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SECRETARIADO

Horário de Funcionamento  
Sexta-feira • Dia 16 Outubro 2015 08:00 • 18:00
Sábado • Dia 17 Outubro 2015 08:30 • 18:00

SLIDE DESK

Horário de Funcionamento
Sexta-feira • Dia 16 Outubro 2015 08:00 • 18:00
Sábado • Dia 17 Outubro 2015 08:00 • 17:00

Todas as apresentações deverão ser entregues na Slide Desk pelo menos 2 horas antes da apresentação e as da manhã 
devem ser entregues na véspera.

CERTIFICADOS
Os certificados de presença, palestrante e de apresentação de abstracts serão enviados por email.

REFEIÇÕES

Para os não inscritos, as senhas para os almoços poderão ser adquiridas no secretariado pelo valor unitário de 35,00 Euros 
e os convites para o Jantar pelo valor unitário de 60,00 Euros (IVA não incluído).



LOCAL DO CONGRESSO
CENTRO DE CONGRESSOS SANA ALGARVE
Pinhal do Concelho, Praia da Falésia
Olhos de Água 8200-593 Albufeira, Portugal
Coordenadas GPS Latitude: 37.087868  •  Longitude: -8.167395

HOTEL DO CONGRESSO
EPIC SANA ALGARVE
Pinhal do Concelho, Praia da Falésia
Olhos de Água 8200-593 Albufeira, Portugal
Tel +351 289 104 300
Email info.algarve@epic.sanahotels.com
Coordenadas GPS Latitude: 37.087868  •  Longitude: -8.167395

QUESTIONÁRIO

No sentido de melhorar e continuar a enriquecer esta reunião, a Comissão Organizadora enviará para o seu email no 

qualidade e para o sucesso deste encontro.
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6ª feira • 16 de outubro       programa médico

09.00 – 11.00   SESSÃO 1 - CANCRO DO RECTO - ABORDAGEM MULTIMODAL

Presidente: João Freire
Moderadores: Margarida Borrego, João Corte-Real 

09.00 • 09.20 Novas técnicas de imagem Vasco Marques

09.20 • 09.40 Novas técnicas cirúrgicas Eduardo Coutinho

09.40 • 10.00 Novas estratégias de quimioterapia: neoadjuvante, adjuvante e papel   
                                 dos agentes biológicos Nuno Sousa

10.00 • 10.20 Novas técnicas de radioterapia Carmen Calçada 

10.20 • 10.40 Avaliação da resposta terapêutica  Marisa Santos

10.40 • 11.00 Discussão

11.00 • 11.30 INTERVALO

Presidente: Margarida Damasceno
Moderadores: Jorge Espírito Santo, Jorge Caravana

11.30 • 11.50 Tratamento da metastização peritoneal por citorredução e quimioterapia
                                 intraperitoneal – resultados do serviço de oncologia cirúrgica do
 IPO Porto Francisco Senra

11.50 • 12.10 Tratamento do doente idoso - especificidades  Francisco Pimentel

12.10 • 12.40 Estado da arte no tratamento médico Henning Kohne
 
12.40 • 13.00 Discussão

13.00 • 14.30 ALMOÇO

11.30 – 13.00    SESSÃO 2 - CANCRO COLORECTAL METASTÁTICO
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16.45 - 18.05    SESSÃO 4  -  TUMORES RAROS: COMO ORIENTAR E QUAL O
 TRATAMENTO ACTUAL

14.30 – 16.15   SESSÃO 3  -  TUMOR OCULTO E CANCRO DO PÂNCREAS

Presidente: Paulo Mira
Moderadores: Hélder Mansinho, Francisco Mascarenhas

14.30 • 14.50 Carcinoma de origem desconhecida Ana Ferreira

14.50 • 15.10 Alterações moleculares e biológicas no cancro do pâncreas:
 impacto clínico Carolina Ruivo

15.10 • 15.40 Cancro do pâncreas localmente avançado: abordagem multimodal
 • Radioterapia Olga Sousa
 • Tratamento médico Cátia Faustino

15.40 • 16.00 Cancro do pâncreas metastático – como definir a 1ª linha Sara Meireles

16.00 • 16.15 Discussão

16.15 • 16.45 INTERVALO

Presidente: Jorge Penedo
Moderadores: António Moreira Pinto, Isabel Veiga

16.45 • 17.05 GIST Joana Augusto

17.05 • 17.25 NET Joana Febra

17.25 • 17.45 Canal anal Isabel Reis

17.45 • 18.05 Discussão

18.30 - 19.30 ASSEMBLEIA GERAL

6ª feira • 16 de outubro       programa médico
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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 Patrícia 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
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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
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6ª feira • 16 de outubro     programa enfermagem

11.00 - 13.00   SESSÃO 1 -  COMPLICAÇÕES DA CIRURGIA DIGESTIVA: COMO INTERVIR?

Moderador: Cristina Lacerda

 Infecção ferida cirúrgica Paula Teixeira

 Fístula & Abcesso Rui Henriques

 Eviscerações Sónia Palla

 Peritonites Carla Silva

13.00 • 14.30 ALMOÇO

14.30 - 16.00    SESSÃO 2  -   DOENÇA HEPATOBILIAR PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA:
   PAPEL DA ENFERMAGEM

Moderador: Bruno Magalhães

 Epidemiologia, diagnóstico e consulta de decisão Fátima Teixeira

 Terapêutica multimodal: alternativa para diferentes estadios da doença
 • Terapêutica Sistémica Helena Magalhães
 • Terapêutica Cirúrgica Pedro Machado

16.00 • 16.30 CAFÉ
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6ª feira • 16 de outubro     programa enfermagem

16.30 – 17.30    SESSÃO 2  -   DOENÇA HEPATOBILIAR PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA:
   PAPEL DA ENFERMAGEM

 Transplante hepático Fernando Nunes

 Tratamento loco-regional Amélia Cunha
 
 Discussão e conclusões

17.30 – 18.30    SESSÃO 3 - REUNIÃO GRUPO ESPECÍFICO TRABALHO -
                        AEOP DIGESTIVOS

Moderador: M. Jorge Freitas

 Como estamos? Para onde vamos?
 Organização da informação educacional no portal Web
 Ana Paula Moreira, Paula Teixeira, Helena Magalhães, Carla Silva,  Liliana Sousa,
 Amélia Cunha, Fátima Teixeira, Emília Cunha, Carla Miranda
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sábado • 17 de outubro     programa enfermagem

09.00 - 10.40   SESSÃO 4 -   OSTOMIAS ALIMENTAÇÃO: DOCUMENTO EDUCACIONAL  
   PARA O DOENTE

Moderador: Elisabete Valério

 Apresentação documento final

 Sua utilização como instrumento de boas práticas Ana Paula Moreira
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organização

agência oficial

Miraflores Office Center

Avenida das Tulipas nº 6 – 19º andar 1495-161 Algés • Portugal

TEL 21 430 77 40  FAX 21 430 77 49

congressos@factorchave.pt

www.factorchave.pt
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COMUNICAÇÕES ORAIS

CO010 PODE O MARCADOR TUMORAL ANTIGÉNIO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA) SER    
 PREDITIVO DE RESPOSTA PATOLÓGICA COMPLETA APÓS QUIMIORADIOTERAPIA    
 NEOADJUVANTE NO ADENOCARCINOMA DO RETO?
CO017 EFETIVIDADE DO SORAFENIB NO TRATAMENTO DO CARCINOMA HEPATOCELULAR
CO022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE   
 UM CENTRO ONCOLÓGICO
CO027 CANCRO COLO-RETAL EM IDOSOS IDENTIFICADOS COMO VULNERÁVEIS E NÃO    
 VULNERÁVEIS: EXISTEM DIFERENÇAS?
CO035 REVISÃO DA CASUISTICA DOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DO HOSPITAL BEATRIZ    
 ANGELO: ADENOCARCINOMA DO PANCREAS
CO038 FOLFIRINOX E NAB-PACLITAXEL-GEMCITABINA NO TRATAMENTO DO CANCRO DO    
 PÂNCREAS-ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM CENTRO 
CO040 RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA NO CANCRO DO RETO LOCALMENTE AVANÇADO:   
 REVISÃO RETROSPETIVA DE 81 CASOS

POSTERS
PO002 CANCRO COLORRETAL METASTÁTICO: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
PO003 QUANDO A TERAPÊUTICA PALIATIVA SE TORNA CURATIVA: A IMPORTÂNCIA DO    
 ESTADIAMENTO E DA QUIMIOTERAPIA DE INDUÇÃO NO CARCINOMA RECTAL
PO004 PROCTITE RÁDICA: DIAGNÓSTICO E ORIENTAÇÃO TERAPÊUTICA -
 PROTOCOLO DE ATUAÇÃO
PO005 CARCINOMA ADENONEUROENDOCRINO MISTO DO TUBO DIGESTIVO: A PROPÓSITO   
 DE 2 CASOS CLÍNICOS 
PO007 NEOADJUVÂNCIA NO CANCRO GÁSTRICO
PO008 ADENOCARCINOMA DO CÓLON METASTIZADO, UM CASO DE LONGA SOBREVIDA
PO011 CANCRO GÁSTRICO: UM CASO DE RESPOSTA COMPLETA À QUIMIOTERAPIA E    
 RADIOTERAPIA PRÉ-OPERATÓRIA
PO012 ADENOCARCINOMAS DO ESÓFAGO E DA JUNÇÃO ESÓFAGO-GÁSTRICA – ANÁLISE    
 RETROSPETIVA DE UM SERVIÇO DE RADIOTERAPIA
PO014 IMRT EM CARCINOMA PAVIMENTO-CELULAR DO CANAL ANAL
PO015 AVALIAÇÃO DE DOENTES TRATADOS NO HOSPITAL DE ÉVORA COM ANTICORPOS    
 MONOCLONAIS ANTI-VEGF E ANTI-EGFR 
PO016 TUMOR DE KRUKENBERG - UMA ENTIDADE COM MUITO POR DESVENDAR
PO023 CANCRO GÁSTRICO EM JOVENS – EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL DISTRITAL
PO024 CANCRO COLORECTAL EM DOENTES JOVENS – UM DESAFIO
PO025 SARCOPÉNIA E TOXICIDADE À QUIMIOTERAPIA E A SUA RELAÇÃO COM TEMPO ATÉ   
 PROGRESSÃO E SOBREVIVÊNCIA NO CARCINOMA GÁSTRICO
 LOCALMENTE AVANÇADO
PO026 RESSEÇÃO CIRÚRGICA DE METÁSTASES PULMONARES NO CARCINOMA COLORETAL
PO028 METASTIZAÇÃO AXILAR ISOLADA DE ADENOCARCINOMA DA JUNÇÃO
 ESÓFAGO-GÁSTRICA
PO031 TUMORES NEUROENDÓCRINOS GASTRO-ENTERO-PANCREÁTICOS : PERSPECTIVA
 DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA
PO032 NEOPLASIA MALIGNA DA VESÍCULA BILIAR E DO PÂNCREAS SÍNCRONAS-
 UM DIAGNÓSTICO RARO
PO033 NEUROPATIA PERIFÉRICA APÓS QUIMIOTERAPIA: A IMPORTÂNCIA DO
 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
PO037 CARCINOMA HEPATOCELULAR, VARIANTE FIBROLAMELAR - UM TUMOR RARO
PO039 ADENOCARCINOMA DO PÂNCREAS - EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO DE
 ONCOLOGIA MÉDICA
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COMUNICAÇÕES ORAIS

CO010 PODE O MARCADOR TUMORAL ANTIGÉNIO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA) SER   
 PREDITIVO DE RESPOSTA PATOLÓGICA COMPLETA APÓS QUIMIORADIOTERAPIA  
 NEOADJUVANTE NO ADENOCARCINOMA DO RETO?

D. Roda1*, M. Cruz1, J. Brandão2, S. Gonçalves2, G. Melo3,
1. 1 Internos de Radioterapia. Instituto Português de Oncologia – IPOC-FG-Coimbra.
2. 2 Assistentes Hospitalares de Radioterapia. – IPOC-FG-Coimbra
3. 3 Assistente Graduado / Diretor do Serviço de Radioterapia. – IPOC-FG-Coimbra

 
Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
 
CO017 EFETIVIDADE DO SORAFENIB NO TRATAMENTO DO CARCINOMA HEPATOCELULAR

Paulo Salamanca¹(1);Helena Magalhães¹, Dânia Marques¹, Cátia Faustino¹, Nuno Sousa¹, Manuela Machado¹, Paula Ferreira¹, 
Ana Raimundo¹, Maria Fragoso¹, Lúcio Lara Santos², Deolinda Pereira¹(2)
(1) 1- Instituto Português de Oncologia do Porto FG – serviço de Oncologia Médica 
(2) 1- serviço de Oncologia Médica; 2- serviço de Oncologia Cirúrgica, IPO do Porto FG

 
Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.

CO 027 CANCRO COLO-RETAL EM IDOSOS IDENTIFICADOS COMO VULNERÁVEIS
 E NÃO VULNERÁVEIS: EXISTEM DIFERENÇAS?

Ana Margarida Simas(1);Filipa Carneiro(1);Nuno Sousa(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
(1) IPO-Porto, Serviço de Oncologia Médica

 
Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
 
CO 035 REVISÃO DA CASUISTICA DOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DO HOSPITAL BEATRIZ   
 ANGELO: ADENOCARCINOMA DO PANCREAS

João Moreira Pinto1; Francisco Paralta Branco1; Tânia Rodrigues1; Joana Augusto1; Fábio Cassiano Lopes1; José Alberto Teixeira1; 
José Luis Passos Coelho1

1. Hospital Beatriz Ângelo

Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
 
CO 038 FOLFIRINOX e NAB-PACLITAXEL-GEMCITABINA NO TRATAMENTO DO CANCRO DO  
 PÂNCREAS-ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM CENTRO 

Cristiana Marques(1);Daniela Azevedo(1);Isabel Pimentel(1);Sara Meireles (1) Rosa Gomes(1);Cristina Sarmento(1);Margarida 
Damasceno(1).
(1) Centro Hospitalar São João-Porto

 
Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.

CO 040 RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA NO CANCRO DO RETO LOCALMENTE AVANÇADO:  
 REVISÃO RETROSPETIVA DE 81 CASOS

Andreia Pires(1);Diana Moreira(1);Dora Gomes(1);Luís Antunes(1);José Pedro Silva(1);Lucio Santos(1);Olga Sousa(1)
(1) IPO/Porto

 
Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.
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Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
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Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
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Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
 
PO 11 CANCRO GÁSTRICO: UM CASO DE RESPOSTA COMPLETA À QUIMIOTERAPIA E   
 RADIOTERAPIA PRÉ-OPERATÓRIA
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Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
 
PO 12  ADENOCARCINOMAS DO ESÓFAGO E DA JUNÇÃO ESÓFAGO-GÁSTRICA –
 ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM SERVIÇO DE RADIOTERAPIA
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Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 

meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
 

PO 14 IMRT EM CARCINOMA PAVIMENTO-CELULAR DO CANAL ANAL
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Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
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Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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PO 23 CANCRO GÁSTRICO EM JOVENS – EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL DISTRITAL
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
 
PO 24 CANCRO COLORECTAL EM DOENTES JOVENS – UM DESAFIO
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Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.

PO 25 SARCOPÉNIA E TOXICIDADE À QUIMIOTERAPIA E A SUA RELAÇÃO COM TEMPO ATÉ  
 PROGRESSÃO E SOBREVIVÊNCIA NO CARCINOMA GÁSTRICO LOCALMENTE
 AVANÇADO

Francisco Paralta Branco(1);Carolina Palmela(1);Sónia Velho(1);Marta dos Santos(1);João Moreira Pinto(1);Filipa Silva(2);Joana 
Augusto(1);Fábio Cassiano Lopes(1);Mafalda Casa-Nova(1);Tânia Rodrigues(1);José Alberto Teixeira(1);José Luis Passos 
Coelho(1);Marília Cravo(1)
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Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
 
PO26 RESSEÇÃO CIRÚRGICA DE METÁSTASES PULMONARES NO
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.

PO 28 METASTIZAÇÃO AXILAR ISOLADA DE ADENOCARCINOMA DA JUNÇÃO
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 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
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Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
 
PO 03 QUANDO A TERAPÊUTICA PALIATIVA SE TORNA CURATIVA: A IMPORTÂNCIA DO   
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Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 
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Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 
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grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
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Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.

CO 027 CANCRO COLO-RETAL EM IDOSOS IDENTIFICADOS COMO VULNERÁVEIS
 E NÃO VULNERÁVEIS: EXISTEM DIFERENÇAS?

Ana Margarida Simas(1);Filipa Carneiro(1);Nuno Sousa(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
(1) IPO-Porto, Serviço de Oncologia Médica

 
Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
 
CO 035 REVISÃO DA CASUISTICA DOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DO HOSPITAL BEATRIZ   
 ANGELO: ADENOCARCINOMA DO PANCREAS

João Moreira Pinto1; Francisco Paralta Branco1; Tânia Rodrigues1; Joana Augusto1; Fábio Cassiano Lopes1; José Alberto Teixeira1; 
José Luis Passos Coelho1

1. Hospital Beatriz Ângelo

Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
 
CO 038 FOLFIRINOX e NAB-PACLITAXEL-GEMCITABINA NO TRATAMENTO DO CANCRO DO  
 PÂNCREAS-ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM CENTRO 

Cristiana Marques(1);Daniela Azevedo(1);Isabel Pimentel(1);Sara Meireles (1) Rosa Gomes(1);Cristina Sarmento(1);Margarida 
Damasceno(1).
(1) Centro Hospitalar São João-Porto

 
Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.

CO 040 RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA NO CANCRO DO RETO LOCALMENTE AVANÇADO:  
 REVISÃO RETROSPETIVA DE 81 CASOS

Andreia Pires(1);Diana Moreira(1);Dora Gomes(1);Luís Antunes(1);José Pedro Silva(1);Lucio Santos(1);Olga Sousa(1)
(1) IPO/Porto

 
Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.

PO 04 PROCTITE RÁDICA: DIAGNÓSTICO E ORIENTAÇÃO TERAPÊUTICA -
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.

 

PO 05 CARCINOMA ADENONEUROENDOCRINO MISTO DO TUBO DIGESTIVO:
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Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
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Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
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Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
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Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
 
PO 12  ADENOCARCINOMAS DO ESÓFAGO E DA JUNÇÃO ESÓFAGO-GÁSTRICA –
 ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM SERVIÇO DE RADIOTERAPIA

Virgínia Mareco(1);André N. Abrunhosa-Branquinho(1);David Possidónio(1);João Vasco Barreira(2);Filomena Pina(1);Marília 
Jorge(1)
(1) Serviço de Radioterapia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE
 (2) Serviço de Oncologia Médica, Hospital Santo António dos Capuchos, Centro Hospitalar Lisboa Central EPE.

Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 

meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
 

PO 14 IMRT EM CARCINOMA PAVIMENTO-CELULAR DO CANAL ANAL

João Fonseca(1);Cátia Pedro(1);Gonçalo Fernandez(1);Margarida Roldão(1)
(1) IPOLFG - Lisboa

 
Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.

PO 15 AVALIAÇÃO DE DOENTES TRATADOS NO HOSPITAL DE ÉVORA COM ANTICORPOS  
 MONOCLONAIS ANTI-VEGF E ANTI-EGFR 
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(1) Hospital do Espirito Santo de Évora
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
 
PO 16 TUMOR DE KRUKENBERG - UMA ENTIDADE COM MUITO POR DESVENDAR
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Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
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Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.
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Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.
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 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
 
PO 37 CARCINOMA HEPATOCELULAR, VARIANTE FIBROLAMELAR - UM TUMOR RARO

Carolina Sales(1);Ana Margarida Simas(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Nuno Sousa(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
(1) IPO-Porto, Serviço de Oncologia Médica

 
Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
 
PO 39 ADENOCARCINOMA DO PÂNCREAS - EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO
 DE ONCOLOGIA MÉDICA 

Sofia Amorim Oliveira(1);Sílvia Lopes(1);João Cunha(1);Helena Gouveia(1);Joana Godinho(1);Ana Luísa Faria(1);Joana Mace-
do(1);Emilio Macías(1)
(1) Centro Hospitalar entre Douro e Vouga - oncologia médica

 
Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
 
 
 
 
 
 
 

PO 02 CANCRO COLORRETAL METASTÁTICO: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
 
PO 03 QUANDO A TERAPÊUTICA PALIATIVA SE TORNA CURATIVA: A IMPORTÂNCIA DO   
 ESTADIAMENTO E DA QUIMIOTERAPIA DE INDUÇÃO NO CARCINOMA RECTAL

André Cruz(1);Luís Bretes(1);Irene Furtado(1)
(1) Centro Hospitalar do Algarve - Faro

 
Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 



CO010 PODE O MARCADOR TUMORAL ANTIGÉNIO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA) SER   
 PREDITIVO DE RESPOSTA PATOLÓGICA COMPLETA APÓS QUIMIORADIOTERAPIA  
 NEOADJUVANTE NO ADENOCARCINOMA DO RETO?
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Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
 
CO017 EFETIVIDADE DO SORAFENIB NO TRATAMENTO DO CARCINOMA HEPATOCELULAR
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Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 
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é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.

CO 027 CANCRO COLO-RETAL EM IDOSOS IDENTIFICADOS COMO VULNERÁVEIS
 E NÃO VULNERÁVEIS: EXISTEM DIFERENÇAS?
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Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
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Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
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Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.
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Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.
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Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
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Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
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Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
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Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
 
PO 12  ADENOCARCINOMAS DO ESÓFAGO E DA JUNÇÃO ESÓFAGO-GÁSTRICA –
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Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 

meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
 

PO 14 IMRT EM CARCINOMA PAVIMENTO-CELULAR DO CANAL ANAL
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Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.

PO 15 AVALIAÇÃO DE DOENTES TRATADOS NO HOSPITAL DE ÉVORA COM ANTICORPOS  
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
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Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
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Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.

PO 25 SARCOPÉNIA E TOXICIDADE À QUIMIOTERAPIA E A SUA RELAÇÃO COM TEMPO ATÉ  
 PROGRESSÃO E SOBREVIVÊNCIA NO CARCINOMA GÁSTRICO LOCALMENTE
 AVANÇADO

Francisco Paralta Branco(1);Carolina Palmela(1);Sónia Velho(1);Marta dos Santos(1);João Moreira Pinto(1);Filipa Silva(2);Joana 
Augusto(1);Fábio Cassiano Lopes(1);Mafalda Casa-Nova(1);Tânia Rodrigues(1);José Alberto Teixeira(1);José Luis Passos 
Coelho(1);Marília Cravo(1)
(1) Hospital Beatriz Ângelo
(2) Hospital da Luz

Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
 
PO26 RESSEÇÃO CIRÚRGICA DE METÁSTASES PULMONARES NO
 CARCINOMA COLORETAL
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.

PO 28 METASTIZAÇÃO AXILAR ISOLADA DE ADENOCARCINOMA DA JUNÇÃO
 ESÓFAGO-GÁSTRICA

Teresa Raposo André (1);Rita Vitorino(1);João Freire(1);António Moreira(1)
(1) Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.

 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
 PO 31  TUMORES NEUROENDÓCRINOS GASTRO-ENTERO-PANCREÁTICOS :
 PERSPECTIVA DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
 
PO 39 ADENOCARCINOMA DO PÂNCREAS - EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO
 DE ONCOLOGIA MÉDICA 
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Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
 
PO 03 QUANDO A TERAPÊUTICA PALIATIVA SE TORNA CURATIVA: A IMPORTÂNCIA DO   
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Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 
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Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
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Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
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Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.
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Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
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Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
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Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.
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Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.

 

PO 05 CARCINOMA ADENONEUROENDOCRINO MISTO DO TUBO DIGESTIVO:
 A PROPÓSITO DE 2 CASOS CLÍNICOS 

Débora Cardoso(1);Marta Mesquita Pinto(1);Daniel Romeira(1);Mariana Malheiro(1);Helena Miranda(1);Ana Martins(1)
(1) CHLO - Hospital de São Francisco Xavier

Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
 
PO 07 NEOADJUVÂNCIA NO CANCRO GÁSTRICO

Gonçalo Atalaia(1);Catarina Santos(1);Michelle Silva(1)
(1) Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca, EPE

 
Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
 
PO 08 ADENOCARCINOMA DO CÓLON METASTIZADO, UM CASO DE LONGA SOBREVIDA
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Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
 
PO 11 CANCRO GÁSTRICO: UM CASO DE RESPOSTA COMPLETA À QUIMIOTERAPIA E   
 RADIOTERAPIA PRÉ-OPERATÓRIA
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Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
 
PO 12  ADENOCARCINOMAS DO ESÓFAGO E DA JUNÇÃO ESÓFAGO-GÁSTRICA –
 ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM SERVIÇO DE RADIOTERAPIA
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Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 

meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
 

PO 14 IMRT EM CARCINOMA PAVIMENTO-CELULAR DO CANAL ANAL
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Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.

PO 15 AVALIAÇÃO DE DOENTES TRATADOS NO HOSPITAL DE ÉVORA COM ANTICORPOS  
 MONOCLONAIS ANTI-VEGF E ANTI-EGFR 
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
 
PO 16 TUMOR DE KRUKENBERG - UMA ENTIDADE COM MUITO POR DESVENDAR
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Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
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Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.

PO 25 SARCOPÉNIA E TOXICIDADE À QUIMIOTERAPIA E A SUA RELAÇÃO COM TEMPO ATÉ  
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Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.

PO 28 METASTIZAÇÃO AXILAR ISOLADA DE ADENOCARCINOMA DA JUNÇÃO
 ESÓFAGO-GÁSTRICA

Teresa Raposo André (1);Rita Vitorino(1);João Freire(1);António Moreira(1)
(1) Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.

 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
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Sofia Amorim Oliveira(1);Sílvia Lopes(1);João Cunha(1);Helena Gouveia(1);Joana Godinho(1);Ana Luísa Faria(1);Joana Mace-
do(1);Emilio Macías(1)
(1) Centro Hospitalar entre Douro e Vouga - oncologia médica

 
Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
 
 
 
 
 
 
 

PO 02 CANCRO COLORRETAL METASTÁTICO: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
 
PO 03 QUANDO A TERAPÊUTICA PALIATIVA SE TORNA CURATIVA: A IMPORTÂNCIA DO   
 ESTADIAMENTO E DA QUIMIOTERAPIA DE INDUÇÃO NO CARCINOMA RECTAL

André Cruz(1);Luís Bretes(1);Irene Furtado(1)
(1) Centro Hospitalar do Algarve - Faro

 
Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 



CO010 PODE O MARCADOR TUMORAL ANTIGÉNIO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA) SER   
 PREDITIVO DE RESPOSTA PATOLÓGICA COMPLETA APÓS QUIMIORADIOTERAPIA  
 NEOADJUVANTE NO ADENOCARCINOMA DO RETO?

D. Roda1*, M. Cruz1, J. Brandão2, S. Gonçalves2, G. Melo3,
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Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
 
CO017 EFETIVIDADE DO SORAFENIB NO TRATAMENTO DO CARCINOMA HEPATOCELULAR
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(1) 1- Instituto Português de Oncologia do Porto FG – serviço de Oncologia Médica 
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Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.

CO 027 CANCRO COLO-RETAL EM IDOSOS IDENTIFICADOS COMO VULNERÁVEIS
 E NÃO VULNERÁVEIS: EXISTEM DIFERENÇAS?

Ana Margarida Simas(1);Filipa Carneiro(1);Nuno Sousa(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
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Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-
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dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
 
CO 035 REVISÃO DA CASUISTICA DOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DO HOSPITAL BEATRIZ   
 ANGELO: ADENOCARCINOMA DO PANCREAS

João Moreira Pinto1; Francisco Paralta Branco1; Tânia Rodrigues1; Joana Augusto1; Fábio Cassiano Lopes1; José Alberto Teixeira1; 
José Luis Passos Coelho1

1. Hospital Beatriz Ângelo

Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
 
CO 038 FOLFIRINOX e NAB-PACLITAXEL-GEMCITABINA NO TRATAMENTO DO CANCRO DO  
 PÂNCREAS-ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM CENTRO 

Cristiana Marques(1);Daniela Azevedo(1);Isabel Pimentel(1);Sara Meireles (1) Rosa Gomes(1);Cristina Sarmento(1);Margarida 
Damasceno(1).
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Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.

CO 040 RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA NO CANCRO DO RETO LOCALMENTE AVANÇADO:  
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Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.

PO 04 PROCTITE RÁDICA: DIAGNÓSTICO E ORIENTAÇÃO TERAPÊUTICA -
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.
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Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
 
PO 07 NEOADJUVÂNCIA NO CANCRO GÁSTRICO
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Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
 
PO 08 ADENOCARCINOMA DO CÓLON METASTIZADO, UM CASO DE LONGA SOBREVIDA
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Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
 
PO 11 CANCRO GÁSTRICO: UM CASO DE RESPOSTA COMPLETA À QUIMIOTERAPIA E   
 RADIOTERAPIA PRÉ-OPERATÓRIA
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Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
 
PO 12  ADENOCARCINOMAS DO ESÓFAGO E DA JUNÇÃO ESÓFAGO-GÁSTRICA –
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Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 

meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
 

PO 14 IMRT EM CARCINOMA PAVIMENTO-CELULAR DO CANAL ANAL

João Fonseca(1);Cátia Pedro(1);Gonçalo Fernandez(1);Margarida Roldão(1)
(1) IPOLFG - Lisboa

 
Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.

PO 15 AVALIAÇÃO DE DOENTES TRATADOS NO HOSPITAL DE ÉVORA COM ANTICORPOS  
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
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Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
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Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.

PO 25 SARCOPÉNIA E TOXICIDADE À QUIMIOTERAPIA E A SUA RELAÇÃO COM TEMPO ATÉ  
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Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.

PO 28 METASTIZAÇÃO AXILAR ISOLADA DE ADENOCARCINOMA DA JUNÇÃO
 ESÓFAGO-GÁSTRICA

Teresa Raposo André (1);Rita Vitorino(1);João Freire(1);António Moreira(1)
(1) Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.

 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
 PO 31  TUMORES NEUROENDÓCRINOS GASTRO-ENTERO-PANCREÁTICOS :
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
 PO 33 NEUROPATIA PERIFÉRICA APÓS QUIMIOTERAPIA: A IMPORTÂNCIA
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
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Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
 
PO 03 QUANDO A TERAPÊUTICA PALIATIVA SE TORNA CURATIVA: A IMPORTÂNCIA DO   
 ESTADIAMENTO E DA QUIMIOTERAPIA DE INDUÇÃO NO CARCINOMA RECTAL

André Cruz(1);Luís Bretes(1);Irene Furtado(1)
(1) Centro Hospitalar do Algarve - Faro

 
Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 



CO010 PODE O MARCADOR TUMORAL ANTIGÉNIO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA) SER   
 PREDITIVO DE RESPOSTA PATOLÓGICA COMPLETA APÓS QUIMIORADIOTERAPIA  
 NEOADJUVANTE NO ADENOCARCINOMA DO RETO?
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Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
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Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.

CO 027 CANCRO COLO-RETAL EM IDOSOS IDENTIFICADOS COMO VULNERÁVEIS
 E NÃO VULNERÁVEIS: EXISTEM DIFERENÇAS?

Ana Margarida Simas(1);Filipa Carneiro(1);Nuno Sousa(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
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Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
 
CO 035 REVISÃO DA CASUISTICA DOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DO HOSPITAL BEATRIZ   
 ANGELO: ADENOCARCINOMA DO PANCREAS

João Moreira Pinto1; Francisco Paralta Branco1; Tânia Rodrigues1; Joana Augusto1; Fábio Cassiano Lopes1; José Alberto Teixeira1; 
José Luis Passos Coelho1

1. Hospital Beatriz Ângelo

Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 
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inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
 
CO 038 FOLFIRINOX e NAB-PACLITAXEL-GEMCITABINA NO TRATAMENTO DO CANCRO DO  
 PÂNCREAS-ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM CENTRO 
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Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.

CO 040 RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA NO CANCRO DO RETO LOCALMENTE AVANÇADO:  
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Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.
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Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
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Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
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Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
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Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
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Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 

meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
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Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
 
PO 16 TUMOR DE KRUKENBERG - UMA ENTIDADE COM MUITO POR DESVENDAR
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Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
 
PO 24 CANCRO COLORECTAL EM DOENTES JOVENS – UM DESAFIO

Alberca, MD¹; Chitonho,P¹ ; Melheiro,M¹; Felix, A¹; Galzerano,A²; Ramos,S²; Martins,A¹
Serviço de Oncologia Medica(1) e Serviço de Anatomia Patológica(2)
Centro Hospitalar Lisboa Ocidental – Hospital São Francisco Xavier 

 
Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.

PO 25 SARCOPÉNIA E TOXICIDADE À QUIMIOTERAPIA E A SUA RELAÇÃO COM TEMPO ATÉ  
 PROGRESSÃO E SOBREVIVÊNCIA NO CARCINOMA GÁSTRICO LOCALMENTE
 AVANÇADO

Francisco Paralta Branco(1);Carolina Palmela(1);Sónia Velho(1);Marta dos Santos(1);João Moreira Pinto(1);Filipa Silva(2);Joana 
Augusto(1);Fábio Cassiano Lopes(1);Mafalda Casa-Nova(1);Tânia Rodrigues(1);José Alberto Teixeira(1);José Luis Passos 
Coelho(1);Marília Cravo(1)
(1) Hospital Beatriz Ângelo
(2) Hospital da Luz

Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
 
PO26 RESSEÇÃO CIRÚRGICA DE METÁSTASES PULMONARES NO
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.
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 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
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Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
 
 
 
 
 
 
 

PO 02 CANCRO COLORRETAL METASTÁTICO: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Joana Lima(1);Andreia Coelho(1);Patrícia Gago(1);Mariana Rocha(1);Marta Sousa(1);Miguel Barbosa(1);Antonio Teira(1);Pedro 
Santos(1)
(1) CHTMAD

 
Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
 
PO 03 QUANDO A TERAPÊUTICA PALIATIVA SE TORNA CURATIVA: A IMPORTÂNCIA DO   
 ESTADIAMENTO E DA QUIMIOTERAPIA DE INDUÇÃO NO CARCINOMA RECTAL

André Cruz(1);Luís Bretes(1);Irene Furtado(1)
(1) Centro Hospitalar do Algarve - Faro

 
Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 



CO010 PODE O MARCADOR TUMORAL ANTIGÉNIO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA) SER   
 PREDITIVO DE RESPOSTA PATOLÓGICA COMPLETA APÓS QUIMIORADIOTERAPIA  
 NEOADJUVANTE NO ADENOCARCINOMA DO RETO?

D. Roda1*, M. Cruz1, J. Brandão2, S. Gonçalves2, G. Melo3,
1. 1 Internos de Radioterapia. Instituto Português de Oncologia – IPOC-FG-Coimbra.
2. 2 Assistentes Hospitalares de Radioterapia. – IPOC-FG-Coimbra
3. 3 Assistente Graduado / Diretor do Serviço de Radioterapia. – IPOC-FG-Coimbra

 
Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
 
CO017 EFETIVIDADE DO SORAFENIB NO TRATAMENTO DO CARCINOMA HEPATOCELULAR

Paulo Salamanca¹(1);Helena Magalhães¹, Dânia Marques¹, Cátia Faustino¹, Nuno Sousa¹, Manuela Machado¹, Paula Ferreira¹, 
Ana Raimundo¹, Maria Fragoso¹, Lúcio Lara Santos², Deolinda Pereira¹(2)
(1) 1- Instituto Português de Oncologia do Porto FG – serviço de Oncologia Médica 
(2) 1- serviço de Oncologia Médica; 2- serviço de Oncologia Cirúrgica, IPO do Porto FG

 
Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.

CO 027 CANCRO COLO-RETAL EM IDOSOS IDENTIFICADOS COMO VULNERÁVEIS
 E NÃO VULNERÁVEIS: EXISTEM DIFERENÇAS?

Ana Margarida Simas(1);Filipa Carneiro(1);Nuno Sousa(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
(1) IPO-Porto, Serviço de Oncologia Médica

 
Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
 
CO 035 REVISÃO DA CASUISTICA DOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DO HOSPITAL BEATRIZ   
 ANGELO: ADENOCARCINOMA DO PANCREAS

João Moreira Pinto1; Francisco Paralta Branco1; Tânia Rodrigues1; Joana Augusto1; Fábio Cassiano Lopes1; José Alberto Teixeira1; 
José Luis Passos Coelho1

1. Hospital Beatriz Ângelo

Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
 
CO 038 FOLFIRINOX e NAB-PACLITAXEL-GEMCITABINA NO TRATAMENTO DO CANCRO DO  
 PÂNCREAS-ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM CENTRO 

Cristiana Marques(1);Daniela Azevedo(1);Isabel Pimentel(1);Sara Meireles (1) Rosa Gomes(1);Cristina Sarmento(1);Margarida 
Damasceno(1).
(1) Centro Hospitalar São João-Porto

 
Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 
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95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.

CO 040 RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA NO CANCRO DO RETO LOCALMENTE AVANÇADO:  
 REVISÃO RETROSPETIVA DE 81 CASOS
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Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.

PO 04 PROCTITE RÁDICA: DIAGNÓSTICO E ORIENTAÇÃO TERAPÊUTICA -
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.

 

PO 05 CARCINOMA ADENONEUROENDOCRINO MISTO DO TUBO DIGESTIVO:
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Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
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Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
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Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
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Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
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Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 

meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
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Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
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Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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PO 23 CANCRO GÁSTRICO EM JOVENS – EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL DISTRITAL
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
 
PO 24 CANCRO COLORECTAL EM DOENTES JOVENS – UM DESAFIO
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Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.

PO 25 SARCOPÉNIA E TOXICIDADE À QUIMIOTERAPIA E A SUA RELAÇÃO COM TEMPO ATÉ  
 PROGRESSÃO E SOBREVIVÊNCIA NO CARCINOMA GÁSTRICO LOCALMENTE
 AVANÇADO

Francisco Paralta Branco(1);Carolina Palmela(1);Sónia Velho(1);Marta dos Santos(1);João Moreira Pinto(1);Filipa Silva(2);Joana 
Augusto(1);Fábio Cassiano Lopes(1);Mafalda Casa-Nova(1);Tânia Rodrigues(1);José Alberto Teixeira(1);José Luis Passos 
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Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.
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 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
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Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
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Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 
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Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
 
CO017 EFETIVIDADE DO SORAFENIB NO TRATAMENTO DO CARCINOMA HEPATOCELULAR

Paulo Salamanca¹(1);Helena Magalhães¹, Dânia Marques¹, Cátia Faustino¹, Nuno Sousa¹, Manuela Machado¹, Paula Ferreira¹, 
Ana Raimundo¹, Maria Fragoso¹, Lúcio Lara Santos², Deolinda Pereira¹(2)
(1) 1- Instituto Português de Oncologia do Porto FG – serviço de Oncologia Médica 
(2) 1- serviço de Oncologia Médica; 2- serviço de Oncologia Cirúrgica, IPO do Porto FG

 
Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.

CO 027 CANCRO COLO-RETAL EM IDOSOS IDENTIFICADOS COMO VULNERÁVEIS
 E NÃO VULNERÁVEIS: EXISTEM DIFERENÇAS?

Ana Margarida Simas(1);Filipa Carneiro(1);Nuno Sousa(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
(1) IPO-Porto, Serviço de Oncologia Médica

 
Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
 
CO 035 REVISÃO DA CASUISTICA DOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DO HOSPITAL BEATRIZ   
 ANGELO: ADENOCARCINOMA DO PANCREAS

João Moreira Pinto1; Francisco Paralta Branco1; Tânia Rodrigues1; Joana Augusto1; Fábio Cassiano Lopes1; José Alberto Teixeira1; 
José Luis Passos Coelho1

1. Hospital Beatriz Ângelo

Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
 
CO 038 FOLFIRINOX e NAB-PACLITAXEL-GEMCITABINA NO TRATAMENTO DO CANCRO DO  
 PÂNCREAS-ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM CENTRO 

Cristiana Marques(1);Daniela Azevedo(1);Isabel Pimentel(1);Sara Meireles (1) Rosa Gomes(1);Cristina Sarmento(1);Margarida 
Damasceno(1).
(1) Centro Hospitalar São João-Porto

 
Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.

CO 040 RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA NO CANCRO DO RETO LOCALMENTE AVANÇADO:  
 REVISÃO RETROSPETIVA DE 81 CASOS

Andreia Pires(1);Diana Moreira(1);Dora Gomes(1);Luís Antunes(1);José Pedro Silva(1);Lucio Santos(1);Olga Sousa(1)
(1) IPO/Porto

 
Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 
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tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.
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Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
 
PO 07 NEOADJUVÂNCIA NO CANCRO GÁSTRICO

Gonçalo Atalaia(1);Catarina Santos(1);Michelle Silva(1)
(1) Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca, EPE

 
Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
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Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
 
PO 11 CANCRO GÁSTRICO: UM CASO DE RESPOSTA COMPLETA À QUIMIOTERAPIA E   
 RADIOTERAPIA PRÉ-OPERATÓRIA

Francisco Trinca(1);Rui Dinis(2);Mariana Inácio(2);Pedro Chinita(3);Artur Silva(4)
(1) Hospital do Espirito Santo de Évora
(2) Serviço de Oncologia - Hospital do Espírito Santo de Évora - EPE
(3) Hospital do Espírito Santo de Évora/Lenicare
(4) Serviço de Cirurgia Geral do Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E.

Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
 
PO 12  ADENOCARCINOMAS DO ESÓFAGO E DA JUNÇÃO ESÓFAGO-GÁSTRICA –
 ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM SERVIÇO DE RADIOTERAPIA
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Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 

meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
 

PO 14 IMRT EM CARCINOMA PAVIMENTO-CELULAR DO CANAL ANAL
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Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.

PO 15 AVALIAÇÃO DE DOENTES TRATADOS NO HOSPITAL DE ÉVORA COM ANTICORPOS  
 MONOCLONAIS ANTI-VEGF E ANTI-EGFR 

Francisco Trinca(1);Mª Eva Afonso(2);Marta Barbosa(2);Carlos Quintana(2);Mariana Inácio(3);Rui Dinis(3)
(1) Hospital do Espirito Santo de Évora
(2) Serviço de Anatomia Patológica, HESE
(3) Serviço de Oncologia - Hospital do Espírito Santo de Évora - EPE

 
Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
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Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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PO 23 CANCRO GÁSTRICO EM JOVENS – EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL DISTRITAL
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
 
PO 24 CANCRO COLORECTAL EM DOENTES JOVENS – UM DESAFIO

Alberca, MD¹; Chitonho,P¹ ; Melheiro,M¹; Felix, A¹; Galzerano,A²; Ramos,S²; Martins,A¹
Serviço de Oncologia Medica(1) e Serviço de Anatomia Patológica(2)
Centro Hospitalar Lisboa Ocidental – Hospital São Francisco Xavier 

 
Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.

PO 25 SARCOPÉNIA E TOXICIDADE À QUIMIOTERAPIA E A SUA RELAÇÃO COM TEMPO ATÉ  
 PROGRESSÃO E SOBREVIVÊNCIA NO CARCINOMA GÁSTRICO LOCALMENTE
 AVANÇADO

Francisco Paralta Branco(1);Carolina Palmela(1);Sónia Velho(1);Marta dos Santos(1);João Moreira Pinto(1);Filipa Silva(2);Joana 
Augusto(1);Fábio Cassiano Lopes(1);Mafalda Casa-Nova(1);Tânia Rodrigues(1);José Alberto Teixeira(1);José Luis Passos 
Coelho(1);Marília Cravo(1)
(1) Hospital Beatriz Ângelo
(2) Hospital da Luz

Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
 
PO26 RESSEÇÃO CIRÚRGICA DE METÁSTASES PULMONARES NO
 CARCINOMA COLORETAL
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.

PO 28 METASTIZAÇÃO AXILAR ISOLADA DE ADENOCARCINOMA DA JUNÇÃO
 ESÓFAGO-GÁSTRICA

Teresa Raposo André (1);Rita Vitorino(1);João Freire(1);António Moreira(1)
(1) Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.

 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
 PO 31  TUMORES NEUROENDÓCRINOS GASTRO-ENTERO-PANCREÁTICOS :
 PERSPECTIVA DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
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Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
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Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 
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Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
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Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.

CO 027 CANCRO COLO-RETAL EM IDOSOS IDENTIFICADOS COMO VULNERÁVEIS
 E NÃO VULNERÁVEIS: EXISTEM DIFERENÇAS?

Ana Margarida Simas(1);Filipa Carneiro(1);Nuno Sousa(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
(1) IPO-Porto, Serviço de Oncologia Médica

 
Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
 
CO 035 REVISÃO DA CASUISTICA DOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DO HOSPITAL BEATRIZ   
 ANGELO: ADENOCARCINOMA DO PANCREAS

João Moreira Pinto1; Francisco Paralta Branco1; Tânia Rodrigues1; Joana Augusto1; Fábio Cassiano Lopes1; José Alberto Teixeira1; 
José Luis Passos Coelho1

1. Hospital Beatriz Ângelo

Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
 
CO 038 FOLFIRINOX e NAB-PACLITAXEL-GEMCITABINA NO TRATAMENTO DO CANCRO DO  
 PÂNCREAS-ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM CENTRO 

Cristiana Marques(1);Daniela Azevedo(1);Isabel Pimentel(1);Sara Meireles (1) Rosa Gomes(1);Cristina Sarmento(1);Margarida 
Damasceno(1).
(1) Centro Hospitalar São João-Porto

 
Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.

CO 040 RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA NO CANCRO DO RETO LOCALMENTE AVANÇADO:  
 REVISÃO RETROSPETIVA DE 81 CASOS

Andreia Pires(1);Diana Moreira(1);Dora Gomes(1);Luís Antunes(1);José Pedro Silva(1);Lucio Santos(1);Olga Sousa(1)
(1) IPO/Porto

 
Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.

PO 04 PROCTITE RÁDICA: DIAGNÓSTICO E ORIENTAÇÃO TERAPÊUTICA -
 PROTOCOLO DE ATUAÇÃO
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.

 

PO 05 CARCINOMA ADENONEUROENDOCRINO MISTO DO TUBO DIGESTIVO:
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Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
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Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
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Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
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Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
 
PO 12  ADENOCARCINOMAS DO ESÓFAGO E DA JUNÇÃO ESÓFAGO-GÁSTRICA –
 ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM SERVIÇO DE RADIOTERAPIA

Virgínia Mareco(1);André N. Abrunhosa-Branquinho(1);David Possidónio(1);João Vasco Barreira(2);Filomena Pina(1);Marília 
Jorge(1)
(1) Serviço de Radioterapia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE
 (2) Serviço de Oncologia Médica, Hospital Santo António dos Capuchos, Centro Hospitalar Lisboa Central EPE.

Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 

meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
 

PO 14 IMRT EM CARCINOMA PAVIMENTO-CELULAR DO CANAL ANAL

João Fonseca(1);Cátia Pedro(1);Gonçalo Fernandez(1);Margarida Roldão(1)
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Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.

PO 15 AVALIAÇÃO DE DOENTES TRATADOS NO HOSPITAL DE ÉVORA COM ANTICORPOS  
 MONOCLONAIS ANTI-VEGF E ANTI-EGFR 
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(1) Hospital do Espirito Santo de Évora
(2) Serviço de Anatomia Patológica, HESE
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
 
PO 16 TUMOR DE KRUKENBERG - UMA ENTIDADE COM MUITO POR DESVENDAR
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Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
 
PO 24 CANCRO COLORECTAL EM DOENTES JOVENS – UM DESAFIO

Alberca, MD¹; Chitonho,P¹ ; Melheiro,M¹; Felix, A¹; Galzerano,A²; Ramos,S²; Martins,A¹
Serviço de Oncologia Medica(1) e Serviço de Anatomia Patológica(2)
Centro Hospitalar Lisboa Ocidental – Hospital São Francisco Xavier 

 
Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.
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Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.
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 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
 
PO 37 CARCINOMA HEPATOCELULAR, VARIANTE FIBROLAMELAR - UM TUMOR RARO

Carolina Sales(1);Ana Margarida Simas(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Nuno Sousa(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
(1) IPO-Porto, Serviço de Oncologia Médica

 
Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
 
PO 39 ADENOCARCINOMA DO PÂNCREAS - EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO
 DE ONCOLOGIA MÉDICA 

Sofia Amorim Oliveira(1);Sílvia Lopes(1);João Cunha(1);Helena Gouveia(1);Joana Godinho(1);Ana Luísa Faria(1);Joana Mace-
do(1);Emilio Macías(1)
(1) Centro Hospitalar entre Douro e Vouga - oncologia médica

 
Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
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PO 02 CANCRO COLORRETAL METASTÁTICO: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Joana Lima(1);Andreia Coelho(1);Patrícia Gago(1);Mariana Rocha(1);Marta Sousa(1);Miguel Barbosa(1);Antonio Teira(1);Pedro 
Santos(1)
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
 
PO 03 QUANDO A TERAPÊUTICA PALIATIVA SE TORNA CURATIVA: A IMPORTÂNCIA DO   
 ESTADIAMENTO E DA QUIMIOTERAPIA DE INDUÇÃO NO CARCINOMA RECTAL

André Cruz(1);Luís Bretes(1);Irene Furtado(1)
(1) Centro Hospitalar do Algarve - Faro

 
Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 
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CO010 PODE O MARCADOR TUMORAL ANTIGÉNIO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA) SER   
 PREDITIVO DE RESPOSTA PATOLÓGICA COMPLETA APÓS QUIMIORADIOTERAPIA  
 NEOADJUVANTE NO ADENOCARCINOMA DO RETO?

D. Roda1*, M. Cruz1, J. Brandão2, S. Gonçalves2, G. Melo3,
1. 1 Internos de Radioterapia. Instituto Português de Oncologia – IPOC-FG-Coimbra.
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Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
 
CO017 EFETIVIDADE DO SORAFENIB NO TRATAMENTO DO CARCINOMA HEPATOCELULAR

Paulo Salamanca¹(1);Helena Magalhães¹, Dânia Marques¹, Cátia Faustino¹, Nuno Sousa¹, Manuela Machado¹, Paula Ferreira¹, 
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Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.

CO 027 CANCRO COLO-RETAL EM IDOSOS IDENTIFICADOS COMO VULNERÁVEIS
 E NÃO VULNERÁVEIS: EXISTEM DIFERENÇAS?
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Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
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Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
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Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.
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Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.
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de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.

 

PO 05 CARCINOMA ADENONEUROENDOCRINO MISTO DO TUBO DIGESTIVO:
 A PROPÓSITO DE 2 CASOS CLÍNICOS 

Débora Cardoso(1);Marta Mesquita Pinto(1);Daniel Romeira(1);Mariana Malheiro(1);Helena Miranda(1);Ana Martins(1)
(1) CHLO - Hospital de São Francisco Xavier

Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
 
PO 07 NEOADJUVÂNCIA NO CANCRO GÁSTRICO
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Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
 
PO 08 ADENOCARCINOMA DO CÓLON METASTIZADO, UM CASO DE LONGA SOBREVIDA
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Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
 
PO 11 CANCRO GÁSTRICO: UM CASO DE RESPOSTA COMPLETA À QUIMIOTERAPIA E   
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Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
 
PO 12  ADENOCARCINOMAS DO ESÓFAGO E DA JUNÇÃO ESÓFAGO-GÁSTRICA –
 ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM SERVIÇO DE RADIOTERAPIA
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Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 

meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
 

PO 14 IMRT EM CARCINOMA PAVIMENTO-CELULAR DO CANAL ANAL
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Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.

PO 15 AVALIAÇÃO DE DOENTES TRATADOS NO HOSPITAL DE ÉVORA COM ANTICORPOS  
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
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Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
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Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.

PO 25 SARCOPÉNIA E TOXICIDADE À QUIMIOTERAPIA E A SUA RELAÇÃO COM TEMPO ATÉ  
 PROGRESSÃO E SOBREVIVÊNCIA NO CARCINOMA GÁSTRICO LOCALMENTE
 AVANÇADO

Francisco Paralta Branco(1);Carolina Palmela(1);Sónia Velho(1);Marta dos Santos(1);João Moreira Pinto(1);Filipa Silva(2);Joana 
Augusto(1);Fábio Cassiano Lopes(1);Mafalda Casa-Nova(1);Tânia Rodrigues(1);José Alberto Teixeira(1);José Luis Passos 
Coelho(1);Marília Cravo(1)
(1) Hospital Beatriz Ângelo
(2) Hospital da Luz

Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
 
PO26 RESSEÇÃO CIRÚRGICA DE METÁSTASES PULMONARES NO
 CARCINOMA COLORETAL
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.

PO 28 METASTIZAÇÃO AXILAR ISOLADA DE ADENOCARCINOMA DA JUNÇÃO
 ESÓFAGO-GÁSTRICA

Teresa Raposo André (1);Rita Vitorino(1);João Freire(1);António Moreira(1)
(1) Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.

 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
 PO 31  TUMORES NEUROENDÓCRINOS GASTRO-ENTERO-PANCREÁTICOS :
 PERSPECTIVA DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
 
PO 39 ADENOCARCINOMA DO PÂNCREAS - EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO
 DE ONCOLOGIA MÉDICA 

Sofia Amorim Oliveira(1);Sílvia Lopes(1);João Cunha(1);Helena Gouveia(1);Joana Godinho(1);Ana Luísa Faria(1);Joana Mace-
do(1);Emilio Macías(1)
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Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
 
PO 03 QUANDO A TERAPÊUTICA PALIATIVA SE TORNA CURATIVA: A IMPORTÂNCIA DO   
 ESTADIAMENTO E DA QUIMIOTERAPIA DE INDUÇÃO NO CARCINOMA RECTAL

André Cruz(1);Luís Bretes(1);Irene Furtado(1)
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Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 
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 NEOADJUVANTE NO ADENOCARCINOMA DO RETO?
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Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
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Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.
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Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
 
CO 035 REVISÃO DA CASUISTICA DOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DO HOSPITAL BEATRIZ   
 ANGELO: ADENOCARCINOMA DO PANCREAS

João Moreira Pinto1; Francisco Paralta Branco1; Tânia Rodrigues1; Joana Augusto1; Fábio Cassiano Lopes1; José Alberto Teixeira1; 
José Luis Passos Coelho1

1. Hospital Beatriz Ângelo

Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
 
CO 038 FOLFIRINOX e NAB-PACLITAXEL-GEMCITABINA NO TRATAMENTO DO CANCRO DO  
 PÂNCREAS-ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM CENTRO 

Cristiana Marques(1);Daniela Azevedo(1);Isabel Pimentel(1);Sara Meireles (1) Rosa Gomes(1);Cristina Sarmento(1);Margarida 
Damasceno(1).
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Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.

CO 040 RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA NO CANCRO DO RETO LOCALMENTE AVANÇADO:  
 REVISÃO RETROSPETIVA DE 81 CASOS
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Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.

PO 04 PROCTITE RÁDICA: DIAGNÓSTICO E ORIENTAÇÃO TERAPÊUTICA -
 PROTOCOLO DE ATUAÇÃO
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logia – Diretor de Serviço de Radioncologia
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 
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sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.

 

PO 05 CARCINOMA ADENONEUROENDOCRINO MISTO DO TUBO DIGESTIVO:
 A PROPÓSITO DE 2 CASOS CLÍNICOS 

Débora Cardoso(1);Marta Mesquita Pinto(1);Daniel Romeira(1);Mariana Malheiro(1);Helena Miranda(1);Ana Martins(1)
(1) CHLO - Hospital de São Francisco Xavier

Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
 
PO 07 NEOADJUVÂNCIA NO CANCRO GÁSTRICO

Gonçalo Atalaia(1);Catarina Santos(1);Michelle Silva(1)
(1) Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca, EPE

 
Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
 
PO 08 ADENOCARCINOMA DO CÓLON METASTIZADO, UM CASO DE LONGA SOBREVIDA
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Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
 
PO 11 CANCRO GÁSTRICO: UM CASO DE RESPOSTA COMPLETA À QUIMIOTERAPIA E   
 RADIOTERAPIA PRÉ-OPERATÓRIA

Francisco Trinca(1);Rui Dinis(2);Mariana Inácio(2);Pedro Chinita(3);Artur Silva(4)
(1) Hospital do Espirito Santo de Évora
(2) Serviço de Oncologia - Hospital do Espírito Santo de Évora - EPE
(3) Hospital do Espírito Santo de Évora/Lenicare
(4) Serviço de Cirurgia Geral do Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E.

Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
 
PO 12  ADENOCARCINOMAS DO ESÓFAGO E DA JUNÇÃO ESÓFAGO-GÁSTRICA –
 ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM SERVIÇO DE RADIOTERAPIA
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Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 

meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
 

PO 14 IMRT EM CARCINOMA PAVIMENTO-CELULAR DO CANAL ANAL
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Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.

PO 15 AVALIAÇÃO DE DOENTES TRATADOS NO HOSPITAL DE ÉVORA COM ANTICORPOS  
 MONOCLONAIS ANTI-VEGF E ANTI-EGFR 
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
 
PO 16 TUMOR DE KRUKENBERG - UMA ENTIDADE COM MUITO POR DESVENDAR
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Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
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Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.

PO 25 SARCOPÉNIA E TOXICIDADE À QUIMIOTERAPIA E A SUA RELAÇÃO COM TEMPO ATÉ  
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Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.

PO 28 METASTIZAÇÃO AXILAR ISOLADA DE ADENOCARCINOMA DA JUNÇÃO
 ESÓFAGO-GÁSTRICA

Teresa Raposo André (1);Rita Vitorino(1);João Freire(1);António Moreira(1)
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 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
 
PO 39 ADENOCARCINOMA DO PÂNCREAS - EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO
 DE ONCOLOGIA MÉDICA 

Sofia Amorim Oliveira(1);Sílvia Lopes(1);João Cunha(1);Helena Gouveia(1);Joana Godinho(1);Ana Luísa Faria(1);Joana Mace-
do(1);Emilio Macías(1)
(1) Centro Hospitalar entre Douro e Vouga - oncologia médica

 
Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
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Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 
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Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
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Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.
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Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
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Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
 
CO 038 FOLFIRINOX e NAB-PACLITAXEL-GEMCITABINA NO TRATAMENTO DO CANCRO DO  
 PÂNCREAS-ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM CENTRO 

Cristiana Marques(1);Daniela Azevedo(1);Isabel Pimentel(1);Sara Meireles (1) Rosa Gomes(1);Cristina Sarmento(1);Margarida 
Damasceno(1).
(1) Centro Hospitalar São João-Porto

 
Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.
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Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.
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Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
 
PO 07 NEOADJUVÂNCIA NO CANCRO GÁSTRICO
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Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
 
PO 08 ADENOCARCINOMA DO CÓLON METASTIZADO, UM CASO DE LONGA SOBREVIDA
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Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
 
PO 11 CANCRO GÁSTRICO: UM CASO DE RESPOSTA COMPLETA À QUIMIOTERAPIA E   
 RADIOTERAPIA PRÉ-OPERATÓRIA
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Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
 
PO 12  ADENOCARCINOMAS DO ESÓFAGO E DA JUNÇÃO ESÓFAGO-GÁSTRICA –
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Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 

meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
 

PO 14 IMRT EM CARCINOMA PAVIMENTO-CELULAR DO CANAL ANAL
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Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.

PO 15 AVALIAÇÃO DE DOENTES TRATADOS NO HOSPITAL DE ÉVORA COM ANTICORPOS  
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
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Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
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Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.

PO 25 SARCOPÉNIA E TOXICIDADE À QUIMIOTERAPIA E A SUA RELAÇÃO COM TEMPO ATÉ  
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Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.

PO 28 METASTIZAÇÃO AXILAR ISOLADA DE ADENOCARCINOMA DA JUNÇÃO
 ESÓFAGO-GÁSTRICA

Teresa Raposo André (1);Rita Vitorino(1);João Freire(1);António Moreira(1)
(1) Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.

 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
 PO 31  TUMORES NEUROENDÓCRINOS GASTRO-ENTERO-PANCREÁTICOS :
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
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Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
 
 
 
 
 
 
 

PO 02 CANCRO COLORRETAL METASTÁTICO: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
 
PO 03 QUANDO A TERAPÊUTICA PALIATIVA SE TORNA CURATIVA: A IMPORTÂNCIA DO   
 ESTADIAMENTO E DA QUIMIOTERAPIA DE INDUÇÃO NO CARCINOMA RECTAL

André Cruz(1);Luís Bretes(1);Irene Furtado(1)
(1) Centro Hospitalar do Algarve - Faro

 
Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 



CO010 PODE O MARCADOR TUMORAL ANTIGÉNIO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA) SER   
 PREDITIVO DE RESPOSTA PATOLÓGICA COMPLETA APÓS QUIMIORADIOTERAPIA  
 NEOADJUVANTE NO ADENOCARCINOMA DO RETO?
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Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
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Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.

CO 027 CANCRO COLO-RETAL EM IDOSOS IDENTIFICADOS COMO VULNERÁVEIS
 E NÃO VULNERÁVEIS: EXISTEM DIFERENÇAS?

Ana Margarida Simas(1);Filipa Carneiro(1);Nuno Sousa(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
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Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
 
CO 035 REVISÃO DA CASUISTICA DOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DO HOSPITAL BEATRIZ   
 ANGELO: ADENOCARCINOMA DO PANCREAS

João Moreira Pinto1; Francisco Paralta Branco1; Tânia Rodrigues1; Joana Augusto1; Fábio Cassiano Lopes1; José Alberto Teixeira1; 
José Luis Passos Coelho1

1. Hospital Beatriz Ângelo

Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
 
CO 038 FOLFIRINOX e NAB-PACLITAXEL-GEMCITABINA NO TRATAMENTO DO CANCRO DO  
 PÂNCREAS-ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM CENTRO 
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Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.

CO 040 RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA NO CANCRO DO RETO LOCALMENTE AVANÇADO:  
 REVISÃO RETROSPETIVA DE 81 CASOS

Andreia Pires(1);Diana Moreira(1);Dora Gomes(1);Luís Antunes(1);José Pedro Silva(1);Lucio Santos(1);Olga Sousa(1)
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Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.

PO 04 PROCTITE RÁDICA: DIAGNÓSTICO E ORIENTAÇÃO TERAPÊUTICA -
 PROTOCOLO DE ATUAÇÃO
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.

 

PO 05 CARCINOMA ADENONEUROENDOCRINO MISTO DO TUBO DIGESTIVO:
 A PROPÓSITO DE 2 CASOS CLÍNICOS 

Débora Cardoso(1);Marta Mesquita Pinto(1);Daniel Romeira(1);Mariana Malheiro(1);Helena Miranda(1);Ana Martins(1)
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Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 
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completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
 
PO 07 NEOADJUVÂNCIA NO CANCRO GÁSTRICO
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Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
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Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
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Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
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Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 

meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
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Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
 
PO 16 TUMOR DE KRUKENBERG - UMA ENTIDADE COM MUITO POR DESVENDAR
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Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
 
PO 24 CANCRO COLORECTAL EM DOENTES JOVENS – UM DESAFIO

Alberca, MD¹; Chitonho,P¹ ; Melheiro,M¹; Felix, A¹; Galzerano,A²; Ramos,S²; Martins,A¹
Serviço de Oncologia Medica(1) e Serviço de Anatomia Patológica(2)
Centro Hospitalar Lisboa Ocidental – Hospital São Francisco Xavier 

 
Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.

PO 25 SARCOPÉNIA E TOXICIDADE À QUIMIOTERAPIA E A SUA RELAÇÃO COM TEMPO ATÉ  
 PROGRESSÃO E SOBREVIVÊNCIA NO CARCINOMA GÁSTRICO LOCALMENTE
 AVANÇADO

Francisco Paralta Branco(1);Carolina Palmela(1);Sónia Velho(1);Marta dos Santos(1);João Moreira Pinto(1);Filipa Silva(2);Joana 
Augusto(1);Fábio Cassiano Lopes(1);Mafalda Casa-Nova(1);Tânia Rodrigues(1);José Alberto Teixeira(1);José Luis Passos 
Coelho(1);Marília Cravo(1)
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Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
 
PO26 RESSEÇÃO CIRÚRGICA DE METÁSTASES PULMONARES NO
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.
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 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
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Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
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Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 



CO010 PODE O MARCADOR TUMORAL ANTIGÉNIO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA) SER   
 PREDITIVO DE RESPOSTA PATOLÓGICA COMPLETA APÓS QUIMIORADIOTERAPIA  
 NEOADJUVANTE NO ADENOCARCINOMA DO RETO?

D. Roda1*, M. Cruz1, J. Brandão2, S. Gonçalves2, G. Melo3,
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Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
 
CO017 EFETIVIDADE DO SORAFENIB NO TRATAMENTO DO CARCINOMA HEPATOCELULAR
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Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.

CO 027 CANCRO COLO-RETAL EM IDOSOS IDENTIFICADOS COMO VULNERÁVEIS
 E NÃO VULNERÁVEIS: EXISTEM DIFERENÇAS?

Ana Margarida Simas(1);Filipa Carneiro(1);Nuno Sousa(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
(1) IPO-Porto, Serviço de Oncologia Médica

 
Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
 
CO 035 REVISÃO DA CASUISTICA DOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DO HOSPITAL BEATRIZ   
 ANGELO: ADENOCARCINOMA DO PANCREAS

João Moreira Pinto1; Francisco Paralta Branco1; Tânia Rodrigues1; Joana Augusto1; Fábio Cassiano Lopes1; José Alberto Teixeira1; 
José Luis Passos Coelho1

1. Hospital Beatriz Ângelo

Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
 
CO 038 FOLFIRINOX e NAB-PACLITAXEL-GEMCITABINA NO TRATAMENTO DO CANCRO DO  
 PÂNCREAS-ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM CENTRO 

Cristiana Marques(1);Daniela Azevedo(1);Isabel Pimentel(1);Sara Meireles (1) Rosa Gomes(1);Cristina Sarmento(1);Margarida 
Damasceno(1).
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Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.

CO 040 RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA NO CANCRO DO RETO LOCALMENTE AVANÇADO:  
 REVISÃO RETROSPETIVA DE 81 CASOS
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Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.

 

PO 05 CARCINOMA ADENONEUROENDOCRINO MISTO DO TUBO DIGESTIVO:
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Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
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Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 
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obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
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Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
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Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
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Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 

meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
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Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
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Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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PO 23 CANCRO GÁSTRICO EM JOVENS – EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL DISTRITAL

Isália Miguel(1);Vera Gomes(2);Sandra Bento(1)
(1) Hospital Distrital de Santarém, EPE
(2) Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil E.P.E.

 
Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
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Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.
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Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.
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 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
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Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
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Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 
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Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
 
CO017 EFETIVIDADE DO SORAFENIB NO TRATAMENTO DO CARCINOMA HEPATOCELULAR

Paulo Salamanca¹(1);Helena Magalhães¹, Dânia Marques¹, Cátia Faustino¹, Nuno Sousa¹, Manuela Machado¹, Paula Ferreira¹, 
Ana Raimundo¹, Maria Fragoso¹, Lúcio Lara Santos², Deolinda Pereira¹(2)
(1) 1- Instituto Português de Oncologia do Porto FG – serviço de Oncologia Médica 
(2) 1- serviço de Oncologia Médica; 2- serviço de Oncologia Cirúrgica, IPO do Porto FG

 
Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.

CO 027 CANCRO COLO-RETAL EM IDOSOS IDENTIFICADOS COMO VULNERÁVEIS
 E NÃO VULNERÁVEIS: EXISTEM DIFERENÇAS?

Ana Margarida Simas(1);Filipa Carneiro(1);Nuno Sousa(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
(1) IPO-Porto, Serviço de Oncologia Médica

 
Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
 
CO 035 REVISÃO DA CASUISTICA DOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DO HOSPITAL BEATRIZ   
 ANGELO: ADENOCARCINOMA DO PANCREAS

João Moreira Pinto1; Francisco Paralta Branco1; Tânia Rodrigues1; Joana Augusto1; Fábio Cassiano Lopes1; José Alberto Teixeira1; 
José Luis Passos Coelho1

1. Hospital Beatriz Ângelo

Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
 
CO 038 FOLFIRINOX e NAB-PACLITAXEL-GEMCITABINA NO TRATAMENTO DO CANCRO DO  
 PÂNCREAS-ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM CENTRO 

Cristiana Marques(1);Daniela Azevedo(1);Isabel Pimentel(1);Sara Meireles (1) Rosa Gomes(1);Cristina Sarmento(1);Margarida 
Damasceno(1).
(1) Centro Hospitalar São João-Porto

 
Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.

CO 040 RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA NO CANCRO DO RETO LOCALMENTE AVANÇADO:  
 REVISÃO RETROSPETIVA DE 81 CASOS

Andreia Pires(1);Diana Moreira(1);Dora Gomes(1);Luís Antunes(1);José Pedro Silva(1);Lucio Santos(1);Olga Sousa(1)
(1) IPO/Porto

 
Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.

PO 04 PROCTITE RÁDICA: DIAGNÓSTICO E ORIENTAÇÃO TERAPÊUTICA -
 PROTOCOLO DE ATUAÇÃO
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.

 

PO 05 CARCINOMA ADENONEUROENDOCRINO MISTO DO TUBO DIGESTIVO:
 A PROPÓSITO DE 2 CASOS CLÍNICOS 
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Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
 
PO 07 NEOADJUVÂNCIA NO CANCRO GÁSTRICO
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Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
 
PO 08 ADENOCARCINOMA DO CÓLON METASTIZADO, UM CASO DE LONGA SOBREVIDA
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Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 
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mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
 
PO 11 CANCRO GÁSTRICO: UM CASO DE RESPOSTA COMPLETA À QUIMIOTERAPIA E   
 RADIOTERAPIA PRÉ-OPERATÓRIA
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Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
 
PO 12  ADENOCARCINOMAS DO ESÓFAGO E DA JUNÇÃO ESÓFAGO-GÁSTRICA –
 ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM SERVIÇO DE RADIOTERAPIA
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Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 

meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
 

PO 14 IMRT EM CARCINOMA PAVIMENTO-CELULAR DO CANAL ANAL
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Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
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Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
 
PO 24 CANCRO COLORECTAL EM DOENTES JOVENS – UM DESAFIO

Alberca, MD¹; Chitonho,P¹ ; Melheiro,M¹; Felix, A¹; Galzerano,A²; Ramos,S²; Martins,A¹
Serviço de Oncologia Medica(1) e Serviço de Anatomia Patológica(2)
Centro Hospitalar Lisboa Ocidental – Hospital São Francisco Xavier 

 
Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.

PO 25 SARCOPÉNIA E TOXICIDADE À QUIMIOTERAPIA E A SUA RELAÇÃO COM TEMPO ATÉ  
 PROGRESSÃO E SOBREVIVÊNCIA NO CARCINOMA GÁSTRICO LOCALMENTE
 AVANÇADO

Francisco Paralta Branco(1);Carolina Palmela(1);Sónia Velho(1);Marta dos Santos(1);João Moreira Pinto(1);Filipa Silva(2);Joana 
Augusto(1);Fábio Cassiano Lopes(1);Mafalda Casa-Nova(1);Tânia Rodrigues(1);José Alberto Teixeira(1);José Luis Passos 
Coelho(1);Marília Cravo(1)
(1) Hospital Beatriz Ângelo
(2) Hospital da Luz

Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
 
PO26 RESSEÇÃO CIRÚRGICA DE METÁSTASES PULMONARES NO
 CARCINOMA COLORETAL
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.

PO 28 METASTIZAÇÃO AXILAR ISOLADA DE ADENOCARCINOMA DA JUNÇÃO
 ESÓFAGO-GÁSTRICA

Teresa Raposo André (1);Rita Vitorino(1);João Freire(1);António Moreira(1)
(1) Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.

 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
 PO 31  TUMORES NEUROENDÓCRINOS GASTRO-ENTERO-PANCREÁTICOS :
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
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Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
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Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 
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Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
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Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.

CO 027 CANCRO COLO-RETAL EM IDOSOS IDENTIFICADOS COMO VULNERÁVEIS
 E NÃO VULNERÁVEIS: EXISTEM DIFERENÇAS?

Ana Margarida Simas(1);Filipa Carneiro(1);Nuno Sousa(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
(1) IPO-Porto, Serviço de Oncologia Médica

 
Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
 
CO 035 REVISÃO DA CASUISTICA DOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DO HOSPITAL BEATRIZ   
 ANGELO: ADENOCARCINOMA DO PANCREAS

João Moreira Pinto1; Francisco Paralta Branco1; Tânia Rodrigues1; Joana Augusto1; Fábio Cassiano Lopes1; José Alberto Teixeira1; 
José Luis Passos Coelho1

1. Hospital Beatriz Ângelo

Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
 
CO 038 FOLFIRINOX e NAB-PACLITAXEL-GEMCITABINA NO TRATAMENTO DO CANCRO DO  
 PÂNCREAS-ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM CENTRO 

Cristiana Marques(1);Daniela Azevedo(1);Isabel Pimentel(1);Sara Meireles (1) Rosa Gomes(1);Cristina Sarmento(1);Margarida 
Damasceno(1).
(1) Centro Hospitalar São João-Porto

 
Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.

CO 040 RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA NO CANCRO DO RETO LOCALMENTE AVANÇADO:  
 REVISÃO RETROSPETIVA DE 81 CASOS

Andreia Pires(1);Diana Moreira(1);Dora Gomes(1);Luís Antunes(1);José Pedro Silva(1);Lucio Santos(1);Olga Sousa(1)
(1) IPO/Porto

 
Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.

PO 04 PROCTITE RÁDICA: DIAGNÓSTICO E ORIENTAÇÃO TERAPÊUTICA -
 PROTOCOLO DE ATUAÇÃO
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.

 

PO 05 CARCINOMA ADENONEUROENDOCRINO MISTO DO TUBO DIGESTIVO:
 A PROPÓSITO DE 2 CASOS CLÍNICOS 
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Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
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Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
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Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
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Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 
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lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
 
PO 12  ADENOCARCINOMAS DO ESÓFAGO E DA JUNÇÃO ESÓFAGO-GÁSTRICA –
 ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM SERVIÇO DE RADIOTERAPIA

Virgínia Mareco(1);André N. Abrunhosa-Branquinho(1);David Possidónio(1);João Vasco Barreira(2);Filomena Pina(1);Marília 
Jorge(1)
(1) Serviço de Radioterapia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE
 (2) Serviço de Oncologia Médica, Hospital Santo António dos Capuchos, Centro Hospitalar Lisboa Central EPE.

Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 

meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
 

PO 14 IMRT EM CARCINOMA PAVIMENTO-CELULAR DO CANAL ANAL
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Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.

PO 15 AVALIAÇÃO DE DOENTES TRATADOS NO HOSPITAL DE ÉVORA COM ANTICORPOS  
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
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Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
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Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.

PO 25 SARCOPÉNIA E TOXICIDADE À QUIMIOTERAPIA E A SUA RELAÇÃO COM TEMPO ATÉ  
 PROGRESSÃO E SOBREVIVÊNCIA NO CARCINOMA GÁSTRICO LOCALMENTE
 AVANÇADO

Francisco Paralta Branco(1);Carolina Palmela(1);Sónia Velho(1);Marta dos Santos(1);João Moreira Pinto(1);Filipa Silva(2);Joana 
Augusto(1);Fábio Cassiano Lopes(1);Mafalda Casa-Nova(1);Tânia Rodrigues(1);José Alberto Teixeira(1);José Luis Passos 
Coelho(1);Marília Cravo(1)
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Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
 
PO26 RESSEÇÃO CIRÚRGICA DE METÁSTASES PULMONARES NO
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.

PO 28 METASTIZAÇÃO AXILAR ISOLADA DE ADENOCARCINOMA DA JUNÇÃO
 ESÓFAGO-GÁSTRICA

Teresa Raposo André (1);Rita Vitorino(1);João Freire(1);António Moreira(1)
(1) Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.

 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
 
PO 37 CARCINOMA HEPATOCELULAR, VARIANTE FIBROLAMELAR - UM TUMOR RARO

Carolina Sales(1);Ana Margarida Simas(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Nuno Sousa(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
 
PO 39 ADENOCARCINOMA DO PÂNCREAS - EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO
 DE ONCOLOGIA MÉDICA 

Sofia Amorim Oliveira(1);Sílvia Lopes(1);João Cunha(1);Helena Gouveia(1);Joana Godinho(1);Ana Luísa Faria(1);Joana Mace-
do(1);Emilio Macías(1)
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Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
 
PO 03 QUANDO A TERAPÊUTICA PALIATIVA SE TORNA CURATIVA: A IMPORTÂNCIA DO   
 ESTADIAMENTO E DA QUIMIOTERAPIA DE INDUÇÃO NO CARCINOMA RECTAL

André Cruz(1);Luís Bretes(1);Irene Furtado(1)
(1) Centro Hospitalar do Algarve - Faro

 
Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 



CO010 PODE O MARCADOR TUMORAL ANTIGÉNIO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA) SER   
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 NEOADJUVANTE NO ADENOCARCINOMA DO RETO?
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Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
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Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.

CO 027 CANCRO COLO-RETAL EM IDOSOS IDENTIFICADOS COMO VULNERÁVEIS
 E NÃO VULNERÁVEIS: EXISTEM DIFERENÇAS?
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Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
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Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
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Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.

CO 040 RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA NO CANCRO DO RETO LOCALMENTE AVANÇADO:  
 REVISÃO RETROSPETIVA DE 81 CASOS

Andreia Pires(1);Diana Moreira(1);Dora Gomes(1);Luís Antunes(1);José Pedro Silva(1);Lucio Santos(1);Olga Sousa(1)
(1) IPO/Porto

 
Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.

 

PO 05 CARCINOMA ADENONEUROENDOCRINO MISTO DO TUBO DIGESTIVO:
 A PROPÓSITO DE 2 CASOS CLÍNICOS 

Débora Cardoso(1);Marta Mesquita Pinto(1);Daniel Romeira(1);Mariana Malheiro(1);Helena Miranda(1);Ana Martins(1)
(1) CHLO - Hospital de São Francisco Xavier

Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
 
PO 07 NEOADJUVÂNCIA NO CANCRO GÁSTRICO

Gonçalo Atalaia(1);Catarina Santos(1);Michelle Silva(1)
(1) Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca, EPE

 
Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
 
PO 08 ADENOCARCINOMA DO CÓLON METASTIZADO, UM CASO DE LONGA SOBREVIDA

Francisco Trinca(1);Rui Dinis(2);Mariana Inácio(2);Teresa Timóteo(3);Pedro Chinita(4)
(1) Hospital do Espirito Santo de Évora
(2) Serviço de Oncologia - Hospital do Espírito Santo de Évora - EPE
(3) Hospital da Luz, Lisboa, Portugal
(4) Hospital do Espírito Santo de Évora/Lenicare

 
Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
 
PO 11 CANCRO GÁSTRICO: UM CASO DE RESPOSTA COMPLETA À QUIMIOTERAPIA E   
 RADIOTERAPIA PRÉ-OPERATÓRIA

Francisco Trinca(1);Rui Dinis(2);Mariana Inácio(2);Pedro Chinita(3);Artur Silva(4)
(1) Hospital do Espirito Santo de Évora
(2) Serviço de Oncologia - Hospital do Espírito Santo de Évora - EPE
(3) Hospital do Espírito Santo de Évora/Lenicare
(4) Serviço de Cirurgia Geral do Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E.

Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
 
PO 12  ADENOCARCINOMAS DO ESÓFAGO E DA JUNÇÃO ESÓFAGO-GÁSTRICA –
 ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM SERVIÇO DE RADIOTERAPIA

Virgínia Mareco(1);André N. Abrunhosa-Branquinho(1);David Possidónio(1);João Vasco Barreira(2);Filomena Pina(1);Marília 
Jorge(1)
(1) Serviço de Radioterapia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE
 (2) Serviço de Oncologia Médica, Hospital Santo António dos Capuchos, Centro Hospitalar Lisboa Central EPE.

Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 
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meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
 

PO 14 IMRT EM CARCINOMA PAVIMENTO-CELULAR DO CANAL ANAL
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Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.

PO 15 AVALIAÇÃO DE DOENTES TRATADOS NO HOSPITAL DE ÉVORA COM ANTICORPOS  
 MONOCLONAIS ANTI-VEGF E ANTI-EGFR 
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
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Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
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Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.

PO 25 SARCOPÉNIA E TOXICIDADE À QUIMIOTERAPIA E A SUA RELAÇÃO COM TEMPO ATÉ  
 PROGRESSÃO E SOBREVIVÊNCIA NO CARCINOMA GÁSTRICO LOCALMENTE
 AVANÇADO

Francisco Paralta Branco(1);Carolina Palmela(1);Sónia Velho(1);Marta dos Santos(1);João Moreira Pinto(1);Filipa Silva(2);Joana 
Augusto(1);Fábio Cassiano Lopes(1);Mafalda Casa-Nova(1);Tânia Rodrigues(1);José Alberto Teixeira(1);José Luis Passos 
Coelho(1);Marília Cravo(1)
(1) Hospital Beatriz Ângelo
(2) Hospital da Luz

Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
 
PO26 RESSEÇÃO CIRÚRGICA DE METÁSTASES PULMONARES NO
 CARCINOMA COLORETAL
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.

PO 28 METASTIZAÇÃO AXILAR ISOLADA DE ADENOCARCINOMA DA JUNÇÃO
 ESÓFAGO-GÁSTRICA

Teresa Raposo André (1);Rita Vitorino(1);João Freire(1);António Moreira(1)
(1) Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.

 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
 PO 31  TUMORES NEUROENDÓCRINOS GASTRO-ENTERO-PANCREÁTICOS :
 PERSPECTIVA DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
 
PO 39 ADENOCARCINOMA DO PÂNCREAS - EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO
 DE ONCOLOGIA MÉDICA 

Sofia Amorim Oliveira(1);Sílvia Lopes(1);João Cunha(1);Helena Gouveia(1);Joana Godinho(1);Ana Luísa Faria(1);Joana Mace-
do(1);Emilio Macías(1)
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Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
 
PO 03 QUANDO A TERAPÊUTICA PALIATIVA SE TORNA CURATIVA: A IMPORTÂNCIA DO   
 ESTADIAMENTO E DA QUIMIOTERAPIA DE INDUÇÃO NO CARCINOMA RECTAL
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Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 
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Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
 
CO017 EFETIVIDADE DO SORAFENIB NO TRATAMENTO DO CARCINOMA HEPATOCELULAR

Paulo Salamanca¹(1);Helena Magalhães¹, Dânia Marques¹, Cátia Faustino¹, Nuno Sousa¹, Manuela Machado¹, Paula Ferreira¹, 
Ana Raimundo¹, Maria Fragoso¹, Lúcio Lara Santos², Deolinda Pereira¹(2)
(1) 1- Instituto Português de Oncologia do Porto FG – serviço de Oncologia Médica 
(2) 1- serviço de Oncologia Médica; 2- serviço de Oncologia Cirúrgica, IPO do Porto FG

 
Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.
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Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
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Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
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Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.
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Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.

 

PO 05 CARCINOMA ADENONEUROENDOCRINO MISTO DO TUBO DIGESTIVO:
 A PROPÓSITO DE 2 CASOS CLÍNICOS 

Débora Cardoso(1);Marta Mesquita Pinto(1);Daniel Romeira(1);Mariana Malheiro(1);Helena Miranda(1);Ana Martins(1)
(1) CHLO - Hospital de São Francisco Xavier

Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
 
PO 07 NEOADJUVÂNCIA NO CANCRO GÁSTRICO
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Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
 
PO 08 ADENOCARCINOMA DO CÓLON METASTIZADO, UM CASO DE LONGA SOBREVIDA
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Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
 
PO 11 CANCRO GÁSTRICO: UM CASO DE RESPOSTA COMPLETA À QUIMIOTERAPIA E   
 RADIOTERAPIA PRÉ-OPERATÓRIA
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Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
 
PO 12  ADENOCARCINOMAS DO ESÓFAGO E DA JUNÇÃO ESÓFAGO-GÁSTRICA –
 ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM SERVIÇO DE RADIOTERAPIA
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Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 
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meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
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Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.

PO 15 AVALIAÇÃO DE DOENTES TRATADOS NO HOSPITAL DE ÉVORA COM ANTICORPOS  
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
 
PO 16 TUMOR DE KRUKENBERG - UMA ENTIDADE COM MUITO POR DESVENDAR

Mariana Malheiro(1);Débora Cardoso(1);Carolina Carvalho(1);Sancia Ramos(1);Ana Martins(1)
(1) CHLO - Hospital de São Francisco Xavier

 
Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
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Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.

PO 25 SARCOPÉNIA E TOXICIDADE À QUIMIOTERAPIA E A SUA RELAÇÃO COM TEMPO ATÉ  
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Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.

PO 28 METASTIZAÇÃO AXILAR ISOLADA DE ADENOCARCINOMA DA JUNÇÃO
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 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
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Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
 
PO 03 QUANDO A TERAPÊUTICA PALIATIVA SE TORNA CURATIVA: A IMPORTÂNCIA DO   
 ESTADIAMENTO E DA QUIMIOTERAPIA DE INDUÇÃO NO CARCINOMA RECTAL

André Cruz(1);Luís Bretes(1);Irene Furtado(1)
(1) Centro Hospitalar do Algarve - Faro

 
Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 



CO010 PODE O MARCADOR TUMORAL ANTIGÉNIO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA) SER   
 PREDITIVO DE RESPOSTA PATOLÓGICA COMPLETA APÓS QUIMIORADIOTERAPIA  
 NEOADJUVANTE NO ADENOCARCINOMA DO RETO?
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Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
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Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.

CO 027 CANCRO COLO-RETAL EM IDOSOS IDENTIFICADOS COMO VULNERÁVEIS
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Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
 
CO 035 REVISÃO DA CASUISTICA DOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DO HOSPITAL BEATRIZ   
 ANGELO: ADENOCARCINOMA DO PANCREAS
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José Luis Passos Coelho1

1. Hospital Beatriz Ângelo

Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
 
CO 038 FOLFIRINOX e NAB-PACLITAXEL-GEMCITABINA NO TRATAMENTO DO CANCRO DO  
 PÂNCREAS-ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM CENTRO 
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Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.

CO 040 RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA NO CANCRO DO RETO LOCALMENTE AVANÇADO:  
 REVISÃO RETROSPETIVA DE 81 CASOS

Andreia Pires(1);Diana Moreira(1);Dora Gomes(1);Luís Antunes(1);José Pedro Silva(1);Lucio Santos(1);Olga Sousa(1)
(1) IPO/Porto

 
Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.

PO 04 PROCTITE RÁDICA: DIAGNÓSTICO E ORIENTAÇÃO TERAPÊUTICA -
 PROTOCOLO DE ATUAÇÃO

Cruz, Mafalda1; Elvas, Luís2; Roda, Domingos1; Brandão, Joana3; Cadime, Ana Teresa4; Melo, Gilberto5

1Interno de Radioncologia; 2Interno de Gastrenterologia; 3Assistente Hospitalar de Radioncologia – Orientadora de Internato; 
4Assistente Graduada Sénior de Gastrenterologia – Diretora de Serviço de Gastrenterologia; 5Assistente Graduado de Radionco-
logia – Diretor de Serviço de Radioncologia
Instituto Português de Oncologia de Coimbra (IPOC) Francisco Gentil, EPE

 
Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.
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Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
 
PO 07 NEOADJUVÂNCIA NO CANCRO GÁSTRICO

Gonçalo Atalaia(1);Catarina Santos(1);Michelle Silva(1)
(1) Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca, EPE

 
Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
 
PO 08 ADENOCARCINOMA DO CÓLON METASTIZADO, UM CASO DE LONGA SOBREVIDA

Francisco Trinca(1);Rui Dinis(2);Mariana Inácio(2);Teresa Timóteo(3);Pedro Chinita(4)
(1) Hospital do Espirito Santo de Évora
(2) Serviço de Oncologia - Hospital do Espírito Santo de Évora - EPE
(3) Hospital da Luz, Lisboa, Portugal
(4) Hospital do Espírito Santo de Évora/Lenicare

 
Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
 
PO 11 CANCRO GÁSTRICO: UM CASO DE RESPOSTA COMPLETA À QUIMIOTERAPIA E   
 RADIOTERAPIA PRÉ-OPERATÓRIA

Francisco Trinca(1);Rui Dinis(2);Mariana Inácio(2);Pedro Chinita(3);Artur Silva(4)
(1) Hospital do Espirito Santo de Évora
(2) Serviço de Oncologia - Hospital do Espírito Santo de Évora - EPE
(3) Hospital do Espírito Santo de Évora/Lenicare
(4) Serviço de Cirurgia Geral do Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E.

Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
 
PO 12  ADENOCARCINOMAS DO ESÓFAGO E DA JUNÇÃO ESÓFAGO-GÁSTRICA –
 ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM SERVIÇO DE RADIOTERAPIA

Virgínia Mareco(1);André N. Abrunhosa-Branquinho(1);David Possidónio(1);João Vasco Barreira(2);Filomena Pina(1);Marília 
Jorge(1)
(1) Serviço de Radioterapia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE
 (2) Serviço de Oncologia Médica, Hospital Santo António dos Capuchos, Centro Hospitalar Lisboa Central EPE.

Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 
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meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
 

PO 14 IMRT EM CARCINOMA PAVIMENTO-CELULAR DO CANAL ANAL

João Fonseca(1);Cátia Pedro(1);Gonçalo Fernandez(1);Margarida Roldão(1)
(1) IPOLFG - Lisboa

 
Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
 
PO 16 TUMOR DE KRUKENBERG - UMA ENTIDADE COM MUITO POR DESVENDAR

Mariana Malheiro(1);Débora Cardoso(1);Carolina Carvalho(1);Sancia Ramos(1);Ana Martins(1)
(1) CHLO - Hospital de São Francisco Xavier

 
Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
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Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.

PO 25 SARCOPÉNIA E TOXICIDADE À QUIMIOTERAPIA E A SUA RELAÇÃO COM TEMPO ATÉ  
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Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.
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 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
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Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
 
 
 
 
 
 
 

PO 02 CANCRO COLORRETAL METASTÁTICO: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
 
PO 03 QUANDO A TERAPÊUTICA PALIATIVA SE TORNA CURATIVA: A IMPORTÂNCIA DO   
 ESTADIAMENTO E DA QUIMIOTERAPIA DE INDUÇÃO NO CARCINOMA RECTAL

André Cruz(1);Luís Bretes(1);Irene Furtado(1)
(1) Centro Hospitalar do Algarve - Faro

 
Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 



CO010 PODE O MARCADOR TUMORAL ANTIGÉNIO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA) SER   
 PREDITIVO DE RESPOSTA PATOLÓGICA COMPLETA APÓS QUIMIORADIOTERAPIA  
 NEOADJUVANTE NO ADENOCARCINOMA DO RETO?
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Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
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Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.

CO 027 CANCRO COLO-RETAL EM IDOSOS IDENTIFICADOS COMO VULNERÁVEIS
 E NÃO VULNERÁVEIS: EXISTEM DIFERENÇAS?

Ana Margarida Simas(1);Filipa Carneiro(1);Nuno Sousa(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
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Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
 
CO 035 REVISÃO DA CASUISTICA DOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DO HOSPITAL BEATRIZ   
 ANGELO: ADENOCARCINOMA DO PANCREAS

João Moreira Pinto1; Francisco Paralta Branco1; Tânia Rodrigues1; Joana Augusto1; Fábio Cassiano Lopes1; José Alberto Teixeira1; 
José Luis Passos Coelho1

1. Hospital Beatriz Ângelo

Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
 
CO 038 FOLFIRINOX e NAB-PACLITAXEL-GEMCITABINA NO TRATAMENTO DO CANCRO DO  
 PÂNCREAS-ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM CENTRO 
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Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.
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Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.
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Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
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Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
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Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
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Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
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 ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM SERVIÇO DE RADIOTERAPIA

Virgínia Mareco(1);André N. Abrunhosa-Branquinho(1);David Possidónio(1);João Vasco Barreira(2);Filomena Pina(1);Marília 
Jorge(1)
(1) Serviço de Radioterapia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE
 (2) Serviço de Oncologia Médica, Hospital Santo António dos Capuchos, Centro Hospitalar Lisboa Central EPE.

Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 

meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
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Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 
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anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
 
PO 16 TUMOR DE KRUKENBERG - UMA ENTIDADE COM MUITO POR DESVENDAR
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Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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PO 23 CANCRO GÁSTRICO EM JOVENS – EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL DISTRITAL
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
 
PO 24 CANCRO COLORECTAL EM DOENTES JOVENS – UM DESAFIO

Alberca, MD¹; Chitonho,P¹ ; Melheiro,M¹; Felix, A¹; Galzerano,A²; Ramos,S²; Martins,A¹
Serviço de Oncologia Medica(1) e Serviço de Anatomia Patológica(2)
Centro Hospitalar Lisboa Ocidental – Hospital São Francisco Xavier 

 
Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.

PO 25 SARCOPÉNIA E TOXICIDADE À QUIMIOTERAPIA E A SUA RELAÇÃO COM TEMPO ATÉ  
 PROGRESSÃO E SOBREVIVÊNCIA NO CARCINOMA GÁSTRICO LOCALMENTE
 AVANÇADO

Francisco Paralta Branco(1);Carolina Palmela(1);Sónia Velho(1);Marta dos Santos(1);João Moreira Pinto(1);Filipa Silva(2);Joana 
Augusto(1);Fábio Cassiano Lopes(1);Mafalda Casa-Nova(1);Tânia Rodrigues(1);José Alberto Teixeira(1);José Luis Passos 
Coelho(1);Marília Cravo(1)
(1) Hospital Beatriz Ângelo
(2) Hospital da Luz

Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
 
PO26 RESSEÇÃO CIRÚRGICA DE METÁSTASES PULMONARES NO
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.
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(1) Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.

 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
 
PO 32  NEOPLASIA MALIGNA DA VESÍCULA BILIAR E DO PÂNCREAS
 SÍNCRONAS- UM DIAGNÓSTICO RARO
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
 PO 33 NEUROPATIA PERIFÉRICA APÓS QUIMIOTERAPIA: A IMPORTÂNCIA
 DO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
 
PO 37 CARCINOMA HEPATOCELULAR, VARIANTE FIBROLAMELAR - UM TUMOR RARO
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
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Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
 
 
 
 
 
 
 

PO 02 CANCRO COLORRETAL METASTÁTICO: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Joana Lima(1);Andreia Coelho(1);Patrícia Gago(1);Mariana Rocha(1);Marta Sousa(1);Miguel Barbosa(1);Antonio Teira(1);Pedro 
Santos(1)
(1) CHTMAD

 
Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
 
PO 03 QUANDO A TERAPÊUTICA PALIATIVA SE TORNA CURATIVA: A IMPORTÂNCIA DO   
 ESTADIAMENTO E DA QUIMIOTERAPIA DE INDUÇÃO NO CARCINOMA RECTAL
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Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 
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CO010 PODE O MARCADOR TUMORAL ANTIGÉNIO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA) SER   
 PREDITIVO DE RESPOSTA PATOLÓGICA COMPLETA APÓS QUIMIORADIOTERAPIA  
 NEOADJUVANTE NO ADENOCARCINOMA DO RETO?

D. Roda1*, M. Cruz1, J. Brandão2, S. Gonçalves2, G. Melo3,
1. 1 Internos de Radioterapia. Instituto Português de Oncologia – IPOC-FG-Coimbra.
2. 2 Assistentes Hospitalares de Radioterapia. – IPOC-FG-Coimbra
3. 3 Assistente Graduado / Diretor do Serviço de Radioterapia. – IPOC-FG-Coimbra

 
Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
 
CO017 EFETIVIDADE DO SORAFENIB NO TRATAMENTO DO CARCINOMA HEPATOCELULAR
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Ana Raimundo¹, Maria Fragoso¹, Lúcio Lara Santos², Deolinda Pereira¹(2)
(1) 1- Instituto Português de Oncologia do Porto FG – serviço de Oncologia Médica 
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Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.

CO 027 CANCRO COLO-RETAL EM IDOSOS IDENTIFICADOS COMO VULNERÁVEIS
 E NÃO VULNERÁVEIS: EXISTEM DIFERENÇAS?

Ana Margarida Simas(1);Filipa Carneiro(1);Nuno Sousa(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
(1) IPO-Porto, Serviço de Oncologia Médica

 
Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
 
CO 035 REVISÃO DA CASUISTICA DOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DO HOSPITAL BEATRIZ   
 ANGELO: ADENOCARCINOMA DO PANCREAS

João Moreira Pinto1; Francisco Paralta Branco1; Tânia Rodrigues1; Joana Augusto1; Fábio Cassiano Lopes1; José Alberto Teixeira1; 
José Luis Passos Coelho1

1. Hospital Beatriz Ângelo

Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
 
CO 038 FOLFIRINOX e NAB-PACLITAXEL-GEMCITABINA NO TRATAMENTO DO CANCRO DO  
 PÂNCREAS-ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM CENTRO 

Cristiana Marques(1);Daniela Azevedo(1);Isabel Pimentel(1);Sara Meireles (1) Rosa Gomes(1);Cristina Sarmento(1);Margarida 
Damasceno(1).
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Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.

CO 040 RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA NO CANCRO DO RETO LOCALMENTE AVANÇADO:  
 REVISÃO RETROSPETIVA DE 81 CASOS
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Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.

 

PO 05 CARCINOMA ADENONEUROENDOCRINO MISTO DO TUBO DIGESTIVO:
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Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
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Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
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Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
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Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
 
PO 12  ADENOCARCINOMAS DO ESÓFAGO E DA JUNÇÃO ESÓFAGO-GÁSTRICA –
 ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM SERVIÇO DE RADIOTERAPIA
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Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 

meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
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Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
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Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.

Bibliografia:
1.Ummugul Uyeturk, Serife Hulya Arslan, Oznur Bal,Ulku Yalcintas Arslan, and Omur Berna Cakmak Oksuzoglu. Isolated ovarian 
metastasis of gastric cancer: Krukenberg tumor. Contemp Oncol (Pozn). 2013; 17(6): 515–519. Published online 2013 Dec 19. 
doi:  10.5114/wo.2013.37542.
2.Osama M. Al-Agha, MD; Anthony D. Nicastri, MD. An In-depth Look at Krukenberg Tumor An Overview. Arch Pathol Lab Med. 
2006;130:1725–1730.
3.Somak Das, Diwakar Sahu, Majid Wani, Prasanna Kumar Reddy. A curious discourse of Krukenberg tumor: a case report. Journal 

of Gastrointestinal Oncology. Vol 5, No 6 (December 2014).

PO 23 CANCRO GÁSTRICO EM JOVENS – EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL DISTRITAL
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
 
PO 24 CANCRO COLORECTAL EM DOENTES JOVENS – UM DESAFIO
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Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.

PO 25 SARCOPÉNIA E TOXICIDADE À QUIMIOTERAPIA E A SUA RELAÇÃO COM TEMPO ATÉ  
 PROGRESSÃO E SOBREVIVÊNCIA NO CARCINOMA GÁSTRICO LOCALMENTE
 AVANÇADO

Francisco Paralta Branco(1);Carolina Palmela(1);Sónia Velho(1);Marta dos Santos(1);João Moreira Pinto(1);Filipa Silva(2);Joana 
Augusto(1);Fábio Cassiano Lopes(1);Mafalda Casa-Nova(1);Tânia Rodrigues(1);José Alberto Teixeira(1);José Luis Passos 
Coelho(1);Marília Cravo(1)
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Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.
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 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
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Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
 
PO 03 QUANDO A TERAPÊUTICA PALIATIVA SE TORNA CURATIVA: A IMPORTÂNCIA DO   
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Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 
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Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
 
CO017 EFETIVIDADE DO SORAFENIB NO TRATAMENTO DO CARCINOMA HEPATOCELULAR

Paulo Salamanca¹(1);Helena Magalhães¹, Dânia Marques¹, Cátia Faustino¹, Nuno Sousa¹, Manuela Machado¹, Paula Ferreira¹, 
Ana Raimundo¹, Maria Fragoso¹, Lúcio Lara Santos², Deolinda Pereira¹(2)
(1) 1- Instituto Português de Oncologia do Porto FG – serviço de Oncologia Médica 
(2) 1- serviço de Oncologia Médica; 2- serviço de Oncologia Cirúrgica, IPO do Porto FG

 
Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.

CO 027 CANCRO COLO-RETAL EM IDOSOS IDENTIFICADOS COMO VULNERÁVEIS
 E NÃO VULNERÁVEIS: EXISTEM DIFERENÇAS?

Ana Margarida Simas(1);Filipa Carneiro(1);Nuno Sousa(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
(1) IPO-Porto, Serviço de Oncologia Médica

 
Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
 
CO 035 REVISÃO DA CASUISTICA DOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DO HOSPITAL BEATRIZ   
 ANGELO: ADENOCARCINOMA DO PANCREAS

João Moreira Pinto1; Francisco Paralta Branco1; Tânia Rodrigues1; Joana Augusto1; Fábio Cassiano Lopes1; José Alberto Teixeira1; 
José Luis Passos Coelho1

1. Hospital Beatriz Ângelo

Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
 
CO 038 FOLFIRINOX e NAB-PACLITAXEL-GEMCITABINA NO TRATAMENTO DO CANCRO DO  
 PÂNCREAS-ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM CENTRO 

Cristiana Marques(1);Daniela Azevedo(1);Isabel Pimentel(1);Sara Meireles (1) Rosa Gomes(1);Cristina Sarmento(1);Margarida 
Damasceno(1).
(1) Centro Hospitalar São João-Porto

 
Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.

CO 040 RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA NO CANCRO DO RETO LOCALMENTE AVANÇADO:  
 REVISÃO RETROSPETIVA DE 81 CASOS

Andreia Pires(1);Diana Moreira(1);Dora Gomes(1);Luís Antunes(1);José Pedro Silva(1);Lucio Santos(1);Olga Sousa(1)
(1) IPO/Porto

 
Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.

 

PO 05 CARCINOMA ADENONEUROENDOCRINO MISTO DO TUBO DIGESTIVO:
 A PROPÓSITO DE 2 CASOS CLÍNICOS 
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Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
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Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
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Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
 
PO 11 CANCRO GÁSTRICO: UM CASO DE RESPOSTA COMPLETA À QUIMIOTERAPIA E   
 RADIOTERAPIA PRÉ-OPERATÓRIA
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Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
 
PO 12  ADENOCARCINOMAS DO ESÓFAGO E DA JUNÇÃO ESÓFAGO-GÁSTRICA –
 ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM SERVIÇO DE RADIOTERAPIA
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Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 

meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
 

PO 14 IMRT EM CARCINOMA PAVIMENTO-CELULAR DO CANAL ANAL
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Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
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Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
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Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.
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Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
 
PO26 RESSEÇÃO CIRÚRGICA DE METÁSTASES PULMONARES NO
 CARCINOMA COLORETAL

Ana Monteiro(1);Catarina Santos(1)
(1) Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE

 
Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.
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 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
 
PO 32  NEOPLASIA MALIGNA DA VESÍCULA BILIAR E DO PÂNCREAS
 SÍNCRONAS- UM DIAGNÓSTICO RARO

Ana Margarida Simas(1);Carolina Sales(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Nuno Sousa(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
(1) IPO-Porto, Serviço de Oncologia Médica

 
Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
 PO 33 NEUROPATIA PERIFÉRICA APÓS QUIMIOTERAPIA: A IMPORTÂNCIA
 DO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Ana Margarida Simas(1);Carolina Sales(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Nuno Sousa(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
 
PO 37 CARCINOMA HEPATOCELULAR, VARIANTE FIBROLAMELAR - UM TUMOR RARO

Carolina Sales(1);Ana Margarida Simas(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Nuno Sousa(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
 
PO 39 ADENOCARCINOMA DO PÂNCREAS - EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO
 DE ONCOLOGIA MÉDICA 

Sofia Amorim Oliveira(1);Sílvia Lopes(1);João Cunha(1);Helena Gouveia(1);Joana Godinho(1);Ana Luísa Faria(1);Joana Mace-
do(1);Emilio Macías(1)
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Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
 
 
 
 
 
 
 

PO 02 CANCRO COLORRETAL METASTÁTICO: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
 
PO 03 QUANDO A TERAPÊUTICA PALIATIVA SE TORNA CURATIVA: A IMPORTÂNCIA DO   
 ESTADIAMENTO E DA QUIMIOTERAPIA DE INDUÇÃO NO CARCINOMA RECTAL

André Cruz(1);Luís Bretes(1);Irene Furtado(1)
(1) Centro Hospitalar do Algarve - Faro

 
Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 
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CO010 PODE O MARCADOR TUMORAL ANTIGÉNIO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA) SER   
 PREDITIVO DE RESPOSTA PATOLÓGICA COMPLETA APÓS QUIMIORADIOTERAPIA  
 NEOADJUVANTE NO ADENOCARCINOMA DO RETO?

D. Roda1*, M. Cruz1, J. Brandão2, S. Gonçalves2, G. Melo3,
1. 1 Internos de Radioterapia. Instituto Português de Oncologia – IPOC-FG-Coimbra.
2. 2 Assistentes Hospitalares de Radioterapia. – IPOC-FG-Coimbra
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Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
 
CO017 EFETIVIDADE DO SORAFENIB NO TRATAMENTO DO CARCINOMA HEPATOCELULAR
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Ana Raimundo¹, Maria Fragoso¹, Lúcio Lara Santos², Deolinda Pereira¹(2)
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(2) 1- serviço de Oncologia Médica; 2- serviço de Oncologia Cirúrgica, IPO do Porto FG

 
Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.

CO 027 CANCRO COLO-RETAL EM IDOSOS IDENTIFICADOS COMO VULNERÁVEIS
 E NÃO VULNERÁVEIS: EXISTEM DIFERENÇAS?

Ana Margarida Simas(1);Filipa Carneiro(1);Nuno Sousa(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
(1) IPO-Porto, Serviço de Oncologia Médica

 
Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
 
CO 035 REVISÃO DA CASUISTICA DOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DO HOSPITAL BEATRIZ   
 ANGELO: ADENOCARCINOMA DO PANCREAS

João Moreira Pinto1; Francisco Paralta Branco1; Tânia Rodrigues1; Joana Augusto1; Fábio Cassiano Lopes1; José Alberto Teixeira1; 
José Luis Passos Coelho1

1. Hospital Beatriz Ângelo

Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
 
CO 038 FOLFIRINOX e NAB-PACLITAXEL-GEMCITABINA NO TRATAMENTO DO CANCRO DO  
 PÂNCREAS-ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM CENTRO 

Cristiana Marques(1);Daniela Azevedo(1);Isabel Pimentel(1);Sara Meireles (1) Rosa Gomes(1);Cristina Sarmento(1);Margarida 
Damasceno(1).
(1) Centro Hospitalar São João-Porto

 
Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.

CO 040 RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA NO CANCRO DO RETO LOCALMENTE AVANÇADO:  
 REVISÃO RETROSPETIVA DE 81 CASOS

Andreia Pires(1);Diana Moreira(1);Dora Gomes(1);Luís Antunes(1);José Pedro Silva(1);Lucio Santos(1);Olga Sousa(1)
(1) IPO/Porto

 
Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.

PO 04 PROCTITE RÁDICA: DIAGNÓSTICO E ORIENTAÇÃO TERAPÊUTICA -
 PROTOCOLO DE ATUAÇÃO
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.

 

PO 05 CARCINOMA ADENONEUROENDOCRINO MISTO DO TUBO DIGESTIVO:
 A PROPÓSITO DE 2 CASOS CLÍNICOS 
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Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
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Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
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Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
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Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
 
PO 12  ADENOCARCINOMAS DO ESÓFAGO E DA JUNÇÃO ESÓFAGO-GÁSTRICA –
 ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM SERVIÇO DE RADIOTERAPIA

Virgínia Mareco(1);André N. Abrunhosa-Branquinho(1);David Possidónio(1);João Vasco Barreira(2);Filomena Pina(1);Marília 
Jorge(1)
(1) Serviço de Radioterapia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE
 (2) Serviço de Oncologia Médica, Hospital Santo António dos Capuchos, Centro Hospitalar Lisboa Central EPE.

Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 

meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
 

PO 14 IMRT EM CARCINOMA PAVIMENTO-CELULAR DO CANAL ANAL

João Fonseca(1);Cátia Pedro(1);Gonçalo Fernandez(1);Margarida Roldão(1)
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Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.

PO 15 AVALIAÇÃO DE DOENTES TRATADOS NO HOSPITAL DE ÉVORA COM ANTICORPOS  
 MONOCLONAIS ANTI-VEGF E ANTI-EGFR 
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
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Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
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Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.

PO 25 SARCOPÉNIA E TOXICIDADE À QUIMIOTERAPIA E A SUA RELAÇÃO COM TEMPO ATÉ  
 PROGRESSÃO E SOBREVIVÊNCIA NO CARCINOMA GÁSTRICO LOCALMENTE
 AVANÇADO

Francisco Paralta Branco(1);Carolina Palmela(1);Sónia Velho(1);Marta dos Santos(1);João Moreira Pinto(1);Filipa Silva(2);Joana 
Augusto(1);Fábio Cassiano Lopes(1);Mafalda Casa-Nova(1);Tânia Rodrigues(1);José Alberto Teixeira(1);José Luis Passos 
Coelho(1);Marília Cravo(1)
(1) Hospital Beatriz Ângelo
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Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
 
PO26 RESSEÇÃO CIRÚRGICA DE METÁSTASES PULMONARES NO
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.

PO 28 METASTIZAÇÃO AXILAR ISOLADA DE ADENOCARCINOMA DA JUNÇÃO
 ESÓFAGO-GÁSTRICA

Teresa Raposo André (1);Rita Vitorino(1);João Freire(1);António Moreira(1)
(1) Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.

 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
 
PO 37 CARCINOMA HEPATOCELULAR, VARIANTE FIBROLAMELAR - UM TUMOR RARO

Carolina Sales(1);Ana Margarida Simas(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Nuno Sousa(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
 
PO 39 ADENOCARCINOMA DO PÂNCREAS - EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO
 DE ONCOLOGIA MÉDICA 

Sofia Amorim Oliveira(1);Sílvia Lopes(1);João Cunha(1);Helena Gouveia(1);Joana Godinho(1);Ana Luísa Faria(1);Joana Mace-
do(1);Emilio Macías(1)
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Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
 
PO 03 QUANDO A TERAPÊUTICA PALIATIVA SE TORNA CURATIVA: A IMPORTÂNCIA DO   
 ESTADIAMENTO E DA QUIMIOTERAPIA DE INDUÇÃO NO CARCINOMA RECTAL

André Cruz(1);Luís Bretes(1);Irene Furtado(1)
(1) Centro Hospitalar do Algarve - Faro

 
Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 



CO010 PODE O MARCADOR TUMORAL ANTIGÉNIO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA) SER   
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 NEOADJUVANTE NO ADENOCARCINOMA DO RETO?
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Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
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Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.

CO 027 CANCRO COLO-RETAL EM IDOSOS IDENTIFICADOS COMO VULNERÁVEIS
 E NÃO VULNERÁVEIS: EXISTEM DIFERENÇAS?

Ana Margarida Simas(1);Filipa Carneiro(1);Nuno Sousa(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
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Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
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Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
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Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.
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Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.

 

PO 05 CARCINOMA ADENONEUROENDOCRINO MISTO DO TUBO DIGESTIVO:
 A PROPÓSITO DE 2 CASOS CLÍNICOS 

Débora Cardoso(1);Marta Mesquita Pinto(1);Daniel Romeira(1);Mariana Malheiro(1);Helena Miranda(1);Ana Martins(1)
(1) CHLO - Hospital de São Francisco Xavier

Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
 
PO 07 NEOADJUVÂNCIA NO CANCRO GÁSTRICO
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Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
 
PO 08 ADENOCARCINOMA DO CÓLON METASTIZADO, UM CASO DE LONGA SOBREVIDA
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Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
 
PO 11 CANCRO GÁSTRICO: UM CASO DE RESPOSTA COMPLETA À QUIMIOTERAPIA E   
 RADIOTERAPIA PRÉ-OPERATÓRIA
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Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
 
PO 12  ADENOCARCINOMAS DO ESÓFAGO E DA JUNÇÃO ESÓFAGO-GÁSTRICA –
 ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM SERVIÇO DE RADIOTERAPIA

Virgínia Mareco(1);André N. Abrunhosa-Branquinho(1);David Possidónio(1);João Vasco Barreira(2);Filomena Pina(1);Marília 
Jorge(1)
(1) Serviço de Radioterapia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE
 (2) Serviço de Oncologia Médica, Hospital Santo António dos Capuchos, Centro Hospitalar Lisboa Central EPE.

Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 

meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
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Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
 
PO 16 TUMOR DE KRUKENBERG - UMA ENTIDADE COM MUITO POR DESVENDAR

Mariana Malheiro(1);Débora Cardoso(1);Carolina Carvalho(1);Sancia Ramos(1);Ana Martins(1)
(1) CHLO - Hospital de São Francisco Xavier

 
Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
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Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.

PO 25 SARCOPÉNIA E TOXICIDADE À QUIMIOTERAPIA E A SUA RELAÇÃO COM TEMPO ATÉ  
 PROGRESSÃO E SOBREVIVÊNCIA NO CARCINOMA GÁSTRICO LOCALMENTE
 AVANÇADO

Francisco Paralta Branco(1);Carolina Palmela(1);Sónia Velho(1);Marta dos Santos(1);João Moreira Pinto(1);Filipa Silva(2);Joana 
Augusto(1);Fábio Cassiano Lopes(1);Mafalda Casa-Nova(1);Tânia Rodrigues(1);José Alberto Teixeira(1);José Luis Passos 
Coelho(1);Marília Cravo(1)
(1) Hospital Beatriz Ângelo
(2) Hospital da Luz

Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 
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em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
 
PO26 RESSEÇÃO CIRÚRGICA DE METÁSTASES PULMONARES NO
 CARCINOMA COLORETAL
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.

PO 28 METASTIZAÇÃO AXILAR ISOLADA DE ADENOCARCINOMA DA JUNÇÃO
 ESÓFAGO-GÁSTRICA

Teresa Raposo André (1);Rita Vitorino(1);João Freire(1);António Moreira(1)
(1) Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.

 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
 PO 31  TUMORES NEUROENDÓCRINOS GASTRO-ENTERO-PANCREÁTICOS :
 PERSPECTIVA DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
 
PO 39 ADENOCARCINOMA DO PÂNCREAS - EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO
 DE ONCOLOGIA MÉDICA 

Sofia Amorim Oliveira(1);Sílvia Lopes(1);João Cunha(1);Helena Gouveia(1);Joana Godinho(1);Ana Luísa Faria(1);Joana Mace-
do(1);Emilio Macías(1)
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Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
 
PO 03 QUANDO A TERAPÊUTICA PALIATIVA SE TORNA CURATIVA: A IMPORTÂNCIA DO   
 ESTADIAMENTO E DA QUIMIOTERAPIA DE INDUÇÃO NO CARCINOMA RECTAL
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Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 
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 NEOADJUVANTE NO ADENOCARCINOMA DO RETO?
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Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
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Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.
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Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
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Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
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Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.
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Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.

PO 04 PROCTITE RÁDICA: DIAGNÓSTICO E ORIENTAÇÃO TERAPÊUTICA -
 PROTOCOLO DE ATUAÇÃO

Cruz, Mafalda1; Elvas, Luís2; Roda, Domingos1; Brandão, Joana3; Cadime, Ana Teresa4; Melo, Gilberto5

1Interno de Radioncologia; 2Interno de Gastrenterologia; 3Assistente Hospitalar de Radioncologia – Orientadora de Internato; 
4Assistente Graduada Sénior de Gastrenterologia – Diretora de Serviço de Gastrenterologia; 5Assistente Graduado de Radionco-
logia – Diretor de Serviço de Radioncologia
Instituto Português de Oncologia de Coimbra (IPOC) Francisco Gentil, EPE

 
Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.

 

PO 05 CARCINOMA ADENONEUROENDOCRINO MISTO DO TUBO DIGESTIVO:
 A PROPÓSITO DE 2 CASOS CLÍNICOS 

Débora Cardoso(1);Marta Mesquita Pinto(1);Daniel Romeira(1);Mariana Malheiro(1);Helena Miranda(1);Ana Martins(1)
(1) CHLO - Hospital de São Francisco Xavier

Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
 
PO 07 NEOADJUVÂNCIA NO CANCRO GÁSTRICO
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Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
 
PO 08 ADENOCARCINOMA DO CÓLON METASTIZADO, UM CASO DE LONGA SOBREVIDA

Francisco Trinca(1);Rui Dinis(2);Mariana Inácio(2);Teresa Timóteo(3);Pedro Chinita(4)
(1) Hospital do Espirito Santo de Évora
(2) Serviço de Oncologia - Hospital do Espírito Santo de Évora - EPE
(3) Hospital da Luz, Lisboa, Portugal
(4) Hospital do Espírito Santo de Évora/Lenicare

 
Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
 
PO 11 CANCRO GÁSTRICO: UM CASO DE RESPOSTA COMPLETA À QUIMIOTERAPIA E   
 RADIOTERAPIA PRÉ-OPERATÓRIA
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Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
 
PO 12  ADENOCARCINOMAS DO ESÓFAGO E DA JUNÇÃO ESÓFAGO-GÁSTRICA –
 ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM SERVIÇO DE RADIOTERAPIA

Virgínia Mareco(1);André N. Abrunhosa-Branquinho(1);David Possidónio(1);João Vasco Barreira(2);Filomena Pina(1);Marília 
Jorge(1)
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Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 

meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
 

PO 14 IMRT EM CARCINOMA PAVIMENTO-CELULAR DO CANAL ANAL
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Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
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Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
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Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.
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Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
 
PO26 RESSEÇÃO CIRÚRGICA DE METÁSTASES PULMONARES NO
 CARCINOMA COLORETAL

Ana Monteiro(1);Catarina Santos(1)
(1) Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE

 
Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-
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vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.

PO 28 METASTIZAÇÃO AXILAR ISOLADA DE ADENOCARCINOMA DA JUNÇÃO
 ESÓFAGO-GÁSTRICA

Teresa Raposo André (1);Rita Vitorino(1);João Freire(1);António Moreira(1)
(1) Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.

 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
 PO 31  TUMORES NEUROENDÓCRINOS GASTRO-ENTERO-PANCREÁTICOS :
 PERSPECTIVA DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA

Silvia Lopes(1);Sofia Oliveira(1);João Cunha(1);Helena Gouveia(1);Joana Godinho(1);Ana Luísa Faria(1);Joana Espiga Mace-
do(1);Emílio Macias(1)
(1) Centro Hospitalar entre Douro e Vouga

 
Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
 
PO 32  NEOPLASIA MALIGNA DA VESÍCULA BILIAR E DO PÂNCREAS
 SÍNCRONAS- UM DIAGNÓSTICO RARO

Ana Margarida Simas(1);Carolina Sales(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Nuno Sousa(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
 PO 33 NEUROPATIA PERIFÉRICA APÓS QUIMIOTERAPIA: A IMPORTÂNCIA
 DO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Ana Margarida Simas(1);Carolina Sales(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Nuno Sousa(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
 
PO 37 CARCINOMA HEPATOCELULAR, VARIANTE FIBROLAMELAR - UM TUMOR RARO
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ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
 
PO 39 ADENOCARCINOMA DO PÂNCREAS - EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO
 DE ONCOLOGIA MÉDICA 
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Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
 
 
 
 
 
 
 

PO 02 CANCRO COLORRETAL METASTÁTICO: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
 
PO 03 QUANDO A TERAPÊUTICA PALIATIVA SE TORNA CURATIVA: A IMPORTÂNCIA DO   
 ESTADIAMENTO E DA QUIMIOTERAPIA DE INDUÇÃO NO CARCINOMA RECTAL

André Cruz(1);Luís Bretes(1);Irene Furtado(1)
(1) Centro Hospitalar do Algarve - Faro

 
Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 



CO010 PODE O MARCADOR TUMORAL ANTIGÉNIO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA) SER   
 PREDITIVO DE RESPOSTA PATOLÓGICA COMPLETA APÓS QUIMIORADIOTERAPIA  
 NEOADJUVANTE NO ADENOCARCINOMA DO RETO?
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Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
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Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.

CO 027 CANCRO COLO-RETAL EM IDOSOS IDENTIFICADOS COMO VULNERÁVEIS
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Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
 
CO 035 REVISÃO DA CASUISTICA DOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DO HOSPITAL BEATRIZ   
 ANGELO: ADENOCARCINOMA DO PANCREAS
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José Luis Passos Coelho1

1. Hospital Beatriz Ângelo

Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
 
CO 038 FOLFIRINOX e NAB-PACLITAXEL-GEMCITABINA NO TRATAMENTO DO CANCRO DO  
 PÂNCREAS-ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM CENTRO 
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Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.

CO 040 RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA NO CANCRO DO RETO LOCALMENTE AVANÇADO:  
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Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.
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Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
 
PO 07 NEOADJUVÂNCIA NO CANCRO GÁSTRICO
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Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
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Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
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 RADIOTERAPIA PRÉ-OPERATÓRIA

Francisco Trinca(1);Rui Dinis(2);Mariana Inácio(2);Pedro Chinita(3);Artur Silva(4)
(1) Hospital do Espirito Santo de Évora
(2) Serviço de Oncologia - Hospital do Espírito Santo de Évora - EPE
(3) Hospital do Espírito Santo de Évora/Lenicare
(4) Serviço de Cirurgia Geral do Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E.

Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
 
PO 12  ADENOCARCINOMAS DO ESÓFAGO E DA JUNÇÃO ESÓFAGO-GÁSTRICA –
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Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 

meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
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Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
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Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
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Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.

PO 25 SARCOPÉNIA E TOXICIDADE À QUIMIOTERAPIA E A SUA RELAÇÃO COM TEMPO ATÉ  
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Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.

PO 28 METASTIZAÇÃO AXILAR ISOLADA DE ADENOCARCINOMA DA JUNÇÃO
 ESÓFAGO-GÁSTRICA

Teresa Raposo André (1);Rita Vitorino(1);João Freire(1);António Moreira(1)
(1) Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.

 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 
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que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
 PO 31  TUMORES NEUROENDÓCRINOS GASTRO-ENTERO-PANCREÁTICOS :
 PERSPECTIVA DE 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
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Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
 
PO 03 QUANDO A TERAPÊUTICA PALIATIVA SE TORNA CURATIVA: A IMPORTÂNCIA DO   
 ESTADIAMENTO E DA QUIMIOTERAPIA DE INDUÇÃO NO CARCINOMA RECTAL

André Cruz(1);Luís Bretes(1);Irene Furtado(1)
(1) Centro Hospitalar do Algarve - Faro

 
Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 



CO010 PODE O MARCADOR TUMORAL ANTIGÉNIO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA) SER   
 PREDITIVO DE RESPOSTA PATOLÓGICA COMPLETA APÓS QUIMIORADIOTERAPIA  
 NEOADJUVANTE NO ADENOCARCINOMA DO RETO?
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Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
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Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.

CO 027 CANCRO COLO-RETAL EM IDOSOS IDENTIFICADOS COMO VULNERÁVEIS
 E NÃO VULNERÁVEIS: EXISTEM DIFERENÇAS?
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Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
 
CO 035 REVISÃO DA CASUISTICA DOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DO HOSPITAL BEATRIZ   
 ANGELO: ADENOCARCINOMA DO PANCREAS
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José Luis Passos Coelho1
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Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
 
CO 038 FOLFIRINOX e NAB-PACLITAXEL-GEMCITABINA NO TRATAMENTO DO CANCRO DO  
 PÂNCREAS-ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM CENTRO 
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Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.

CO 040 RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA NO CANCRO DO RETO LOCALMENTE AVANÇADO:  
 REVISÃO RETROSPETIVA DE 81 CASOS
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Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.

PO 04 PROCTITE RÁDICA: DIAGNÓSTICO E ORIENTAÇÃO TERAPÊUTICA -
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.

 

PO 05 CARCINOMA ADENONEUROENDOCRINO MISTO DO TUBO DIGESTIVO:
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Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
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Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
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Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
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Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
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Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 

meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
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Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
 
PO 16 TUMOR DE KRUKENBERG - UMA ENTIDADE COM MUITO POR DESVENDAR
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Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
 
PO 24 CANCRO COLORECTAL EM DOENTES JOVENS – UM DESAFIO
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Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.

PO 25 SARCOPÉNIA E TOXICIDADE À QUIMIOTERAPIA E A SUA RELAÇÃO COM TEMPO ATÉ  
 PROGRESSÃO E SOBREVIVÊNCIA NO CARCINOMA GÁSTRICO LOCALMENTE
 AVANÇADO

Francisco Paralta Branco(1);Carolina Palmela(1);Sónia Velho(1);Marta dos Santos(1);João Moreira Pinto(1);Filipa Silva(2);Joana 
Augusto(1);Fábio Cassiano Lopes(1);Mafalda Casa-Nova(1);Tânia Rodrigues(1);José Alberto Teixeira(1);José Luis Passos 
Coelho(1);Marília Cravo(1)
(1) Hospital Beatriz Ângelo
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Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
 
PO26 RESSEÇÃO CIRÚRGICA DE METÁSTASES PULMONARES NO
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.
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 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 
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Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
 
PO 32  NEOPLASIA MALIGNA DA VESÍCULA BILIAR E DO PÂNCREAS
 SÍNCRONAS- UM DIAGNÓSTICO RARO
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
 PO 33 NEUROPATIA PERIFÉRICA APÓS QUIMIOTERAPIA: A IMPORTÂNCIA
 DO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Ana Margarida Simas(1);Carolina Sales(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Nuno Sousa(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)

(1) IPO-Porto, Serviço de Oncologia Médica

 
Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
 
PO 37 CARCINOMA HEPATOCELULAR, VARIANTE FIBROLAMELAR - UM TUMOR RARO
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
 
PO 39 ADENOCARCINOMA DO PÂNCREAS - EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO
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Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
 
PO 03 QUANDO A TERAPÊUTICA PALIATIVA SE TORNA CURATIVA: A IMPORTÂNCIA DO   
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Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 
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 NEOADJUVANTE NO ADENOCARCINOMA DO RETO?
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Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
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Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.

CO 027 CANCRO COLO-RETAL EM IDOSOS IDENTIFICADOS COMO VULNERÁVEIS
 E NÃO VULNERÁVEIS: EXISTEM DIFERENÇAS?

Ana Margarida Simas(1);Filipa Carneiro(1);Nuno Sousa(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
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Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
 
CO 035 REVISÃO DA CASUISTICA DOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DO HOSPITAL BEATRIZ   
 ANGELO: ADENOCARCINOMA DO PANCREAS
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Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
 
CO 038 FOLFIRINOX e NAB-PACLITAXEL-GEMCITABINA NO TRATAMENTO DO CANCRO DO  
 PÂNCREAS-ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM CENTRO 
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Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.

CO 040 RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA NO CANCRO DO RETO LOCALMENTE AVANÇADO:  
 REVISÃO RETROSPETIVA DE 81 CASOS
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Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.

PO 04 PROCTITE RÁDICA: DIAGNÓSTICO E ORIENTAÇÃO TERAPÊUTICA -
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.

 

PO 05 CARCINOMA ADENONEUROENDOCRINO MISTO DO TUBO DIGESTIVO:
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Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
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Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
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Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
 
PO 11 CANCRO GÁSTRICO: UM CASO DE RESPOSTA COMPLETA À QUIMIOTERAPIA E   
 RADIOTERAPIA PRÉ-OPERATÓRIA
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Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
 
PO 12  ADENOCARCINOMAS DO ESÓFAGO E DA JUNÇÃO ESÓFAGO-GÁSTRICA –
 ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM SERVIÇO DE RADIOTERAPIA
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Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 

meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
 

PO 14 IMRT EM CARCINOMA PAVIMENTO-CELULAR DO CANAL ANAL
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Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
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Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
 
PO 24 CANCRO COLORECTAL EM DOENTES JOVENS – UM DESAFIO
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Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.

PO 25 SARCOPÉNIA E TOXICIDADE À QUIMIOTERAPIA E A SUA RELAÇÃO COM TEMPO ATÉ  
 PROGRESSÃO E SOBREVIVÊNCIA NO CARCINOMA GÁSTRICO LOCALMENTE
 AVANÇADO

Francisco Paralta Branco(1);Carolina Palmela(1);Sónia Velho(1);Marta dos Santos(1);João Moreira Pinto(1);Filipa Silva(2);Joana 
Augusto(1);Fábio Cassiano Lopes(1);Mafalda Casa-Nova(1);Tânia Rodrigues(1);José Alberto Teixeira(1);José Luis Passos 
Coelho(1);Marília Cravo(1)
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Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.

PO 28 METASTIZAÇÃO AXILAR ISOLADA DE ADENOCARCINOMA DA JUNÇÃO
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 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 
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através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
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Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
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Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 
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Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
 
CO017 EFETIVIDADE DO SORAFENIB NO TRATAMENTO DO CARCINOMA HEPATOCELULAR

Paulo Salamanca¹(1);Helena Magalhães¹, Dânia Marques¹, Cátia Faustino¹, Nuno Sousa¹, Manuela Machado¹, Paula Ferreira¹, 
Ana Raimundo¹, Maria Fragoso¹, Lúcio Lara Santos², Deolinda Pereira¹(2)
(1) 1- Instituto Português de Oncologia do Porto FG – serviço de Oncologia Médica 
(2) 1- serviço de Oncologia Médica; 2- serviço de Oncologia Cirúrgica, IPO do Porto FG

 
Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.

CO 027 CANCRO COLO-RETAL EM IDOSOS IDENTIFICADOS COMO VULNERÁVEIS
 E NÃO VULNERÁVEIS: EXISTEM DIFERENÇAS?

Ana Margarida Simas(1);Filipa Carneiro(1);Nuno Sousa(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
(1) IPO-Porto, Serviço de Oncologia Médica

 
Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
 
CO 035 REVISÃO DA CASUISTICA DOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DO HOSPITAL BEATRIZ   
 ANGELO: ADENOCARCINOMA DO PANCREAS

João Moreira Pinto1; Francisco Paralta Branco1; Tânia Rodrigues1; Joana Augusto1; Fábio Cassiano Lopes1; José Alberto Teixeira1; 
José Luis Passos Coelho1

1. Hospital Beatriz Ângelo

Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
 
CO 038 FOLFIRINOX e NAB-PACLITAXEL-GEMCITABINA NO TRATAMENTO DO CANCRO DO  
 PÂNCREAS-ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM CENTRO 

Cristiana Marques(1);Daniela Azevedo(1);Isabel Pimentel(1);Sara Meireles (1) Rosa Gomes(1);Cristina Sarmento(1);Margarida 
Damasceno(1).
(1) Centro Hospitalar São João-Porto

 
Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.

CO 040 RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA NO CANCRO DO RETO LOCALMENTE AVANÇADO:  
 REVISÃO RETROSPETIVA DE 81 CASOS

Andreia Pires(1);Diana Moreira(1);Dora Gomes(1);Luís Antunes(1);José Pedro Silva(1);Lucio Santos(1);Olga Sousa(1)
(1) IPO/Porto

 
Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.

PO 04 PROCTITE RÁDICA: DIAGNÓSTICO E ORIENTAÇÃO TERAPÊUTICA -
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.

 

PO 05 CARCINOMA ADENONEUROENDOCRINO MISTO DO TUBO DIGESTIVO:
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Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
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Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
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Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
 
PO 11 CANCRO GÁSTRICO: UM CASO DE RESPOSTA COMPLETA À QUIMIOTERAPIA E   
 RADIOTERAPIA PRÉ-OPERATÓRIA
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Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
 
PO 12  ADENOCARCINOMAS DO ESÓFAGO E DA JUNÇÃO ESÓFAGO-GÁSTRICA –
 ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM SERVIÇO DE RADIOTERAPIA
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Jorge(1)
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Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 

meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
 

PO 14 IMRT EM CARCINOMA PAVIMENTO-CELULAR DO CANAL ANAL
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Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
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Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
 
PO 24 CANCRO COLORECTAL EM DOENTES JOVENS – UM DESAFIO
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Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.

PO 25 SARCOPÉNIA E TOXICIDADE À QUIMIOTERAPIA E A SUA RELAÇÃO COM TEMPO ATÉ  
 PROGRESSÃO E SOBREVIVÊNCIA NO CARCINOMA GÁSTRICO LOCALMENTE
 AVANÇADO

Francisco Paralta Branco(1);Carolina Palmela(1);Sónia Velho(1);Marta dos Santos(1);João Moreira Pinto(1);Filipa Silva(2);Joana 
Augusto(1);Fábio Cassiano Lopes(1);Mafalda Casa-Nova(1);Tânia Rodrigues(1);José Alberto Teixeira(1);José Luis Passos 
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Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
 
PO26 RESSEÇÃO CIRÚRGICA DE METÁSTASES PULMONARES NO
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.

PO 28 METASTIZAÇÃO AXILAR ISOLADA DE ADENOCARCINOMA DA JUNÇÃO
 ESÓFAGO-GÁSTRICA
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 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
 PO 33 NEUROPATIA PERIFÉRICA APÓS QUIMIOTERAPIA: A IMPORTÂNCIA
 DO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
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ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)

(1) IPO-Porto, Serviço de Oncologia Médica

 
Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 
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neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
 
PO 37 CARCINOMA HEPATOCELULAR, VARIANTE FIBROLAMELAR - UM TUMOR RARO

Carolina Sales(1);Ana Margarida Simas(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Nuno Sousa(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
 
PO 39 ADENOCARCINOMA DO PÂNCREAS - EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO
 DE ONCOLOGIA MÉDICA 

Sofia Amorim Oliveira(1);Sílvia Lopes(1);João Cunha(1);Helena Gouveia(1);Joana Godinho(1);Ana Luísa Faria(1);Joana Mace-
do(1);Emilio Macías(1)
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Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
 
 
 
 
 
 
 

PO 02 CANCRO COLORRETAL METASTÁTICO: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
 
PO 03 QUANDO A TERAPÊUTICA PALIATIVA SE TORNA CURATIVA: A IMPORTÂNCIA DO   
 ESTADIAMENTO E DA QUIMIOTERAPIA DE INDUÇÃO NO CARCINOMA RECTAL

André Cruz(1);Luís Bretes(1);Irene Furtado(1)
(1) Centro Hospitalar do Algarve - Faro

 
Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 



CO010 PODE O MARCADOR TUMORAL ANTIGÉNIO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA) SER   
 PREDITIVO DE RESPOSTA PATOLÓGICA COMPLETA APÓS QUIMIORADIOTERAPIA  
 NEOADJUVANTE NO ADENOCARCINOMA DO RETO?
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Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
 
CO017 EFETIVIDADE DO SORAFENIB NO TRATAMENTO DO CARCINOMA HEPATOCELULAR
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Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.

CO 027 CANCRO COLO-RETAL EM IDOSOS IDENTIFICADOS COMO VULNERÁVEIS
 E NÃO VULNERÁVEIS: EXISTEM DIFERENÇAS?
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ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
(1) IPO-Porto, Serviço de Oncologia Médica

 
Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
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Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
 
CO 038 FOLFIRINOX e NAB-PACLITAXEL-GEMCITABINA NO TRATAMENTO DO CANCRO DO  
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Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.
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Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.

PO 04 PROCTITE RÁDICA: DIAGNÓSTICO E ORIENTAÇÃO TERAPÊUTICA -
 PROTOCOLO DE ATUAÇÃO
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.

 

PO 05 CARCINOMA ADENONEUROENDOCRINO MISTO DO TUBO DIGESTIVO:
 A PROPÓSITO DE 2 CASOS CLÍNICOS 
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Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
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Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
 
PO 08 ADENOCARCINOMA DO CÓLON METASTIZADO, UM CASO DE LONGA SOBREVIDA

Francisco Trinca(1);Rui Dinis(2);Mariana Inácio(2);Teresa Timóteo(3);Pedro Chinita(4)
(1) Hospital do Espirito Santo de Évora
(2) Serviço de Oncologia - Hospital do Espírito Santo de Évora - EPE
(3) Hospital da Luz, Lisboa, Portugal
(4) Hospital do Espírito Santo de Évora/Lenicare

 
Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
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Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
 
PO 12  ADENOCARCINOMAS DO ESÓFAGO E DA JUNÇÃO ESÓFAGO-GÁSTRICA –
 ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM SERVIÇO DE RADIOTERAPIA

Virgínia Mareco(1);André N. Abrunhosa-Branquinho(1);David Possidónio(1);João Vasco Barreira(2);Filomena Pina(1);Marília 
Jorge(1)
(1) Serviço de Radioterapia, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE
 (2) Serviço de Oncologia Médica, Hospital Santo António dos Capuchos, Centro Hospitalar Lisboa Central EPE.

Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 

meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
 

PO 14 IMRT EM CARCINOMA PAVIMENTO-CELULAR DO CANAL ANAL

João Fonseca(1);Cátia Pedro(1);Gonçalo Fernandez(1);Margarida Roldão(1)
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Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.

PO 15 AVALIAÇÃO DE DOENTES TRATADOS NO HOSPITAL DE ÉVORA COM ANTICORPOS  
 MONOCLONAIS ANTI-VEGF E ANTI-EGFR 
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
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Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
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Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.

PO 25 SARCOPÉNIA E TOXICIDADE À QUIMIOTERAPIA E A SUA RELAÇÃO COM TEMPO ATÉ  
 PROGRESSÃO E SOBREVIVÊNCIA NO CARCINOMA GÁSTRICO LOCALMENTE
 AVANÇADO

Francisco Paralta Branco(1);Carolina Palmela(1);Sónia Velho(1);Marta dos Santos(1);João Moreira Pinto(1);Filipa Silva(2);Joana 
Augusto(1);Fábio Cassiano Lopes(1);Mafalda Casa-Nova(1);Tânia Rodrigues(1);José Alberto Teixeira(1);José Luis Passos 
Coelho(1);Marília Cravo(1)
(1) Hospital Beatriz Ângelo
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Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
 
PO26 RESSEÇÃO CIRÚRGICA DE METÁSTASES PULMONARES NO
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.

PO 28 METASTIZAÇÃO AXILAR ISOLADA DE ADENOCARCINOMA DA JUNÇÃO
 ESÓFAGO-GÁSTRICA

Teresa Raposo André (1);Rita Vitorino(1);João Freire(1);António Moreira(1)
(1) Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.

 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
 
PO 37 CARCINOMA HEPATOCELULAR, VARIANTE FIBROLAMELAR - UM TUMOR RARO

Carolina Sales(1);Ana Margarida Simas(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Nuno Sousa(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 
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locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
 
PO 39 ADENOCARCINOMA DO PÂNCREAS - EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO
 DE ONCOLOGIA MÉDICA 

Sofia Amorim Oliveira(1);Sílvia Lopes(1);João Cunha(1);Helena Gouveia(1);Joana Godinho(1);Ana Luísa Faria(1);Joana Mace-
do(1);Emilio Macías(1)
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Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
 
PO 03 QUANDO A TERAPÊUTICA PALIATIVA SE TORNA CURATIVA: A IMPORTÂNCIA DO   
 ESTADIAMENTO E DA QUIMIOTERAPIA DE INDUÇÃO NO CARCINOMA RECTAL

André Cruz(1);Luís Bretes(1);Irene Furtado(1)
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Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 
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Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
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Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.

CO 027 CANCRO COLO-RETAL EM IDOSOS IDENTIFICADOS COMO VULNERÁVEIS
 E NÃO VULNERÁVEIS: EXISTEM DIFERENÇAS?

Ana Margarida Simas(1);Filipa Carneiro(1);Nuno Sousa(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
ra(1);Maria Fragoso(1);Ana Raimundo(1)
(1) IPO-Porto, Serviço de Oncologia Médica

 
Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
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Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
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Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.
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Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.

 

PO 05 CARCINOMA ADENONEUROENDOCRINO MISTO DO TUBO DIGESTIVO:
 A PROPÓSITO DE 2 CASOS CLÍNICOS 

Débora Cardoso(1);Marta Mesquita Pinto(1);Daniel Romeira(1);Mariana Malheiro(1);Helena Miranda(1);Ana Martins(1)
(1) CHLO - Hospital de São Francisco Xavier

Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
 
PO 07 NEOADJUVÂNCIA NO CANCRO GÁSTRICO
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Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
 
PO 08 ADENOCARCINOMA DO CÓLON METASTIZADO, UM CASO DE LONGA SOBREVIDA
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Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
 
PO 11 CANCRO GÁSTRICO: UM CASO DE RESPOSTA COMPLETA À QUIMIOTERAPIA E   
 RADIOTERAPIA PRÉ-OPERATÓRIA
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Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
 
PO 12  ADENOCARCINOMAS DO ESÓFAGO E DA JUNÇÃO ESÓFAGO-GÁSTRICA –
 ANÁLISE RETROSPETIVA DE UM SERVIÇO DE RADIOTERAPIA
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Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 

meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
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Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
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Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
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Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.
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Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.
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 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
 
PO 39 ADENOCARCINOMA DO PÂNCREAS - EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO
 DE ONCOLOGIA MÉDICA 

Sofia Amorim Oliveira(1);Sílvia Lopes(1);João Cunha(1);Helena Gouveia(1);Joana Godinho(1);Ana Luísa Faria(1);Joana Mace-
do(1);Emilio Macías(1)
(1) Centro Hospitalar entre Douro e Vouga - oncologia médica

 
Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 
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doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
 
 
 
 
 
 
 

PO 02 CANCRO COLORRETAL METASTÁTICO: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
 
PO 03 QUANDO A TERAPÊUTICA PALIATIVA SE TORNA CURATIVA: A IMPORTÂNCIA DO   
 ESTADIAMENTO E DA QUIMIOTERAPIA DE INDUÇÃO NO CARCINOMA RECTAL

André Cruz(1);Luís Bretes(1);Irene Furtado(1)
(1) Centro Hospitalar do Algarve - Faro

 
Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 



CO010 PODE O MARCADOR TUMORAL ANTIGÉNIO CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA) SER   
 PREDITIVO DE RESPOSTA PATOLÓGICA COMPLETA APÓS QUIMIORADIOTERAPIA  
 NEOADJUVANTE NO ADENOCARCINOMA DO RETO?
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Introdução: A Quimioterapia associada à Radioterapia (QRT) a título neoadjuvante (NA) emer-
giu como tratamento padrão do adenocarcinoma localmente avançado do reto. Uma resposta 
patológica completa (RPC), atingida entre 10 a 30 % dos doentes, tem sido associada a um 
melhor controlo local e a um aumento da sobrevida, quando comparada com respostas 
patológicas não completas (não-RPC). Vários autores defendem que nos doentes que atingem 
a RPC a cirurgia poderá ser apenas considerada como terapêutica secundária (“wait-and-see”). 
Como a estratégia terapêutica eventualmente será diferente, a possibilidade de predizer, ab 
initio, a resposta ao tratamento terá grande importância clínica. No entanto, os fatores predi-
tivos de RPC ao tratamento QRT NA não estão esclarecidos na literatura. Vários pequenos estu-
dos retrospetivos mencionam variáveis clínicas e moleculares como preditivos de resposta 
nomeadamente: volume tumoral, tempo entre o fim da terapêutica concomitante e a cirurgia, 
CEA; epidermal growth factor receptor (EGFR) e p21. Objetivos: Neste estudo, o objetivo dos 
autores foi investigar o impacto dos valores pré-tratamento do marcador tumoral CEA no 
desenvolvimento da RPC após QRT-NA de longo curso no adenocarcinoma localmente avança-
do do reto. Material e Métodos: Os autores, em um único centro, estudaram retrospetivamente 
dados de pacientes com adenocarcinoma do reto estadio II e III, tratados com QRT-NA de longo 
curso seguida de resseção cirúrgica radical, entre 2003 e 2009. Os pacientes foram divididos 
em RPC e não-RPC. Os valores pré-tratamento do CEA foram analisados e correlacionados esta-
tisticamente (teste Chi square, Mann-Whitney U e Fisher´s exact) com as referidas respostas 
terapêuticas. Resultados: Um total de 101 pacientes foram incluídos (62% homens), com uma 
idade mediana de 62 anos [25-84], 34 classificados em fase pré-operatória como estadio II e 67 
como estadio III. Após um acompanhamento médio de 63 meses [6-126], a RPC foi alcançada 
em 21 pacientes (20,8%). Apesar de todos os resultados oncológicos prognósticos avaliados 
serem mais vantajosos no grupo RPC, apenas se determinou significado estatístico em relação 
ao Tempo livre de progressão (PFS) aos 2 (P <0,001), 5 (P <0,001) e 10 anos (P = 0,001) e ao 
Tempo de sobrevida (OS) aos 10 anos (P = 0,002). O valor pré-tratamento médio de CEA foi 
significativamente menor nos RPC (5,06 Vs. 14,36 ng/ml, P=0,005); 85,0% dos doentes com 
RPC apresentavam um valor normal de CEA (≤ 5 ng/ml) versus 53,8% nos não-RPC (P=0,011). 
Igualmente o valor de CEA ≤ 5 ng/ml foi significativamente associado com uma taxa de RPC 
aumentada (Odds ratio= 4,876, 95 % CI= 1.3239 - 17.9580, P = 0.0172). Conclusões: Uma RPC, 
após o tratamento do adenocarcinoma do reto localmente avançado com QRT NA, está associa-
da a resultados oncológicos de prognóstico mais otimista, nomeadamente no que respeita ao 
PFS e à OS. Como valor preditivo analítico de resposta foi possível demonstrar com significado 
estatístico evidente a relação entre valores baixos / normais de CEA (≤ 5 ng/ml) pré-tratamento 
e a RPC. Mais estudos deverão ser realizados de forma a ser possível definir com clareza os 
fatores preditivos de resposta tumoral. Este conhecimento pode estratificar os doentes em 

grupos cujo tratamento primário poderá ser apenas a QRT e que beneficiarão de realizar um 
tratamento de RT mais adaptativo.
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Introdução:  O Carcinoma Hepatocelular (CHC) é um dos tumores de pior prognóstico, com 
sobrevivência aos 5 anos, na região norte, inferior a 20%. Sorafenib é um inibidor multiquinase 
com propriedades antiproliferativas e antiangiogénicas, aprovado para o tratamento de CHC 
avançado (BCLC C) ou com progressão sob tratamentos loco-regionais. Objetivo: Avaliar a 
efetividade do Sorafenib no tratamento do CHC. Materiais e Métodos: Série consecutiva de 
casos com CHC avançado ou com progressão sob tratamentos loco-regionais, que iniciaram 
Sorafenib entre Julho de 2008 e Maio de 2015 na nossa instituição. Caraterização demográfica, 
clínica, patológica e toxicidade por estatística descritiva. Análise de sobrevivência pelo método 
de Kaplan-Meier considerando como tempo de sobrevivência a diferença entre a data de início 
de Sorafenib e a data de morte, ou 03.09.2015 para os doentes vivos. Resultados: Incluídos 34 
doentes (88% do género masculino), que à data de início do Sorafenib apresentavam idade 
mediana de 64 anos, todos com estado funcional ECOG ≤1 e com uma extensão de doença 
BCLC estadio C em 85% e estadio B em 15%. Foi documentado cirrose em 91% dos casos, dos 
quais 50% secundária a hepatite viral, classificada como Child-Pugh A em 90% e Child-Pugh B 
em 10%. A mediana de tempo de tratamento foi de 3 meses (IC 95%, 1.0 – 4.9) e 56% dos 
doentes apresentaram toxicidade grave ≥3, com 1 morte tóxica. À data de censura, 5 doentes 
estavam vivos, com um tempo de seguimento entre 6 e 46 meses. A mediana da SLP foi de 4 
meses (IC 95%, 2.1 – 5.8) e a mediana da SG foi de 11 meses (IC 95%, 4.9 – 17.0). Discussão: 
Este estudo sugere que o Sorafenib é um tratamento efetivo no CHC, sendo a sobrevivência 
mediana equiparada ao reportado na literatura. No entanto, é essencial uma boa seleção dos 
doentes por ser um fármaco com risco elevado de efeitos adversos graves.
  
CO 022  CIRURGIA DE METÁSTASES HEPÁTICAS NO CANCRO COLORECTAL: EXPERIÊNCIA DE  
 UM CENTRO ONCOLÓGICO

Filipa Ferreira da Silva(1)
(1) Hospital da Luz

Introdução: O cancro colorectal (CCR) é o cancro mais frequente em Portugal e o segundo com 
maior incidência na Europa. Cerca de 15 a 25% dos doentes têm metástases hepáticas à data 
do diagnóstico e até 50% irão desenvolvê-las ao longo do curso da doença. A integração da  
cirurgia das metástases hepáticas na estratégia terapêutica dos doentes com CCR em estádio IV 
permite obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 35-50% versus 20% nos doentes trata-
dos apenas com quimioterapia (QT). Contudo, após a resseção das metástases hepáticas cerca 
de 60% a 75% recidivam, habitualmente no fígado, pelo que a seleção criteriosa dos doentes 

é crucial. Dos 30% de doentes com doença limitada ao fígado apenas 10 a 25% são candidatos 
cirúrgicos. No entanto, a evolução da terapêutica sistémica primária (integrando terapêuticas 
dirigidas), a maior abrangência dos critérios de ressecabilidade e a experiência cirúrgica 
integrada em equipas interdisciplinares, permitiram aumentar o número de doentes submeti-
dos a cirurgia de metástases hepáticas. Objetivo: Caracterizar a população de doentes com CCR 
propostos em reunião interdisciplinar para cirurgia das metástases hepáticas, com análise de 
sobrevivência livre de progressão e sobrevivência global. Material e Métodos: Estudo observa-
cional, retrospectivo, unicêntrico, de doentes com CCR submetidos a ressecção hepática de  
metástases.com intuito curativo entre Agosto 2007 e Agosto 2014 no Hospital da Luz, com 
seguimento mínimo de uma ano após a cirurgia. Foram colhidos dados demográficos, data do 
diagnóstico, localização do tumor primário, estádio ao diagnóstico, realização de tomografia por 
emissão de positrões (PET-TC) pré-operatória, caracterização das metástases (síncronas ou 
metácronas, uni ou bilaterais, número de nódulos, dimensão), tipo de abordagem cirúrgica (sín-
crona, clássica, inversa, iterativa), resseção R0 ou R1, realização e tipo tratamento sistémico 
primário, presença de doença extra-hepática (localização, ao diagnóstico ou progressão, abord-
agem curativa), taxa de recorrência hepática, data do ultimo seguimento ou óbito. Resultados: 
Entre Agosto de 2007 e Agosto de 2014 foram identificados 57 doentes: 36 (63%)  do sexo 
masculino, mediana de idade de 57 anos (extremos, 24-85). 28 (49%) tumores localizavam-se 
no cólon esquerdo, 16 (28%) no cólon direito e 13 (23%) no recto. A maioria das metástases 
eram síncronas (67% vs 33% metácronas), unilaterais (74% versus 26% bilaterais), com 
presença em média de 3 nódulos, com 38mm de maior diâmetro (média da maior lesão). 
Apenas 5 (9%) apresentavam doença extra-hepática ao diagnóstico (2 ganglionares, 3 
pulmonares). 49% dos doentes realizaram PET-CT pré-operatória. 71% dos doentes com 
metástases síncronas receberam QT primária (26% incluindo biológico). A abordagem cirúrgica 
foi síncrona em 17 (45%) dos casos, clássica em 11 (29%), iterativa em 6 (16%) e inversa em 
4 (10%), com resseção completa (R0) em 48 (84%) doentes. Relativamente às metástases 
metácronas foram diagnosticadas em mediana 17 meses após o diagnóstico (extremos 45, 7) e 
todas tiveram resseção R0. Para análise de sobrevivência excluíram-se 16 doentes da popu-
lação em estudo por ausência de dados de follow-up, obtendo-se um subgrupo de 41 doentes. 
Observou-se recidiva hepática em 19 doentes (51%) e a mediana da sobrevivência livre de 
recidiva hepática foi de 27 meses (95% I.C. 18-36).  Nestes doentes que recidivaram, a maioria 
(63% - 12 doentes) foi submetida a segunda metastasectomia hepática. 15 (37%) desen-
volveram recidiva extra-hepática ao longo do curso da doença, sendo o pulmão o local mais 
frequente. A mediana livre de progressão de doença (hepática e extrahepática) após a primeira 
metastasectomia hepática foi de 24 meses (95% I.C. 5-43). A média de sobrevivência global 
calculada foi de 71 meses (95% I.C. 62-80). Conclusão: Embora a sobrevivência global dos 
doentes com CCR em estádio IV tenha aumentado de 12 meses para mais de 30 meses com a 
evolução da terapêutica sistémica, a integração da cirurgia das metástases hepáticas na 
estratégia terapêutica interdisciplinar foi um dos maiores avanços terapêuticos aumentando a 
sobrevivência livre de doença e a sobrevivência global aos 5 e aos 10 anos, em doentes sele-
cionados.

CO 027 CANCRO COLO-RETAL EM IDOSOS IDENTIFICADOS COMO VULNERÁVEIS
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Ana Margarida Simas(1);Filipa Carneiro(1);Nuno Sousa(1);Dânia Marques(1);Cátia Faustino(1);Manuela Machado(1);Paula Ferrei-
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Introdução: No cancro colo-retal (CCR), a população idosa (≥65 anos) representa cerca de 35% 
dos doentes incluídos em ensaios clínicos. O VES-13 é um instrumento recomendado na aval-
iação preliminar do idoso com cancro pela SIOG (Society of Geriatric Oncology) e permite iden-
tificar idosos vulneráveis ou frágeis, que beneficiarão de uma avaliação geriátrica global.
Objetivo: Determinar, em idosos com CCR, se a presença de critérios de vulnerabilidade está 
associada a maior probabilidade de toxicidade associada a Quimioterapia (QT) ou a sobrevivên-
cia diferencial. Material e Métodos: Incluídos doentes idosos (≥65 anos) com CCR presentes a 
primeira consulta de Oncologia Médica ou a primeira consulta de Grupo Multidisciplinar da 
Clínica de Digestivos da nossa instituição de Junho de 2012 a Janeiro de 2013. Excluídos doen-
tes com referência ou presença de défice (físico ou cognitivo) que impedisse a compreensão e 
a resposta às questões colocadas, analfabetismo/iliteracia, síndrome confusional aguda, 
nacionalidade estrangeira. Análise descritiva das características clínico-demográficas. Vulnera-
bilidade definida por teste de rastreio de vulnerabilidade, VES-13, positivo (score >=3). Os 
médicos assistentes foram ocultos para os resultados do VES-13, pelo que qualquer decisão 
terapêutica foi tomada de acordo com a prática clínica corrente da altura. Definida toxicidade 
como ocorrência de qualquer acontecimento adverso grau ≥ 3 ou adiamento, redução de dose 
ou suspensão do tratamento sistémico, por toxicidade. Sobrevivência calculada como diferença 
de tempo entre diagnóstico e óbito ou data de última observação na nossa instituição para os 
doente vivos. Resultados: Incluídos 138 doentes (68% sexo masculino), com idade mediana 
73 anos, dos quais 65 (47%) apresentavam critérios de vulnerabilidade. Não se verificaram 
quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre doentes vulneráveis e não 
vulneráveis relativamente às suas características demográficas ou comorbilidades.  Ao diag-
nóstico, 43 doentes (31%) apresentavam doença em estadio inicial (I-II), 61 (44%) doença 
estadio III e 34 (25%) doença em estádio IV, sem diferenças significativas entre os dois grupos. 
Foi proposto tratamento com quimioterapia a 56 doentes, com diferenças entre os grupos 
(p=0.025). Em doentes com estádio III não houve diferença na probabilidade de prescrição de 
quimioterapia (p=0.299). Em doentes com estádio IV não houve diferença na probabilidade 
prescrição de quimioterapia (p=0.913). Considerados todos os doentes que realizaram quimi-
oterapia, a incidência de toxicidade foi de 59% com maior probabilidade de toxicidade em 
idosos sem critérios de vulnerabilidade (74% vs 40%; p=0.142). A probabilidade de sobre-
vivência aos 3 anos do coorte foi de 65%. A presença de vulnerabilidade está associada a 
menor probabilidade de sobrevivência (log rank p=0.004) e a um aumento de risco de morte de 
2,37 (IC95 HR: 1,28 – 4,37). A probabilidade de sobrevivência, por estadio é inferior em doentes 
vulneráveis, embora não tenha sido estatisticamente significativa para qualquer dos estadios. 
Discussão: A maioria dos doente com CCR apresenta uma idade ≥ 65 anos. Na nossa séria a pre-
valência de vulnerabilidade é de 50%, que se confirma como importante fator prognóstico, na 
medida em que os idosos vulneráveis têm um risco de morte 2,37 vezes superior à dos idosos 
sem critérios de vulnerabilidade. Apesar de não se terem identificado diferenças na probabili-

dade de proposta de tratamento anti-neoplásico sistémico, a probabilidade de toxicidade foi 
superior em doentes não vulneráveis. Contudo, o presente estudo não explorou o tipo de trata-
mento sistémico ou a intensidade de dose proposta, pelo que não é possível excluir que doen-
tes vulneráveis possam ter sido identificados pela avaliação de rotina ou tenham realizado 
tratamentos com menor probabilidade de acontecimentos adversos ou a um seguimento difer-
encial, que justifique a diferente probabilidade acontecimentos adversos.
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Introdução: O adenocarcinoma pancreático tem um prognóstico muito reservado, com uma 
sobrevivência aos 5 anos inferior a 5%. A cirurgia continua a ser o único tratamento potencial-
mente curativo, mas apenas 10-20% dos doentes são candidatos a ressecção curativa ao diag-
nóstico. Dos doentes recém-diagnosticados com doença localmente avançada, 40% são 
irressecáveis ou “borderline” ressecáveis. Até um terço dos doentes considerados inicialmente 
irressecáveis podem tornar-se ressecáveis após terapia neoadjuvante. Contudo não é claro qual 
o impacto desta estratégia na sobrevivência global (SG). No entanto, a maioria dos doentes con-
tinua a ser diagnosticado em estadio IV. Objetivos: 1. Caracterizar a população de doentes com 
adenocarcinoma pancreático desde a abertura do Hospital Beatriz Ângelo; 2. Comparar a SG 
dos doentes com doença localmente avançada e doença metastática à apresentação. Material 
e Métodos: Estudo retrospectivo com inclusão de todos os doentes com adenocarcinoma do 
pâncreas que realizaram pelo menos 1 ciclo de quimioterapia no Hospital Beatriz Ângelo entre 
2012 e 2015. Resultados: Num total de 53 doentes, 11 foram considerados inicialmente 
ressecáveis e submetidos a cirurgia, 18 tinham doença localmente avançada (irresecável ou 
borderline ressecável) e 24 doença metastática. A mediana da idade foi de 71 anos (extremos, 
30-91), 29 homens e 24 mulheres. Nos 11 doentes com doença inicialmente ressecável a medi-
ana do tempo até progressão (TTP) foi 6 meses (IC95%, 3 a 9) e da SG foi de 12 meses (IC 95%, 
9 a 15). Dos 18 doentes com adenocarcinoma localmente avançado, 11 foram tratados com 
FOLFIRINOX neoadjuvante (6 foram operados, 3 com resseção R0), 6 com Gemcitabina (1 único 
doente operado e com ressecção RO) e 1 com Gemox (operado e com ressecção RO). Assim, só 
8 realizaram cirurgia após tratamento neoadjuvante, 5 com ressecção R0. Nos outros 3 não foi 
realizada pancreatectomia por documentação intraoperatória de progressão de doença. A 
mediana de TTP foi 7 meses (IC 95%, 5 a 9) e da SG 14 meses (IC 95%, 12 a 16). Nos 5 doentes 
com resseção R0 a mediana de SG foi 20 meses (IC 95%, 10 a 29) contra 13 meses (IC 95%, 9 
a 17) nos restantes. Dos 24 doentes com doença metastática, 4 receberam FOLFIRINOX como 
quimioterapia de primeira linha, 15 Gemcitabina, 4 Nab-paclitaxel com Gemcitabina e 1 
Gemox. A mediana de TTP foi de 1 mês (IC95%, 0 a 1) e da SG de 6 meses (IC95%, 4 a 8). A 
diferença na SG dos pacientes com doença localmente avançada e os com doença metastática 
(mediana de 14 e 6 meses, respectivamente) é estatisticamente significativa (log rank test, 
p=0.03). Conclusões: Alguns doentes com adenocarcinoma do pâncreas localmente avançado 

inicialmente irressecável ou “borderline” ressecável podem beneficiar de quimioterapia neoad-
juvante mais agressiva, permitindo nalguns deles ressecção completa com prolongamento da 
sobrevivência. Na casuística do nosso serviço, a SG dos pacientes com doença localmente 
avançada foi superior à dos doentes com doença metastática e semelhante à dos doentes sub-
metidos a cirurgia como primeiro tratamento. O verdadeiro impacto desta estratégia em termos 
de SG necessita de validação em estudos prospectivos aleatorizados.
 
CO 038 FOLFIRINOX e NAB-PACLITAXEL-GEMCITABINA NO TRATAMENTO DO CANCRO DO  
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Introdução: Estudos mostraram um aumento da sobrevivência global (SG) no tratamento do 
cancro do pâncreas com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com Gem-
citabina em monoterapia. Atualmente é amplamente aceite a utilização dos dois esquemas no 
tratamento do cancro do pâncreas metastizado em doentes com bom Performance Status. 
Objetivo: Analisar a experiência e os resultados do tratamento do cancro do pâncreas, na nossa 
instituição, com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gemcitabina e averiguar a existência de fatores 
preditores de resposta. Material e Métodos: Foi efetuado um estudo retrospetivo dos doentes 
tratados com cancro do pâncreas até ao momento na nossa instituição, com FOLFIRINOX e 
nab-Paclitaxel-Gemcitabina. A análise de sobrevivência foi realizada pelo método de Kaplan 
Meier. Resultados: 15 doentes foram tratados com FOLFIRINOX. A idade mediana ao início do 
FOLFIRINOX foi de 60 (48-69) anos e todos apresentavam ECOG-PS de 0. 80% dos doentes 
fizeram FOLFIRINOX em 1ª linha de quimioterapia paliativa. Este grupo de doentes fez em 
média 5 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: estomatite em 13,3%, tromboci-
topenia em 26,7%; náuseas e vómitos em 53,3%; diarreia em 40,0%; neurotoxicidade em 
26,7% e astenia em 40,0%. Nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi reduzida a dose em 
26,7% dos doentes e 13,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. O tempo mediano do 
diagnóstico ao início de FOLFIRINOX foi de 41 dias. A mediana de seguimento foi de 13 meses. 
A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 95% (15,27-30,73). A mediana de SG desde 
o início do FOLFIRINOX foi de 8 meses e a mediana de Sobrevivência livre de Progressão (SLP) 
foi de 5 meses IC 95% (2,92-7,09). Foram testados vários fatores preditores de resposta ao 
FOLFIRINOX: a idade, o sexo, o local de metastização, a hipoalbuminemia. Apenas o início do 
FOLFIRINOX até 41 dias após o diagnóstico teve um impacto estatisticamente significativo na 
SG (p<0,05). 12 doentes foram tratados com a associação nab-Paclitaxel-Gencitabina. A idade 
mediana ao início da associação foi de 61,5 (44-75) anos. 66,7% tinham ECOG-PS de 0 e 33,3% 
de 1. 83,6% fizeram nab-Paclitaxel-Gemcitabina em 2ª ou 3ª linhas de quimioterapia paliativa. 
Este grupo de doentes fez em média 3 ciclos. Foram registados as seguintes toxicidades: esto-
matite em 8%; trombocitopenia em 16,7 %; náuseas e vómitos em 16,7%; diarreia em 33,3 %; 
neurotoxicidade em 8,3 %; astenia em 50%, nenhum desenvolveu neutropenia febril. Foi 
reduzida a dose em 8,3% dos doentes e 8,3% suspenderam o tratamento por toxicidade. A 
mediana de seguimento foi de 13 meses. A mediana de SG desta amostra foi de 23 meses IC 

95% (15,37-30,62). A mediana de SG desde o início do Nab-Paclitaxel-Gemcitabina foi de 7 
meses IC 95% (4,70-9,29) e a mediana de SLP foi de 4 meses IC 95% (1,50-6,49). Foram testa-
dos os mesmos fatores preditores de resposta neste grupo de doentes. O ECOG-PS 0 foi um 
fator preditor positivo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG e a carcinomatose 
peritoneal foi um fator preditor negativo de resposta com significância estatística p<0,05 na SG. 
Discussão: A mediana de SG nos doentes tratados com FOLFIRINOX e nab-Paclitaxel-Gencitabi-
na foi ligeiramente menor que nos estudos de aprovação. Contudo, o Nab-Paclitaxel-Gemcita-
bina foi usado como 2ª e 3ª linha e nos estudos de aprovação apenas em 1ª linha. No grupo do 
FOLFIRINOX 40% tinha feito tratamentos de quimioterapia adjuvantes ou neoadjuvantes pre-
viamente, em contraste com o estudo de aprovação em os doentes estavam todos metastizados 
ao diagnóstico e não tinham feito quimioterapia previamente. Embora não se possa fazer uma 
comparação direta entre ambos a prevalência de efeitos laterais foi menor com o esquema 
Nab-Paclitaxel-Gemcitabina. Nenhum dos doentes teve neutropenia febril com o FOLFIRINOX, 
mas a maioria fez Filgrastim como profilaxia primária. O único fator preditor de resposta ao FOL-
FIRINOX foi o menor tempo de início da poliquimioterapia desde o diagnóstico de metasti-
zação. Esta variável não foi possível testar na associação Nab-Paclitaxel-Gemcitabina pois este 
último foi utilizado maioritariamente em 2ª e 3ª linhas.  O ECOG 0 é um fator preditor de 
resposta ao tratamento com a associação nab-Paclitaxel-Gemcitabina em comparação com 
ECOG 1. Não foi possível verificar diferenças entre o ECOG no grupo do FOLFIRINOX pois todos 
tinham ECOG 0. A carcinomatose peritoneal foi no grupo dos doentes tratados com a asso-
ciação nab-Paclitaxel-Gemcitabina um fator preditor negativo de resposta. Contudo, nenhum 
dos fatores preditores de resposta manteve a associação estatisticamente significativa na 
análise multivariada. Conclusão: O esquema Nab-Paclitaxel-Gemcitabina parece ser melhor 
tolerado que o FOLFIRINOX. Esta associação parece ser uma opção segura a considerar em 2ª e 
3ª linhas de tratamento. São necessários mais estudos para definir a melhor sequência de trata-
mento e para identificar possíveis fatores preditores de resposta.
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Introdução: A Radioterapia Intraoperatória (RIO), consiste na administração de uma fração 
única de radiação durante um ato cirúrgico. Este tratamento é efetuado numa área bem delimit-
ada, permitindo o afastamento das estruturas normais limitantes de dose. No cancro do reto, 
este tratamento está habitualmente associado à radio-quimioterapia (RT/QT) pré-operatória, 
permitindo um complemento de dose que não seria possível com a radiação externa.
O cancro do reto localmente avançado, apresenta uma elevada taxa de recidiva (superior a 
40%), mesmo após terapêutica combinada. A adição da RIO a um tratamento multidisciplinar 
do cancro localmente avançado do reto tem mostrado melhoria no controle local da doença e 
na sobrevivência livre de progressão. Objetivos: Analisar os resultados do tratamento multi-
modal com RT/QT pré operatório seguido de cirurgia e RIO em doentes com cancro do reto 
localmente avançado. Material e Métodos: Estudo observacional retrospetivo, série de casos, 

tendo sido incluídos doentes com cancro retal em estadio T3 com invasão da fascia mesorretal 
e T4, tratados com RT/QT neoadjuvante, cirurgia e RIO, entre 2010 e 2014. As características 
demográficas, clínico - patológicas, complicações agudas e tardias, foram determinadas através 
de estatística descritiva. A sobrevivência global (SG) e a sobrevivência livre de progressão (SLP) 
foram avaliadas através do estimador de Kaplan-Meier e as sobrevivências entre grupos foram 
comparadas usando o teste de log-rank. Resultados: Foram incluídos 81 doentes (59 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino). A idade média foi de 57.4 anos (DP: 11,8¬). A distribuição 
dos doentes por TNM foi: T3  –  56.8% (46 doentes), T4  – 43.2% (35 doentes); N+  –  97.5% ( 
79 doentes) e M0  –  90.1% (73 doentes). Todos os doentes realizaram tratamento neoadju-
vante. Foi realizado esquema longo de radioterapia em todos os doentes, sendo administrada 
uma dose de 50.4 Gy em 91.4% dos doentes.  92.6% dos doentes realizaram QT de radiossens-
sibilização: 67.9% com 5-fluoroucilo e 24.7% com capecitabina. O tempo médio entre o final 
do tratamento neoadjuvante e a cirurgia foi de 9 semanas (DP: 21.3). A cirurgia efetuada foi: 
resseção anterior do reto (RAR) em 30.9% dos doentes, amputação abdomino-perineal (AAP) 
em 54,3%, exenteração pélvica (EP) em 9.9% e cirurgia de Hartmann em 4.9%. Todos os doen-
tes realizaram RIO à região pré-sagrada, sendo que 3 doentes receberam adicionalmente RIO ao 
plano de exérese prostático. A dose de RIO foi 10 Gy em 51.9% dos doentes, 12,5 Gy em 
28.4% dos doentes e 15 Gy em 19.8% dos doentes. Na maioria dos doentes foi utilizado apli-
cador com diâmetro de 6 cm (42%) e a energia de 9 Mev (84%). A taxa de complicações cirúrgi-
cas aos 30 dias foi de 33.3%. A mortalidade peri-operatória foi de 1.2% (1 doente). O tempo 
mediano de internamento foi de 12 dias (P25-P75: 9-19). Efetuada cirurgia R0 em 58 doentes 
(73,1%); R1 em 14 doentes (15,4%) e R2 em 9 doentes (11.1%). 43,3% dos doentes não 
realizaram QT adjuvante por razões multifatoriais,  predominantemente complicações cirúrgi-
cas da ferida perineal ou por debilidade do estado geral. A SG aos 3 anos foi de 74%, sendo 
significativamente superior nos doentes com cirurgia R0 (p=0,046). A taxa de recidiva loco 
regional aos 3 anos foi de 12% para os doentes com cirurgia R0, sendo a taxa de progressão 
loco-regional aos 3 anos de 8.7% para os doentes com cirurgia R1 e R2. A sobrevivência livre 
de metastização à distância aos 3 anos foi 61,6%, sendo significativamente superior nos doen-
tes com cirurgia R0. Os doentes que realizaram QT adjuvante (n=46), apresentaram uma SG 
significativamente superior relativamente aos que não realizaram (p=0,009). Como compli-
cações tardia mais frequente há a registar 4.9% dos doentes com estenose ureteral, sendo que 
nenhum apresentou neuropatia rádica. Discussão: Os resultados desta série revelam uma 
elevada taxa de controlo loco-regional, como refletem as baixas taxas de recidiva loco-regional 
e de progressão. A morbimortalidade cirúrgica publicada é sobreponível à observada na nossa 
série, porém a taxa de cirurgia major, onde se incluem as exentrações pélvicas, é mais elevada 
na nossa amostra. No sentido de garantir a realização do tratamento sistémico efetivo, deverá 
ser ponderada a sua realização antes da cirurgia. Conclusão: A adição da RIO num programa de 
multimodal do cancro do reto localmente avançado é exequível e segura, permitindo 
excelentes taxas de controlo pélvico.

de resposta patológica completa (pCR) e cirurgia R0, poderá ter um papel na diminuição da 
recorrência sistémica. Caso Clínico: Doente de 66 anos, sexo masculino, ex-fumador (60UMA) 
com antecedente patológico de broncopneumonia. Na sequência de um quadro clínico de 
rectorragias com 2 meses de evolução, é diagnosticado um Adenocarcinoma invasivo do recto 
médio, RAS wild-type, estadio IV - cT3N1M1 (metastização pulmonar), considerado irressecável. 
Foi proposto em consulta multidisciplinar para quimioterapia de intenção paliativa. Realizou 4 
ciclos de Folfox4 + Panitumumab, com re-estadiamento compatível com resposta parcial da 
lesão rectal e sem evolutividade das lesões pulmonares. Após revisão imagiológica, e dados os 
antecedentes e evolução favorável, as lesões pulmonares (micronodulares) foram consideradas 
não patológicas e o doente foi proposto para QRTNA com 5-Fluorouracilo + 50,4Gy, tendo sido 
submetido posteriormente a ressecção anterior baixa do recto. A avaliação histológica da peça 
operatória foi compatível com pCR e o doente realizou quimioterapia adjuvante (QTA) com 4 
ciclos de Folfox4, encontrando-se à data em remissão clínica. Discussão: O estadiamento é 
etapa essencial na marcha diagnóstica, determinando a intenção terapêutica. No carcinoma 
rectal, de acordo com vários ensaios de fase II, a quimioterapia de indução (pré-QRTNA) como 
parte da estratégia multimodal é uma opção válida em lesões T3-4/N+, conseguindo taxas de 
pCR favoráveis e outcomes a longo prazo semelhantes à administração de QTA. Dado a reduzida 
toxicidade aguda comparativamente à QTA, a terapêutica de indução com base em fluoro-
pirimidinas e oxaliplatino é uma estratégia promissora e deve ser abordada em ensaios de fase 
III, assim como a adição de anti-EGFR na ausência de mutação RAS.
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Introdução: A radioterapia é atualmente parte integrante do tratamento de neoplasias abdomi-
nais e pélvicas. Embora o benefício da radioterapia nestas neoplasias seja bem conhecido, o 
dano em tecidos saudáveis e não neoplásicos surge como consequência do seu uso crescente 
e em doses cada vez mais elevadas. Tendo em conta a sua posição fixa na pélvis, o reto é o seg-
mento do tubo digestivo mais frequentemente lesado durante e após a radioterapia. Por este 
motivo, a proctite rádica corresponde atualmente a  uma das complicações mais frequentes 
resultantes da irradiação da porção inferior do abdómen e pélvis. A proctite rádica classifica-se 
em aguda ou crónica, consoante a sua instalação surja nos primeiros três meses após o início 
do tratamento, ou nos meses/anos subsequentes. Embora a taxa de incidência de proctite 
rádica pareça estar a diminuir devido ao uso de técnicas de radioterapia e planeamento mais 
avançados, aproximadamente 5-15% dos doentes submetidos a irradiação abdominal ou 
pélvica irão desenvolver esta patologia. Os fatores de risco intrínsecos para o desenvolvimento 
de proctite rádica incluem a história prévia de cirurgia abdominal, diabetes, hipertensão arterial 
e mau performance status do doente. A sua incidência correlaciona-se diretamente com a dose 
de radiação, área de exposição, técnica de radioterapia e o uso de agentes citoprotetores. Por 

sua vez, o grau de proctite rádica tem forte relação com o fracionamento adotado. Sabe-se 
ainda que a adoção de uma estratégia de quimioterapia concomitante com radioterapia correla-
ciona-se com uma maior incidência de patologia intestinal associada à radioterapia. O Radia-
tion Therapy Oncology Group e a European Organization for Research and Treatment of Cancer 
desenvolveram um sistema de classificação de morbilidade órgão-específica associada à radi-
oterapia tendo em consideração a gravidade dos sintomas. O estadiamento varia de 0 a 5 sendo 
o estadio 5 aquele que corresponde a morte diretamente relacionada com efeitos da radiação.
As manifestações clínicas da proctite rádica aguda podem surgir durante o tratamento ou ime-
diatamente após o seu terminus. Estes sintomas estão relacionados com inflamação e lesão 
aguda da mucosa. Incluem diarreia, náuseas, cólicas abdominais, tenesmo retal, urgência, 
mucorreia e retorragias. Cerca de 15-20% dos doentes necessitarão de interrupção temporária 
do tratamento para resolução do quadro clínico. A patofisiologia da proctite rádica crónica 
inicia-se durante o tratamento, muitas das vezes durante a fase aguda. No entanto, a sintomato-
logia apenas surge meses a anos após o final da radioterapia, com uma média de instalação aos 
8-12 meses. Os sintomas são semelhantes aos da fase aguda, salientando-se a maior incidência 
de retorragias, constrição esfincteriana, perfuração, fistulização e oclusão intestinal. O processo 
patológico distingue-se da fase aguda pelo predomínio de fibrose transmural e esclerose vas-
cular. Esta condição crónica tem um impacto expressivo na qualidade de vida dos doentes e 
necessita de uma orientação terapêutica cuidada e multidisciplinar. Objetivos: Introduzir um 
protocolo de atuação no IPOC que permita estabelecer meios de identificação e classificação 
de proctite rádica a todos os doentes presentes em consultas de seguimento e de follow-up 
durante e após a realização de radioterapia abdominal/pélvica. Definir a orientação terapêutica 
da proctite rádica caso a caso, avaliar a resposta ao tratamento e registar complicações. Como 
objetivo final pretende-se avaliar a necessidade adoção de novas estratégias de atuação para 
prevenção de proctite rádica. Materiais e Métodos: Consulta bibliográfica de estudos e artigos 
científicos. Apresentação do protocolo aos profissionais de saúde. Resultados: A existência de 
um protocolo que permita a correta identificação de doentes com proctite rádica e a sua orien-
tação terapêutica adequada. Discussão: O diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes 
com proctite rádica envolve uma colaboração multidisciplinar das especialidades de Radionco-
logia, Gastrenterologia, Cirurgia, Ginecologia e Urologia, entre outras. Surge deste modo a 
necessidade da criação de um protocolo com linhas de orientação para a abordagem dos doen-
tes posteriormente ao diagnóstico de proctite rádica. Conclusões: A proctite rádica é uma com-
plicação importante da radioterapia. Espera-se um aumento da sua prevalência devido a uma 
maior sobrevida dos doentes e ao uso cada vez mais frequente da radioterapia como tratamen-
to de neoplasias abdominais/pélvicas. Urge deste modo a necessidade da criação de um proto-
colo para a identificação e orientação de doentes com proctite rádica de modo a diminuir as 
morbilidades importantes associadas a esta patologia. A aplicação do protocolo de atuação 
facilita e uniformiza a abordagem terapêutica dos diversos profissionais de saúde, com impacto 
na qualidade de vida dos doentes e redução de custos de saúde.
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 A PROPÓSITO DE 2 CASOS CLÍNICOS 
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Introdução: O carcinoma adenoneuroendocrino misto (MANEC) do tubo digestivo é um tumor 
neuroendócrino raro. Trata-se de um tumor com componente exócrino, formado por adenocar-
cinoma (ADC) e componente neuroendócrino, identificando-se cada um dos componentes 
malignos em pelo menos 30% do tumor. Os MANEC de localização gastro-intestinal (GI) podem 
ser estratificados em várias categorias prognósticas de acordo com o grau de malignidade de 
cada um dos componentes. Os autores apresentam 2 casos clínicos de MANEC de localização 
GI, um a nível gástrico e outro no cólon. Caso clínico 1: Homem de 38 anos que iniciou em 
Agosto 2013 quadro de enfartamento pós-prandial, eructações, anorexia com perda ponderal 
de 10% do peso corporal. Analiticamente: anemia microcítica (Hb 8,6g/dl; VGM 76,6fL ). Ecogra-
fia abdominal: espessamento parietal da região antro-pilórica. Neste contexto, pedida endosco-
pia digestiva alta (EDA) que mostrou no antro, com inicio na grande curvatura, volumosa lesão 
exofítica, irregular, friável, dura, condicionando sub-oclusão. Biópsia: ADC moderadamente 
diferenciado com padrão intestinal. Realizou tomografia computorizada (TC) toraco-abdomi-
no-pélvica (TAP): lesão neoformativa no antro gástrico, estenosante; sem evidência de secunda-
rização. Submetido em Abril 2014 a gastrectomia sub-total. Diagnóstico Histológico (DH): Carci-
noma misto adenoneuroendócrino gástrico, com componente de ADC tubular, tipo intestinal, 
com abundante necrose; invasões linfáticas, sem invasão venosa ou peri-neural; expressão em 
mais de 50% das células neoplásicas de receptores de cromogranina e sinaptofisina, elevado 
índice mitótico, Ki67 de 60%. Sem metástases nos 13 gânglios isolados na pequena curvatura, 
assim como nos 23 gânglios isolados na grande curvatura. Estadiamento (E): pT2pN0. Decidida 
vigilância em consulta multidisciplinar. Analiticamente o doseamento da cromogranina A man-
tém-se estável, e a cintigrafia de receptores de somatostatina não mostra  evidência de tumor. 
Mantém seguimento em Consulta de Oncologia, assintomático e sem evidência clínica, labora-
torial ou imagiológica de doença, um ano após cirurgia. Caso clínico 2: Homem de 57 anos que 
recorreu em Outubro de 2014 ao Serviço de Urgência por quadro de diarreia e cólicas abdomi-
nais com 4 meses de evolução, associado a perda ponderal de 17% do peso corporal. Analitica-
mente: ALT 108 UI, Bilirrubina total 1.36mg/dl. Rx abdómen: níveis hidroaéreos. TC TAP: espes-
samento assimétrico ao nível do cego, envolvendo a válvula ileocecal, com dilatação de ansas a 
montante, com densificação da gordura adjacente; a nível hepático 2 áreas grosseiramente 
nodulares no segmento VIII  e no segmento V (8mm). Colonoscopia: lesão vegetante no cólon 
ascendente ocupando praticamente toda a circunferência. Biópsia: ADC do cólon. Marcadores 
tumorais: CEA 1.60ng/ml, CA 19.9 18.5 U/ml. RMN abdominal: quistos hepáticos, sem imagens 
sugestivas de metastização. Submetido a hemicolectomia direita. DH: Carcinoma misto ade-
noneuroendócrino  do cólon, com componente de ADC moderadamente diferenciado e carci-
noma neuroendócrino de grandes células, correspondendo o último a mais de 30% da massa 
tumoral; positividade para cromogranina e sinaptofisina; metástases em 6 dos 31 gânglios 
isolados; margens livres. E: pT4pN2a. Laboratorialmente: cromogranina A 2,80nmol/L. Cintigra-
fia de receptores de somatostatina sem evidência de tumor. Citologia do líquido peritoneal: 
negativa para células neoplásicas. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante com mFOLFOX6, que 

completou em Maio 2015. Por subida de cromogranina A (14,7nmol/L) repetiu cintigrafia de 
receptores de somatostatina sem evidência imagiológica de doença. Actualmente em follow 
up, assintomático, sem evidência de síndrome carcinoide. Conclusão:  Os MANEC constituem 
um desafio clínico, uma vez que frequentemente apenas um dos componentes é identificado, 
o que conduz a um diagnóstico incompleto e a tratamento subóptimo. O conhecimento atual 
sobre estes tumores baseia-se na publicação de casos clínicos e na revisão de pequenas séries. 
Assim, a abordagem terapêutica é difícil e deve ser equacionada em consulta multidisciplinar.
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Apesar da sua incidência estar a diminuir nos países Ocidentais, o cancro gástrico mantém-se 
como um importante problema de saúde, e uma das principais causas de morte de causa 
oncológica a nível mundial. A incidência anual actual varia entre 5 a 10 por 100 000 nos Esta-
dos Unidos da América e em países da Europa Ocidental, mas atinge mais de 70 por 100 000 
em alguns países do Sudeste Asiático. A frequência de cancro do estômago “clássico” – do tipo 
histológico intestinal – está a decrescer, mas aparenta existir um aumento de incidência de can-
cros mais proximais, do cárdia ou junção esofagogástrica, os quais são de padrão histológico 
difuso, e que normalmente se apresentam num estadio mais avançado e estão ligados a um 
pior prognóstico. O prognóstico em doentes com cancro gástrico está diretamente ligado ao 
estadiamento aquando o diagnóstico. O regime de quimioterapia antineoplásica ECF (epirru-
bicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endovenosa de 5-fluoro-
uracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias) foi desenvolvido no final da década de 80, atingindo 
taxas de resposta entre 49 a 56%, em estudos randomizados em tratamento de cancro gástrico 
localmente avançado, considerado irresecável. Com base nestes resultados favoráveis, o 
esquema de quimioterapia antineoplásica administrado em contexto neoadjuvante, foi extrap-
olado em doentes com cancro gástrico ressecável no estudo britânico de 2006 – MAGIC, o qual 
atingiu sobrevida geral de 36% aos 5 anos no braço de quimioterapia e cirurgia, comparativa-
mente ao braço de apenas cirurgia - 23% aos 5 anos. Com base neste estudo, realizámos uma 
revisão dos doentes com diagnóstico de cancro gástrico num período de 2 anos e meio tratados 
à semelhança do estudo MAGIC. Os doentes foram tratados com 3 ciclos de ECF neoadjuvante 
de 21 em 21 dias, seguido de cirurgia e completando quimioterapia adjuvante com 3 ciclos de 
ECF de 21 em 21 dias. Não existindo número de doentes suficientes para determinar sobrevida 
geral com significado estatístico, optou-se por estudar outros factores de interesse nestes 
doentes: resposta clínica e patológica à neoadjuvância; tempo até à cirurgia; tolerabilidade (tra-
duzindo-se na capacidade de cumprir o esquema neoadjuvante e adjuvante) e métodos de 
estadiamento. Entre Janeiro de 2013 e Agosto de 2015 foram seguidos 15 doentes com idade 
média de 64 anos (8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino) com adenocarcinoma gástrico 
localmente avançado, no nosso hospital sendo todos propostos para tratamento neoadjuvante 
com ECF - epirubicina 50mg/m2 e cisplatina 60mg/m2 em D1 e uma infusão contínua endo-
venosa de 5-fluorouracilo 200/mg/m2/dia durante 21 dias. Quanto à histologia identificar-
am-se 6 doentes com adenocarcinoma (ADC) do tipo intestinal, 4 ADC mistos, 2 ADC pouco 
diferenciados e 2 ADC difusos, e 1 ADC mucinoso. Foi possível apurar que apenas 3 doentes 

obtiveram resposta clínica – definida na abordagem cirúrgica pelo Cirurgião Geral – e apenas 2 
obtiveram resposta patológica – definida por downstaging na peça operatória pelo sistema 
TNM. Existiu um atraso considerável até à cirurgia comparativamente ao timing do ensaio 
MAGIC (entre 3 a 6 semanas). O esquema de quimioterapia foi bem tolerado pelos doentes 
sendo que apenas 1 doente não cumpriu os 3 ciclos de neoadjuvância propostos por mielotoxi-
cidade com neutropenia e 2 doentes não terminaram a quimioterapia adjuvante também por 
neutropenia. Os doentes do nosso estudo apresentavam-se em estadios avançados, o que 
provavelmente condicionou a reserva nas respostas clínicas e patológicas. O estadiamento 
avançado na altura do diagnóstico condiciona o prognóstico da doença, sugerindo a necessi-
dade de um sistema de rastreio mais eficaz.
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Introdução: A neoplasia coloretal é a quarta causa mais comum de cancro em Portugal; na 
nossa instituição ocupa o 2º lugar de prevalência, depois das neoplasias da pele.
A sobrevida aos 5 anos no cancro do cólon metastizado é aproximadamente 11%.
Mutações ativadoras do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2 deste gene. Foi identi-
ficado também que mutações nos exões 3, 4 do KRAS e exões 2,3 e 4 no gene NRAS têm impac-
to negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 60% dos 
casos com cancro coloretal metastático não apresentam mutações nestes genes (wild-type), 
podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e panitumumab). Nos 
casos em que os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver beneficio na admin-
istração de AcM anti-VEGF (bevacizumab).Descrição do caso: Homem de 60 anos, sem anteced-
entes pessoais ou familiares relevantes que recorre à urgência no dia 16/06/09 por quadro 
clínico compatível com oclusão intestinal. Colonoscopia total mostrou lesão vegetante não 
franqueável pelo endoscópio, a nível do cólon sigmoide. Foi submetido a ressecção segmentar 
do colón sigmoide em contexto de urgência. Intraoperatoriamente e na TC TAP não se observar-
am metástases. O resultado histológico da peça foi adenocarcinoma do cólon bem diferenciado 
com 2 dos 15 gânglios invadidos. Estádio IIIc. Iniciou quimioterapia (QT) adjuvante em Julho de 
2009, esquema FOLFOX 4, tendo completado 12 ciclos em janeiro de 2010. RMN abdominal de 
18/2/2010 com esboços nodulares nos segmentos II, VII e VI o maior no segmento VII/VI com 
18mm. A 22/4/2010 foi realizada hepatectomia esquerda alargada sendo os nódulos histologi-
camente compatíveis com metastização de adenocarcinoma do cólon. Realizou posteriormente 
embolização do segmento portal direito a 26/5/2010. Do estudo da mutação KRAS, NRAS não 
se observou mutação no exão 2 (wild-type). Em Junho de 2010 TC de Tórax mostrou múltiplos 
nódulos pulmonares, um no lobo superior esquerdo (LSE), no lobo inferior direito (LID) e no 
lobo inferior esquerdo (LIE). Iniciou FOLFIRI mais Cetuximab. No final do 6º ciclo, em Outubro 
de 2010, TC torácica mostrou desaparecimento da maioria das lesões pulmonares. Manteve-se 
o mesmo esquema. TC torácica de fevereiro de 2012 com três micronódulos pulmonares de 5 

mm, inespecíficos, no LSE e LMD. RMN abdominal sem recidiva hepática. Em outubro de 2012 
na TC torácica houve desaparecimento de todos os nódulos pulmonares. Em abril de 2013 na 
PET-TC observaram-se 4 LOE no pulmão esquerdo. Foi decidido realizar de radioterapia estere-
otáxica (SBRT) sobre lesões do pulmão esquerdo. Em maio de 2013 reiniciou QT, esquema 
FOLFOX. No TC torácico de 26/6/2013 observaram-se lesões no LSE, LIE e no LID. De 12/8 a 
28/8/2013 fez SBRT sobre essas lesões pulmonares. TC torácico e RMN abdominal de 
12/11/2013 sem alterações compatíveis com progressão da doença. A 27/2/2014 TC torácico 
mostrou envolvimento ganglionar mediastínico com compressão dos vasos pulmonares. Decid-
iu-se então iniciar FOLFIRI mais Bevacizumab. Na TC TAP de 4/7/2014 houve redução da 
dimensão das formações ganglionares mas na TC TAP de 2/10/2014 observou-se discreto agra-
vamento das lesões secundárias do LSE e do LID, sem evolução das restantes lesões 
pulmonares. Em Janeiro de 2015 conclui 18 ciclos de FOLFIRI mais Bevacizumab. Fez PET-TC a 
10/3/2015 onde se observaram 3 nódulos pulmonares no LSE e 2 no LID e lesão hepática no 
contorno inferior subcapsular. Iniciou Regorafenib em junho de 2015 tendo feito 3 ciclos. TC 
torácica demonstrou estabilização das lesões pulmonares. Fez SBRT em Agosto de 2015 sobre 
as lesões pulmonares. Reiniciou novamente tratamento com o esquema FOLFIRI mais Bevaci-
zumab e neste momento o doente encontra-se com bom estado geral e excelente qualidade de 
vida. Conclusões: Este caso clínico demonstra a importância do uso criterioso dos diferentes 
tipos de quimioterapia, anticorpos monoclonais, cirurgia e radioterapia no tratamento da 
doença oligometastática. É também de destacar a necessidade da vigilância apertada dos efei-
tos secundários e da progressão da doença utilizando a terapêutica mais adequada em todo o 
momento com vista a maximizar a sobrevivência e a qualidade de vida destes doentes.
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Introdução: O cancro do estômago é o quinto tumor maligno mais comum em Portugal, sendo 
a quarta causa de morte por cancro no nosso país. É mais comum no sexo masculino e tende a 
surgir após a quinta década de vida, sendo mais frequente no Oriente. Existem vários fatores de 
risco conhecido nomeadamente a infeção por Helicobacter pylori, dietas ricas em sal, a obesi-
dade e o tabagismo. O adenocarcinoma é o tipo histológico mais frequente, representando 
mais de 90% das neoplasias gástricas. A quimioterapia junto à radioterapia (QT/RT) pré-oper-
atória pode diminuir o tamanho da neoplasia facilitando a cirurgia aumentando assim a taxa de 
ressecções R0. Descrição do caso: Homem de 69 anos, caucasiano, trabalhador rural. Anteced-
entes pessoais de úlcera gástrica tendo feito gastrectomia com anastomose Billroth tipo II há 42 
anos. Ex-fumador de 50 UMA até há 8 anos. Consumo de mais de 20 g de álcool por dia. Antece-
dentes oncológicos: mãe faleceu com leucemia mieloide aguda e tio paterno teve cancro da 
laringe. Doente no seu estado habitual de saúde até Outubro de 2014, altura em que iniciou 
quadro de cansaço fácil e perda ponderal de 8 kg. Nesse contexto fez análises que demonstrar-
am anemia microcítica. Realizou posteriormente endoscopia digestiva alta onde se observou 

lesão infiltrativa do coto gástrico, cuja biópsia revelou um adenocarcinoma bem diferenciado 
de tipo intestinal. Fez posteriormente laparoscopia de estadiamento a 06/03/15 que excluiu 
metastização intra-abdominal. TC TAP mostrou espessamento parietal do corpo gástrico, ade-
nopatias no tronco celíaco, espaço retroperitoneal, lateroaórtica esquerdas e no espaço inter-
aortocava (T3 N2 M0, Estádio IIIa). Realizou pré-operatoriamente Quimioterapia com 5-Fluoracil 
e Radioterapia numa dose total de 50,4 Gy sobre o estômago e regiões ganglionares entre 
07/04/2015 e 15/05/2015. Foi operado no dia 30/06/2015 tendo realizado gastrectomia com 
montagem em Y de Roux. Anatomia patológica da peça operatória mostrou não haver neoplasia 
residual, margens cirúrgicas não apresentaram lesão e dos 12 gânglios retirados nenhum tinha 
invasão. Biopsia do epiplon sem alterações patológicas. Mantém neste momento seguimento 
na consulta de Oncologia Médica e Cirurgia Geral sem sinais de recidiva da doença. Conclusão: 
Este caso mostra os excelentes resultados que podem ser alcançados com a QT/RT pré-oper-
atória nos adenocarcinomas gástricos de tipo intestinal indo de encontro com o observado em 
vários estudos.
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Introdução: O adenocarcinoma do esófago e da junção esófago-gástrica (JEG) é uma doença 
oncológica de mau prognóstico. A sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Os estu-
dos clínicos publicados são heterogéneos e não há consenso quanto ao tratamento neoadju-
vante ou adjuvante. Objetivos: Análise retrospetiva de doentes com adenocarcinoma esofági-
co, ou da JEG, submetidos a radioterapia de intuito curativo, radical ou neoadjuvante/adjuvante 
a cirurgia, concomitante com quimioterapia (RQT). Material e Métodos: Entre maio/2004 e 
agosto/2014, foram submetidos a radioterapia 37 doentes com adenocarcinoma do esófago ou 
da JEG (Siewert I ou II). Sete doentes não terminaram o tratamento; foram analisados os 
restantes 30 doentes com adenocarcinomas do esófago torácico inferior (n=5) e da JEG (n=25). 
A maioria dos doentes (76,7%) era do género masculino. A idade mediana ao diagnóstico foi de 
60,5 anos (variação: 37-85). Estádio da doença: II (26,6%), III (66,7%) e IV (6,7%). A maioria dos 
tumores (83,3%) era de graus 2 ou 3 de malignidade. Em 8 doentes (26,7%), o tratamento foi 
neoadjuvante, em 21 (70,0%), foi adjuvante e, num doente (3,3%), foi radical (60 Gy/6 sema-
nas). Na radioterapia neoadjuvante, a dose mediana foi de 45 Gy (variação: 41,4-50,4), concom-
itante com: cisplatina/fluoruracilo (CF; 50,0%), docetaxel/cisplatina/fluoruracilo (25,0%) ou 
fluoruracilo (25,0%). A dose mediana nos doentes submetidos a radioterapia adjuvante foi de 
45 Gy (variação: 45-50,4). Nestes, a quimioterapia concomitante foi: fluoruracilo/leucovorina 
(5FULV; 52,4%), fluoruracilo (28,6%), CF (14,3%) ou oxaliplatina/capecitabina (4,7%). As 
sobrevidas foram calculadas pelo método de Kaplan-Meier e as suas comparações realizadas 
pelo teste de log-rank, adotando-se como nível de significância valor p=0,05. Resultados: Com 
um follow-up mediano de 19,2 meses (variação: 1,2-134,2), a sobrevida global (SG) mediana foi 
de 24,7 meses (variação: 5,4-138,6) e a sobrevida livre de recidiva (SLR) mediana foi de 15,7 

meses (variação: 3,5-138,6). As taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos foram: 86,5%, 33,8% e 26,3%, 
respetivamente. As taxas de SLR aos 1, 3 e 5 anos foram: 76,2%, 23,8% e 9,5%, respetiva-
mente. Taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 
75,0%, 12,5% e 12,5%, respetivamente; taxas de SG aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a trata-
mento adjuvante: 90,5%, 44,2% e 33,2%, respetivamente. Taxas de SLR a 1 e 2 anos, nos 
doentes submetidos a tratamento neoadjuvante: 60,0% e 0,0%, respetivamente; taxas de SLR 
aos 1, 3 e 5 anos, nos submetidos a tratamento adjuvante: 81,3%, 31,3% e 12,5%, respetiva-
mente. As diferenças de sobrevida entre tratamentos neoadjuvante e adjuvante não foram 
estatisticamente significativas. Dos doentes tratados com intuito neoadjuvante, apenas 3 foram 
operados, 2 com resposta patológica parcial e 1 com resposta completa. As SG e SLR dos doen-
tes submetidos a RQT com fluoruracilo isolado ou 5FULV foram de 34,1 e 16,5 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 19,2 e 3,5 meses com os restantes esquemas de quimioterapia; 
estas diferenças foram estatisticamente significativas: SG (p=0,015) e SLR (p=0,055 pelo teste 
de Mantel-Cox e p=0,041 pelo teste de Tarone-Ware). Não houve diferença significativa nas 
sobrevidas entre os esquemas de quimioterapia segundo intuito neoadjuvante ou adjuvante. 
As SG e SLR dos doentes com adenocarcinoma da JEG foram de 26,1 e 15,7 meses, respetiva-
mente, comparativamente a 10,0 e 6,7 meses nos doentes com adenocarcinoma do esófago 
torácico; esta diferença foi estatisticamente significativa para a SG (p=0,021). Tendência para 
maior SLR em doentes com idade <60 anos (p=0,064). Não se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas entre as sobrevidas segundo género, estádio, grau de malignidade ou dose 
de radiação. Discussão: As sobrevidas dos doentes desta análise foram inferiores comparativa-
mente aos ensaios clínicos publicados, mas a maioria destes ensaios inclui histologias e local-
izações heterogéneas. Um estadiamento subestimado poderá ter influenciado os resultados. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre RQT neoadjuvante e adjuvante, 
embora as sobrevidas tenham sido maiores na adjuvância. A RQT terá compensado uma 
linfadenectomia menos extensa? Não há estudos que comparem diretamente RQT neoadju-
vante e adjuvante. Relativamente aos esquemas de quimioterapia concomitante, tema contro-
verso, esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram vantagens de sobrevida esta-
tisticamente significativas. Os adenocarcinomas da JEG demonstraram SG significativamente 
maiores do que os do esófago torácico (Melhor acesso cirúrgico? Diferente biologia?). Tal como 
em alguns estudos publicados, pareceu haver uma associação entre idade e sobrevida. Con-
clusões: Os doentes com adenocarcinoma da JEG apresentaram melhor SG do que os do esófa-
go torácico. A RQT adjuvante, relativamente à neoadjuvante, assim como idade <60 anos, pare-
cem associadas a melhores sobrevidas. Quanto à quimioterapia concomitante à radioterapia, 
esquemas baseados em fluoruracilo isolado apresentaram as melhores SG e SLR.
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Introdução: Os carcinomas do canal anal são neoplasias raras cuja incidência tem vindo a 
aumentar nas últimas décadas e que representam cerca de 1.6% dos tumores malignos do 
sistema digestivo. A implementação da QRT (quimioradioterapia) concomitante como tratamen-

to standard permitiu obter taxas de sobrevivência aos 5 anos entre 65-80% e bom controlo 
loco-regional, evitando a amputação abdomino-perineal. A utilização de IMRT (Intensity Modu-
lated Radiation Therapy), como demonstrado pelo estudo RTOG 0529, permite a diminuição de 
dose nos órgãos de risco e manutenção de boa cobertura a nível tumoral, obtendo-se 
diminuição da incidência de toxicidades gastrointestinais, genitourinárias e cutâneas com 
excelentes taxas de sobrevivência. Objetivos: Avaliar controlo local, sobrevivência e toxicidade 
em doentes com CPC do canal anal submetidos a IMRT com QT concomitante. Material e Méto-
dos: Análise retrospectiva dos doentes com CPC do canal anal, propostos para tratamento con-
servador (QRT ou RT isoladas) e tratados no Serviço de Radioterapia do IPOLFG entre Janeiro de 
2012 e Dezembro de 2014. Determinação de resposta aos tratamentos através de avaliação 
clínica e imagiológica. Foram analisadas as toxicidades cutânea, gastrointestinal e geniturinária 
de acordo com as tabelas da Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0. 
Resultados: Obteve-se uma amostra de 13 doentes, com o diagnóstico de CPC do canal anal 
(estadios I a IV). A idade mediana da amostra foi 61 anos (30 a 92 anos). Todos os doentes foram 
submetidos a IMRT, sendo que 11 deles realizaram QRT definitiva e 2 realizaram RT isolada. A 
dose de radiação utilizada foi 45Gy sobre a pélvis e cadeias ganglionares com boost até aos 
54-59.4Gy sobre o tumor e adenopatias. O regime de QT utilizado foi 5-FU e mitomicina C, à 
excepção de um doente que fez 5-FU e cisplatina. A duração mediana do tratamento foi 6,5 
semanas. O follow-up mediano foi 19 meses (10-38 meses). Todos os doentes apresentaram 
resposta local completa. Verificaram-se 3 recidivas (23%), duas delas locais e uma à distância. 
Dois destes doentes faleceram por progressão de doença. O tempo mediano até à recidiva de 
doença foi 9 meses após término do tratamento. Os restantes 10 doentes encontram-se em 
remissão completa. Relativamente ao perfil de toxicidade aguda, todos os doentes apre-
sentaram toxicidade cutânea moderada (graus 2 e 3), 7 doentes (54%) apresentaram toxici-
dade gastrointestinal (graus 1 e 2) e 5 doentes (38%) apresentaram toxicidade genitourinária 
(graus 1 e 2). Apenas um doente teve necessidade de interrupção do tratamento (11 dias) por 
radiodermite grau 3 extensa. Relativamente à toxicidade tardia, 3 doentes apresentaram incon-
tinência anal (graus 1 e 2) e 3 doentes apresentaram toxicidade gastrointestinal ligeira (diarreia 
intermitente e distensão abdominal). Discussão/Conclusão: Obtiveram-se excelentes resulta-
dos a nível de controlo local, sobrevivência e tolerância aos tratamentos. Salientamos o facto 
de a toxicidade cutânea aguda continuar a ser a principal preocupação, com uma incidência 
significativa neste estudo, mas que se reflectiu apenas na interrupção do tratamento de um 
doente. Parece-nos assim, que a utilização de IMRT, conforme já demonstrado em outros estu-
dos, se assume como uma  técnica com óptimos resultados do ponto de vista oncológico e toxi-
cidade tolerável, possibilitando reduzir a necessidade de interrupções dos tratamentos. No 
entanto, estudos comparativos entre RT conformacional 3D e IMRT seriam necessários para 
comprovar esta hipótese.
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Introdução:
O cancro coloretal (CCR) é em Portugal a 2ª neoplasia mais comum, apresentando uma pre-
valência de 14,6% e uma taxa de mortalidade de 15,7%. Mais de 90% das mutações ativador-
as do gene KRAS são detetadas no codão 12 do exão 2, tendo sido recentemente confirmado 
que também as mutações nos exões 3, 4 deste gene e nos exões 2,3 e 4 do gene NRAS têm 
impacto negativo na resposta às terapêuticas com anticorpos monoclonais (AcM). Cerca de 
60% dos casos com cancro coloretal metastático (CCRm) não apresentam mutações nestes 
genes (wild-type), podendo beneficiar das terapêuticas com AcM anti-EGFR (cetuximab e pani-
tumumab). Em alternativa, quando os genes KRAS ou NRAS apresentam mutações, poderá haver 
benefícios na utilização do AcM anti-VEGF (bevacizumab) em detrimento dos anteriores. Obje-
tivos: Avaliação da resposta terapêutica de uma amostra de doentes com CCRm do Hospital 
Espirito Santo de Évora EPE (HESE) que iniciaram tratamento com AcM anti-VEGF e anti-EGFR no 
ano de 2010. Material e Métodos: Efetuou-se o cálculo do tempo de sobrevida global e do 
tempo médio de progressão da doença em diferentes linhas e esquemas de tratamento de 26 
doentes do HESE, diagnosticados com CCR metastático, com status mutacional do exão 2 do 
gene KRAS conhecido e que iniciaram tratamento com AcM anti-EGFR ou anti-VEGF no ano de 
2010. Resultados: A amostra foi constituída por 18 indivíduos do género masculino e 8 do 
género feminino, com uma idade média de 64 anos [intervalo de 28 a 80 anos]. 17 dos adeno-
carcinomas estavam localizados no cólon e 9 no reto. 16 (61.5%) doentes não apresentaram 
mutações no exão 2 do gene KRAS (wild type). A mutação mais comum foi a Gly12Asp (19,2%), 
seguindo-se a mutação Gly12Val (11,5%). O fígado foi o órgão em que ocorreu metastização 
mais frequente (80.8% dos doentes), seguido do pulmão (50% dos doentes). Dos 6 doentes 
que realizaram metastasectomia 3 realizaram hepatectomia e em 2 foi possível realizar lobec-
tomia pulmonar e hepatectomia. À exceção de 1 doente com exão 2 do gene KRAS wild-type, 
que foi tratado com bevacizumab, todos os restantes com tumores wild-type foram tratados 
com cetuximab ou panitumumab. Dos 26 doentes, 23 (88.5%) foram tratados em 1ª linha com 
AcM. Destes, 11 apresentavam mutações no exão 2 do gene KRAS sendo tratados com bevaci-
zumab. Dos restantes 12 (42.3%), 11 foram tratados com cetuximab e 1 com panitumumab. As 
associações terapêuticas mais frequentemente utilizadas foram FOLFIRI+cetuximab (23,08%), 
irinotecano+cetuximab (11.54%) e FOLFIRI+bevacizumab (38.46%). 2 doentes iniciaram QT 
associada a AcM em 2ª linha e 1 em 3ª linha (FOLFIRI+cetuximab). O tempo de sobrevida global 
situou-se entre os 0,66 e os 53,32 meses com um tempo médio de 25,76 meses. Dos 23 doen-
tes tratados em 1ª linha com AcM o tempo médio de progressão foi de 14,75 meses. Nos 10 
doentes que fizeram 2ª linha com AcM verificou-se progressão da doença num período de 
tempo médio de 13,29 meses. 8 doentes fizeram uma 3ª linha de tratamento com AcM. Destes, 
3 progrediram e iniciaram 4ª linha terapêutica. Em 4ª linha, 2 doentes foram tratados com irino-
tecano+cetuximab e 1 com FOLFIRI+bevacizumab. O número de doentes vivos após 1, 2, 3, 4 e 
5 anos foi de 73,1%, 46,2%, 34,6%, 11,5% e 3,9% respetivamente. Conclusões: Nos últimos 

anos a sobrevida dos pacientes com CCRm tem vindo a melhorar, no entanto, a terapêutica 
ótima a instituir constitui um desafio com o qual os clínicos se deparam diariamente. Os resulta-
dos desta análise preliminar vão de encontro com os descritos na literatura. O estudo completo 
do perfil mutacional nos doentes com CCRm torna-se assim fundamental para permitir a indi-
vidualização terapêutica, otimizar recursos e aumentar significativamente a sobrevida destes 
doentes.      
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Introdução: O tumor de Krukenberg é um adenocarcinoma metastático do ovário com células 
em “anel de sinete”. Geralmente o tumor primário localiza-se no trato gastrointestinal, mais 
frequentemente ao estômago (70% dos casos). É um tumor raro e representa 1-2% dos tumor-
es do ovário. Embora a natureza metastática deste tumor seja habitualmente confirmada aos 6 
meses, em muitos casos o tumor primário é muito pequeno para ser detectado e em cerca de 
20-30% dos casos o diagnostico do primário não é possível. Esta neoplasia apresenta uma taxa 
de mortalidade elevada com sobrevivência média de 2 anos. Os factores de prognóstico não 
estão bem definidos, mas algumas características de diagnostico e abordagem parecem ter 
influência na sobrevivência. Sabe-se que o prognóstico é pior quando o diagnostico do tumor 
primário é feito após o da metástase, quando este se mantem oculto, ou quando a cirurgia da 
metástase é anterior ou ao mesmo tempo que a do tumor primário. Objectivos: Com este 
estudo os autores pretendem caracterizar a população com diagnóstico histológico de tumor 
de Krukenberg num Hospital Central de Lisboa e, utilizando os dados da literatura, comparar as 
características desta amostra com as já descritas. Métodos:  Através dos dados da anatomia 
patológica foram selecionados os doentes com diagnóstico histológico de tumor de Kruken-
berg desde Janeiro de 2008. Foi feita a consulta dos processos clínicos e os dados foram 
trabalhados em Microsoft Excel. Resultados:  Foram encontradas 7 doentes com diagnostico 
histológico de tumor de Krukenberg. A idade mediana foi 52 anos, com mínima de 33 e máxima 
de 73. Todas as doentes apresentavam um Performance Status 0-1 no momento do diagnóstico. 
Cinco eram pré-menopausicas. A manifestação clínica inicial foi dor abdominal em todas, que 
se associava a aumento do volume abdominal numa, obstipação e vómitos. Quatro tinham 
ascite ao diagnóstico. Em 1 doente não foi encontrado o tumor primário. Nas outras 6, tinham 
origem gástrica. Quanto à metastização, o diagnostico histológico foi pós cirúrgico em 6 e num 
foi através biopsia. Em 6 o diagnostico foi feito em simultâneo com o tumor primário. Apenas 1 
tinha metastização unilateral ovárica. 6 tinham gânglios regionais metastizados,  3 tinham carci-
nomatose peritoneal e 1 apresentava disseminação direta. Na avaliação da peça histológica 2 
tinham invasão vascular, 2 invasão linfática e 1 invasão perineural. Uma doente foi operada à 
metástase e ao tumor primário simultaneamente, 1 depois, 4 antes e 1 sem indicação cirúrgica. 
Todas fizeram QT com regime de Docetaxel, C e 5-Fluoracilo. A sobrevivência média foi de 24,6 
meses. A sobrevivência desde o diagnostico da metástase foi semelhante à sobrevivência 
global. Nas 5 doentes em que foi feita imunohistoquimica da peça operatória, 3 apresentavam 
positividade para CK7 e CK20 e 2 CK7 negtivo e CK20 positivo. Discussão: Esta amostra é muito 
pequena para que se possam tirar ilações em relação à literatura, mas os dados encontrados 

vão de encontro ao que está escrito. As doentes são jovens e na sua maioria pré menopausicas 
(n=5). A forma de apresentação foi geralmente a dor abdominal. Na abordagem diagnóstica, 
destaca-se neste grupo que a suspeita clinica foi colocada, em 6 doentes, por imagem, em con-
texto de urgência e que a confirmação histológica foi feita através da peça tumoral pós cirurgia. 
Assim, neste grupo não é possível estabelecer qualquer relação entre formas de apresentação, 
abordagem diagnostica e terapêutica com o prognóstico. Nas doentes cuja imunohistoquimica 
foi feita, os resultados foram de encontro com a literatura, com positividade para CK7 e CK20 
ou CK7 negativo e CK20 positivo, favorecendo a hipótese de origem gástrica em oposição a 
origem ovárica. A sobrevivência rondou os 24 meses, tal como descrito na literatura, sem que 
se possam tirar conclusões em relação à evolução e prognóstico dadas as semelhanças clinicas 
de terapêuticas. Conclusão: O tumor de krukenberg continua a ser uma entidade pouco conhe-
cida. As suas formas de metastização e factores de prognóstico ainda são pouco claros. Os 
autores consideram que este estudo deve promover estudos prospectivos com avaliação espe-
cifica das hipóteses colocadas para que esta neoplasia seja melhor identificada e abordada.
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Introdução: O cancro gastrico é mais frequente entre os 50-70 anos. Apenas 2-12% dos doen-
tes têm idade inferior ou igual a 45 anos. A predisposição genética e factores hereditários são 
provavelmente mais importantes neste subgrupo de doentes. Objectivos: Descrever a 
experiência no tratamento do carcinoma gástrico em jovens num Hospital Distrital. Marterial 
e Métodos: Estudo retrospectivo de doentes jovens (≤45 anos) com neoplasia gástrica tratados 
num Hospital Distrital de 1998-2014. Foram analisados dados clinicos, histopatológicos, 
terapêuticos e a sobrevivência. Resultados: Foram identificados 26 doentes (4% do total de 
neoplasias gástricas no período de estudo), tendo sido 4 doentes excluidos por terem sido 
tratados noutras instituições. Dos 22 doentes, 54,5% eram homens e a idade mediana ao diag-
nóstico era de 41 anos (min: 28 anos). Os principais sintomas foram a dor abdominal, perda 
ponderal, vómitos e hemorragia digestiva alta. A localização do tumor era: junção gastroe-
sofágica – 2, cardia – 2, fundo – 3, corpo – 15, antro – 13, piloro – 1. Os tipos histológicos foram: 
difuso – 73%, intestinal – 4,5%, misto – 4,5%. Estadio: 0 – 4,5%, II – 18%, III – 23%, IV – 54.5% 
(hepatica – 33%, peritoneal – 25%, óssea – 25%). Um doente oligometastático (jejuno) fez 
tratamento neoadjuvante; 15 doentes realizaram gastrectomia (subtotal – 5; total – 9; paliativa 
– 1) e 53% destes realizou quimioterapia (QT) adjuvante (50% ECF). Em 7 casos foi prescrita QT 
paliativa. A sobrevivência a um ano foi de 50% e a sobrevivência mediana de 11,7 meses. 

Discussão/Conclusões: A proporção de doentes jovens encontrado é semelhante ao descrito 
na literatura. No entanto, na nossa série predomina o sexo masculino, ao contrário do descrito 
nesta neoplasia em jovens. O tipo histológico mais frequente foi o difuso, de acordo com o 
esperado neste tipo de doentes, relancionando-se com factores genéticos e hereditários, e 
mais agressividade ao diagnóstico. Mais de metade dos doentes foram diagnosticados em esta-
dios avançados, pelo que, apesar de inespecíficos, devem ser valorizados os sintomas no adulto 
jovem.
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Introdução: A idade média de diagnóstico do cancro colorectal (CCR) é aos 65 anos para o 
cólon e 70 anos para o recto. É raro antes dos 40 anos, contudo os dados do SEER e os registos 
dos países ocidentais mostram um aumento da incidência no grupo dos 40-44 anos. Na Europa, 
a sobrevivência média aos 5 anos do cancro do cólon é de 46,8% no homem e 48,4% na 
mulher. Quando se fala em CCR no doente jovem, isto é, com idade inferior a 50 anos, é inev-
itável não pensarmos nas síndromas familiares hereditárias associadas ou não a alterações 
genéticas detectáveis. Estão caracterizadas duas síndromas majors e algumas variantes das 
síndromas hereditárias com predisposição para o CCR. Estas predispõem ao CCR por diferentes 
mecanismos. São de referir a Polipose Adenomatosa Familiar (FAP) e o Cancro Hereditário Não 
Polipóide de Cólon (HNPCC) ou Síndroma de Lynch. O HNPCC, igualmente de transmissão 
autossómica dominante inclui a Síndroma de Lynch que é a síndroma hereditária de CCR mais 
comum representando 1 a 3% de todos os CCR. Está associado a uma incidência aumentada de 
CCR do cólon direito. É causada por mutações dos genes de reparação do mismatch do DNA 
(MMR) nomeadamente MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Estas alterações conduzem a instabilidade 
de microssatélites (MSI) do DNA tumoral e a inactivação dos genes supressores tumorais que 
contêm microssatélites nas regiões codificadas. As mutações nos genes MMR levam a perda de 
expressão da proteína correspondente que pode ser detectada por técnicas de imunohistoquí-
ca. Objectivo: Caracterização clinico-patológica dos doentes jovens seguidos na Consulta de 
Oncologia nos últimos 10 anos e verificar qual a incidência da instabilidade de microssatélites. 
Marterial e Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes com idade ≤ 50 anos admitidos nos 
últimos 10 anos com CCR e histologia confirmada. Resultados: Nos últimos 10 anos, foram 
diagnosticados 86 doentes com CCR em idade ≤ 50 anos. Foram excluídos do estudo 16 doen-
tes, alguns por dados insuficientes e 4 doentes com doença em estádio avançado e comorbili-
dades operados de urgência ao diagnóstico com complicações cirúrgicas graves que motivaram 
internamentos prolongados e que acabaram por falecer nos 1ºs 3 meses. A população incluída 
no estudo foi de 69 doentes. 54% do sexo masculino. Média de idades:  38 anos (26 – 50 A) 
com  81%   entre  41 -  50 anos. Dos antecedentes, 25% tinha pelo menos um familiar em 1º 
grau com tumores associados à síndroma de Lynch, 25% com familiares em 1º grau com outras 
neoplasias. Em 2 doentes já era conhecido o Síndroma de Lynch e um doente com suspeita de 
Polipose Adenomatosa Familiar. 3 tinham polipose cólica. Localização tumoral: colón esquerdo 
43%, recto 19%, cólon direito 13%, cego 13%, transverso 4%, tumores síncronos 4%. Ao 

diagnóstico, dor abdominal ocorreu em 25%, diarreia 13%, rectorragias 13%, emagrecimento 
9%. Foram 4 doentes operados em oclusão intestinal. A cirurgia mais efectuada foi a hemi-
colectomia direita 29%, sigmoidectomia 19%, ressecção anterior do recto 10%, colectomia 
total 9%; metastasectomia hepática em 6 doentes. Histologia: 86% adenocarcinomas (ADC), 
10% com ADC mucinoso, 1 carcinoma neuroendócrino e 1 doente HIV+ com linfoma não Hodg-
kin. Grau de diferenciação: G2 - 54%, G1- 20%; G3 – 13%, mucinosos - 6%. Factores de mau 
prognóstico: invasão vascular 13%, linfática  8%; perineural  10%, linfática e vascular 8%. 
Estadiamento: estadio I – 7%; IIa – 32%; IIb – 4%; IIIa – 4%; IIIb – 28%; IIIc – 7%; IV – 16%. 
Metastização: hepática 23%; pulmonar 7%, carcinomatose peritoneal 7%; ováricas 2 doentes. 
Da terapêutica médica, 55%  realizou adjuvância, 12% neoadjuvância e 19% paliativa. A 
quimioterapia mais utilizada em adjuvancia foi FOLFOX e De Gramont, em contexto paliativo o 
FOLFIRI seguido do FOLFOX com ou sem associação a biológicos.  9 doentes realizaram QT/RT 
neoadjuvante. A taxa de mortalidade foi 26% (18 óbitos). 2 doentes perdidos para follow-up.  
Actualmente, 44 doentes (68%) apresentam doença em remissão, 3 com recidiva estabilizada 
e 2 com recidiva em progressão. A sobrevivência global aos 5 anos foi de 71% e aos 10 anos 
foi de 62%. Nalguns doentes a determinação do MSI está em curso até ao momento. Con-
clusão: Na nossa amostra 55% dos doentes foram diagnosticados em estádios avançados (III, 
IV). No entanto a sobrevivência aos 5 e 10 anos foi superior à esperada. Assim concluímos que 
o CCR no jovem apresenta-se em estádios mais avançados representando um desafio dada a 
necessidade de um diagnóstico mais precoce, métodos de diagnóstico específicos e uma abor-
dagem terapêutica individualizada de forma a aumentar a sobrevivência nesta população. O 
estudo genético é fundamental neste grupo etário para o estudo familiar e para reduzir o risco 
das neoplasias associadas.
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Introdução: A sarcopénia tem sido associada à toxicidade de quimioterapia (QT) e apontada 
como um importante factor de prognóstico em doentes oncológicos. Os doentes com carcino-
ma gástrico (CG) localmente avançados são habitualmente tratados com QT peri-operatória 
com vantagem na sobrevivência. Objectivos: O objectivo do estudo é avaliar se os doentes 
sarcopénicos apresentam maior toxicidade à QT e se isso influência o tempo até progressão da 
doença (TTP) e a sobrevivência global (SG). Métodos: Estudo observacional, unicêntrico e retro-
spetivo de todos os doentes com CG ou da junção esófago-gástrica (JEG) diagnosticados desde 
Fevereiro 2012 até Maio 2014, submetidos a QT peri-operatória. Foram analisados dados 
demográficos, clínicos e morfológicos. A área de superfície muscular (cm2) foi obtida através do 
software desenvolvido por Baracos V. et al 2013, utilizando a imagem da TAC correspondente à 
terceira vértebra lombar (L3) e posteriormente calculado o índice de músculo esquelético (IME, 

em cm2/m2). A sarcopénia foi definida através dos cutpoints de IME publicados por Prado C. et 
al 2008 (mulheres < 38.5, homens < 52.4). Análise estatística com SPSS v20. Resultados: Foram 
tratados com QT peri-operatória 38 doentes (25 homens, idade - mediana 69 anos, extremos 47 
- 87) com CG ou da JEG localmente avançado, sem evidência de metastatização no estadiamen-
to clínico. 32 doentes foram tratados com QT neoadjuvante com regime Magic-like (ECF/ECX/E-
OX/EOF) e 6 com outros regimes (XELOX/FOLFOX). Dos 38 doentes, 8 apresentavam sarcopénia 
à data do diagnóstico; não foi possível avaliar a sarcopénia de um dos doentes por ter realizado 
TAC de estadiamento fora da instituição. Dos 8 doentes sarcopénicos, 4 apresentaram toxici-
dade grau≥3 e 6 doentes tiveram necessidade de adiar ou interromper a QT neoadjuvante; dos 
29 doentes não sarcopénicos, 10 apresentaram toxicidade grau≥3 (p=0,45 Fisher’s exact test) 
e 17 adiaram ou interromperam a QT (p=0,68 Fisher’s exact test). 15 doentes não completaram 
os três ciclos de QT neoadjuvante por toxicidade, 5 doentes sarcopénicos e 10 não sarcopénic-
os (p=0,23 Fisher’s exact test). Nos doentes sarcopénicos a mediana de TTP foi 9 meses 
enquanto nos doentes não sarcopénicos foi 17 meses (log rank test p=0,28); a mediana de SG 
dos doentes sarcopénicos foi de 17 meses e dos não sarcopénicos 21 meses (log rank test 
p=0,58). Os doentes que necessitaram de interromper QT neoadjuvante por toxicidade apre-
sentaram mediana de TTP de 10 meses enquanto os que completaram os 3 ciclos de QT medi-
ana de 24 meses (log rank test p=0,15). Conclusão: Embora numericamente a tolerância à QT 
seja pior e a sobrevivência inferior nos doentes com sarcopénia, estas diferenças não têm 
significado estatístico, que está também limitado pelo pequeno tamanho da amostra. São 
necessários estudos com um maior número de doentes para comprovar esta hipótese.
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Introdução: Os pulmões e o fígado constituem os locais preferenciais de desenvolvimento de 
metástases de carcinoma  coloretal. Ao contrário do que acontece na abordagem cirúrgica das 
metástases hepáticas, a resseção de metástases pulmonares com origem coloretal, não dispõe 
até agora, de  resultados de estudos randomizados prospectivos que inequivocamente demon-
strem o benefício dessa estratégia na sobrevivência dos doentes. Porém, na prática, esta última 
estratégia tem sido frequentemente adoptada, em doentes selecionados,  tendo em conta o e 
benefício  demonstrado em  múltiplos estudos retrospectivos. Objectivos: Reportar as carac-
terísticas e resultados de 7 doentes com carcinoma coloretal, seguidos no nosso Serviço, sub-
metidos a resseção cirúrgica de metástases pulmonares desde 2008. Material e Métodos: 
Revisão retrospectiva dos processos clínicos dos doentes em questão, com análise de dados  
clínicos, factores de risco e prognóstico, tratamentos  e sobrevivência. Resultados: Foram aval-
iados 7 processos de doentes com uma mediana de 66 anos ao diagnóstico do tumor primário. 
4 correspondiam a indivíduos do sexo masculino e apenas 1 doente tinha localização do 
primário a nível do reto. O estádio da doença era II em 4 doentes, III em 2 doentes e IV num 
doente. Este doente apresentava doença metastática síncrona, a nível do fígado, e como tal, foi 
alvo de metastasectomias hepáticas e pulmonares em alturas diferentes. A maioria dos doentes 
foi submetida a quimioterapia adjuvante após resseção do tumor primário. A mediana de sobre-

vivência livre de doença após cirurgia ao tumor primário foi de  24 meses. O tempo mediano 
decorrido entre a documentação de metastização pulmonar   e a intervenção foi de 19 meses 
(min =1, Max= 34) . Tal documentação abrangeu histologia em apenas 1 doente sendo as 
restantes  apenas  baseadas nos achados imagiológicos por TC e/ou PET-FDG. Seis doentes 
apresentaram lesão única pulmonar. Uma doente foi intervencionada 2 vezes, com um período 
de 26 meses no intervalo livre de progressão. A  intervenção mais frequentemente realizada foi 
resseção pulmonar atípica, nalgumas vezes assistida por videotoracoscopia. Apenas 1 doente 
foi submetido a quimioterapia  numa estratégia neoadjuvante a anteceder a resseção da 
metástase pulmonar. Também foi único o doente tratado com quimioterapia, numa estratégia 
adjuvante, após metastasectomia pulmonar. Apenas uma doente apresentou progressão da 
doença com inelegilibidade para reintervenção local. Os restantes  encontram-se livres de 
doença; a mais recentemente operada há 8 meses e o mais antigo há 7.6 anos. Discussão/Con-
clusões: Apesar da pequena amostra avaliada, os dados estão em conformidade com a liter-
atura e realçam a segurança e o benefício que a abordagem cirúrgica teve na  sobrevivência 
sem doença  destes  doentes.

PO 28 METASTIZAÇÃO AXILAR ISOLADA DE ADENOCARCINOMA DA JUNÇÃO
 ESÓFAGO-GÁSTRICA

Teresa Raposo André (1);Rita Vitorino(1);João Freire(1);António Moreira(1)
(1) Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.

 Introdução: Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um aumento progressivo da incidên-
cia de adenocarcinoma (ADC) do esófago no mundo ocidental. Os doentes com este diagnósti-
co apresentam mau prognóstico, com taxas de sobrevivência que variam entre 20-36% aos 5 
anos. O diagnóstico precoce e a ressecção cirúrgica com linfadenectomia continuam a ser os 
principais pilares de abordagem terapêutica. A presença de doença ganglionar, como factor de 
prognóstico,  está associada a taxas de sobrevivência aos 5 anos de 18-47% após ressecção 
cirúrgica, ao passo que na ausência de envolvimento ganglionar a mesma taxa é de 50-70%. 
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, raça branca, obeso, hipertenso, fumador (60UMA). Aos 
57 anos, por quadro de disfagia a sólidos, é feito o diagnóstico de ADC da junção esófa-
go-gástrica (JEG) não obstrutivo, dos 37-41 cm da arcada dentária, Siewert Tipo I. Realizou 
exames de estadiamento sem evidência de doença metastática à distância e na eco-endosco-
pia com envolvimento ganglionar loco-regional (cT3N2). Realizou quimio-radioterapia neoadju-
vante, sem intercorrências, seguida de esofagectomia quase total e gastrectomia proximal dada 
a evidencia de resposta ao tratamento inicial. O estudo anátomo-patológico  da peça cirúrgica 
comprovou a presença de regressão tumoral incompleta sem envolvimento ganglionar 
(ypT2N0). Manteve-se em vigilância, sem evidencia de doença. Dois anos após tratamento cura-
tivo surge  um nódulo axilar direito com citologia compatível com ADC. Efectuados novos 
exames de estadiamento com presença de doença localizada à axila direita. Submetido a 
linfadenectomia axilar com detecção de metástases de ADC em 3 gânglios de 20 excisados. 
Actualmente, passados dois anos da segunda intervenção, o doente encontra-se em remissão 
completa. Conclusão: A metastização axilar do ADC esofágico é uma situação de ocorrência 
rara, na qual geralmente não é proposto tratamento agressivo. Este caso clínico demonstra que 
a ressecção cirúrgica parece estar associada a aumento da sobrevivência livre de doença, pelo 

que deverá ser considerada como opção terapêutica em casos similares.
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Introdução:  Os tumores neuroendócrinos gastro-entero-pancreáticos (GEP-NETs) constituem 
um grupo heterogéneo de tumores com origem em células neuroendócrinas do intestino 
embrionário. A sua incidência tem aumentado nos últimos anos e estima-se ser de 5.25/100 
000/ano. A terapêutica com análogos da somatostatina é standard nos NETs funcionantes, e 
constitui o tratamento de primeira linha nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2. O 
inibidor m-TOR Everólimus demonstrou efeito anti-tumoral significativo em doentes com NETs, 
assim como os inibidores de tirosina cinase sunitinib e pazopanib, no caso dos doentes com 
NETs pancreáticos. A quimioterapia sistémica está indicada em doentes com NETs G2 metastiza-
dos e e nos carcinomas neuroendócrinos (NEC G3). No caso de metastização hepática envol-
vendo carcinomas neuroendócrinos G3, a combinação de cisplatina e etoposídeo é recomenda-
da precocemente. Têm surgido dados promissores com a terapêutica de radioterapia com alvo 
no receptor de peptídeo (PRRT) nos doentes com NETs com metástases hepáticas utilizando 
90Yttrium e 177Lutetium. Objectivos: Definir o comportamento dos GEP-NETs e a associação 
entre as características histológicas e índices proliferativos com a evolução da doença. Materi-
al e Métodos: Análise retrospetiva dos casos de doentes diagnosticados com GEP-NETs trata-
dos no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezem-
bro de 2014. Foram avaliadas as características demográficas, variáveis relativas ao tumor e à 
evolução da doença. Estudo estatístico realizado no programa SPSS versão 21. Resultados: 
Registaram-se 34 casos, 58,8% em doentes do sexo masculino e 41,2% em doentes do sexo 
feminino. A mediana de idade ao diagnóstico foi de 70 anos. Os locais de origem mais comuns 
foram: estômago (32,4%), intestino (32,4%), pâncreas (29,4%).  Foram submetidos a cirurgia 
73,5% dos doentes, sendo que em 80% dos casos foi atingida resseção R0. No total, 38,2% 
dos doentes tinham doença metastática. Relativamente ao grau de diferenciação e índices pro-
liferativos: 47,1% eram G1, 17,5% eram G2 e 35,3% G3. Metade dos doentes submetidos a 
exérese cirúrgica tinham envolvimento ganglionar regional. Dos 34 doentes, 44,1% realizaram 
tratamento com análogo da somatostatina, 32,4% ficaram em vigilância após resseção e 23,5% 
foram submetidos a terapêutica sistémica paliativa ou PRRT. A maioria dos doentes apresentava 
Ki67 abaixo de 3% (56%) e índice mitótico entre 2 e 20 (58,8%). No total, a taxa de mortali-
dade foi de 29,4%, (10 doentes) sendo que 3 doentes faleceram por complicação cirúrgi-
ca/período pós-operatório e 2 doentes recusaram qualquer tipo de tratamento vindo a falecer 
por evolução da doença. Discussão: Dos doentes tratados com GEP-NETs, a maioria foi submeti-
do a exérese cirúrgica do tumor primário e em alguns casos a metastasectomias aquando da 
progressão. A maioria dos doentes foi submetido a tratamento adjuvante com análogo da soma-
tostatina após cirurgia. No tratamento da doença metastática, os análogos tiveram um papel 
predominante, sendo que em alguns casos a terapêutica com TKIs, inibido m-TOR e  quimiotera-
pia (nomeadamente a associação de etoposídeo e cisplatino) foi utilizada, assim como a 
terapêutica com PRRT. Um dos doentes tinha diagnóstico prévio de doença de von Hippel– 

Lindau, sendo habitualmente a apresentação clínica dos NETs mais precoce nestes doentes. 
Conclusões: Os GEP-NETs constituem um grupo heterogéneo de neoplasias, cuja incidência 
tem vindo a aumentar. A lesão primária está mais frequentemente localizada no estômago, 
intestino, pâncreas e reto. O estudo imuno-histoquímico para Ki67 é mandatório para estratific-
ar o grau do tumor de acordo com a classificassão da Organização Mundial de Saúde, assim 
como índice mitótico. O tratamento cirúrgico, atingindo resseções R0 é crucial no tratamento 
dos doentes com doença locorregional. A cirurgia citorredutora nos doentes com doença 
mestastática deve ser considerada quando a metastização é localizada ou se >70% da carga 
tumoral é passível de resseção, podendo melhorar os sintomas endócrinos e a resposta à 
terapêutica sistémica. Os análogos da somatostatina constituem tratamento de primeira linha 
nos NETs não funcionantes e funcionantes  G1/G2.
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Introdução: Os casos de tumores síncronos da vesícula biliar e do pâncreas são raros, embora 
com as atuais técnicas diagnósticas vão sendo cada vez mais detetados. Estão associados a 
malformações da junção bilio-pancreática, que condicionam refluxo dos sucos pancreáticos e 
consequente inflamação contínua das vias biliares. Objectivo: Descrever um caso clínico de 
uma doente portadora de adenocarcinoma do pâncreas e da vesícula biliar síncronos. Resulta-
dos:  Doente sexo feminino, 67 anos, antecedentes de hipertensão arterial, medicada e contro-
lada. Por quadro de icterícia obstrutiva em Outubro de 2014, realizou TAC abdominal que reve-
lou a existência de uma neoplasia pancreática, a condicionar dilatação das vias biliares 
intra-hepáticas e da via biliar principal, com vesicula biliar distendida. Submetida posterior-
mente a laparotomia exploradora, foi detetado um nódulo hepático com invasão da vesícula 
biliar. Foi realizada colecistectomia com hepatectomia do leito vesicular, associado a remoção 
de parte da via biliar principal e hepatojejunostomia. Foi realizada biopsia da neoplasia pan-
creática. O exame histológico e imuno-histoquímico da vesícula biliar mostrou adenocarcinoma 
mucinoso bem diferenciado (lesão endoluminal), da lesão hepática foi compatível com 
metástase de adenocarcinoma provavelmente pancreático. A biopsia pancreática foi compatív-
el com adenocarcinoma moderadamente diferenciado. A cirurgia foi considerada R1. Portanto, 
tratava-se de um adenocarcinoma do pâncreas estadio IV (com metastização hepática) e de um 
adenocarcinoma mucinoso bem diferenciado da vesícula biliar. A doente foi enviada para a 
nossa instituição com proposta de tratamento paliativo. A doente apresentava ECOG PS zero ao 
diagnóstico. Foi proposta para tratamento com Cisplatina e Gemcitabina, tendo cumprido seis 
ciclos, sem intercorrências, sem efeitos adversos graves (Grau ≥ 3 CTCAE). Foi obtida resposta 
parcial como melhor resposta. À data da última consulta a doente apresentava-se sem evidên-
cia de progressão da doença, mantendo ECOG PS zero. Conclusão: Este caso clinico é apre-
sentado pela sua raridade e para salientar a importância do diagnóstico  histológico nos casos 
de múltiplas lesões macroscópicas. Neste caso, o esquema de Quimioterapia foi escolhido 
tendo em conta a existência de duas neoplasias, com boa resposta. Não foi possível apurar 

através dos exames de imagem se a doente teria alguma malformação congénita das vias biliares.
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Introdução: A neurotoxicidade periférica limitativa do tratamento com cisplatina ocorre até 
cerca de 50% dos casos (Amptoulach et al) e é mais frequente com doses cumulativas >300 
mg/m2. Contudo, é importante excluir outras causas de neuropatia, como a Diabetes Mellitus, 
os défices vitamínicos e o consumo excessivo de álcool, entre outras menos comuns. Objecti-
vo: Reconhecer a necessidade de investigara etiologia de neuropatia periférica em doentes 
submetidos a Quimioterapia. Resultados:  Homem de 52 anos, com história de alcoolismo 
(>200g de álcool/dia), tabagismo (carga tabágica de 43 UMA) e gastrite crónica. O doente sus-
pendeu ambos os consumos em 2011. Carcinoma epidermoide do esófago aos 24cm, com 
diagnóstico inicial em 2011, submetido a Esofagectomia total radical (estadio I 
(pT1N0M0V0L0Pn0). Em vigilância desde então. Esteve  3 anos sem evidência de recorrência, 
mas em 2014 recorre sob a forma de metastização ganglionar supraclavicular esquerda, isola-
da, pelo que realizou tratamento de Radio-Quimioterapia concomitantes (esquema cisplatina 
76mg/m2 D1 e 5-FU, 1000mg/m2/dia, D1-4) que tolerou sem toxicidade. Na avaliação de 
resposta documentada RC. Na consulta de início do seguimento, 3 meses após o diagnóstico de 
recaída, houve referência a reinício de consumo de álcool. Foi detetado pé pendente à direita, 
com edema local, sem história de traumatismo prévio. O exame neurológico não revelava alter-
ações, à exceção de pé pendente à direita, sem qualquer capacidade de dorsiflexão deste, com 
preservação da eversão e inversão do pé. Reflexos osteo-tendinosos mantidos nos membros 
inferiores. Sem alteração da sensibilidade em ambos os membros inferiores. Analiticamente 
não apresentava défices vitamínicos, glicemia dentro da normalidade, não apresentava alter-
ação da função renal, alterações iónicas ou outras. A TAC da coluna lombo-sagrada revelou 
provável compressão das raízes de L4-L5 no seu trajeto foraminal (principalmente à direita), a 
electromiografia revelou neuropatia do nervo peroneal, sem outras alterações. Observado em 
consulta de Neurologia e Neurocirurgia; definiu-se como etiologia mais provável a neuropatia 
periférica alcoólica, tendo em conta as alterações ao exame físico e os exames complementar-
es. À data da última consulta o doente mantinha-se em tratamento de fisioterapia. Apresentava 
manutenção do pé pendente e referia pequenas melhorias.Mantém-se em vigilância, sem 
evidência de recidiva aos 6 meses de seguimento. Conclusão: A neuropatia periférica é uma 
situação frequente no doente oncológico e pode ser secundária à doença oncológica, aos trata-
mentos ou eventuais comorbilidades. O seu não reconhecimento e/ou a não avaliação etiológi-
ca podem condicionar lesões irreversíveis com claro compromisso da qualidade de vida do 
doente. Realce para a importância da clínica neste caso - a assimetria do atingimento é um 
elemento importante do diagnóstico diferencial e na colocação de hipótese de neuropatia não 
secundaria a QT. O quadro não era típico de neurotoxicidade, já que o doente nunca tinha 
desenvolvido queixas no decorrer dos tratamento, factos que vão contra a hipótese de toxici-
dade ao platino. O facto de apresentar preservação dos reflexos osteotendinosos e de haver 

neuropatia do nervo peroneal, aumenta a suspeita de lesão de nervo periférico e afasta a causa 
de compressão nervosa das raízes de L5 (ainda que possa contribuir para este quadro). A causa 
etílica surge como mais provável tendo em conta os consumos antigos e reiniciados, na ausên-
cia de outra causa igualmente frequente, como Diabetes Mellitus ou o défice de vitamina B12. 
Nestes casos, o apoio de outras especialidades é fundamental, demonstra a importância da 
multidisciplinaridade no tratamento dos doentes oncológicos.
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Introdução: O carcinoma hepatocelular fibrolamelar (CHC-F) é uma neoplasia primária hepática 
rara (<1% dos tumores primários hepáticos), descrita pela primeira vez em 1956, que se apre-
senta tipicamente em idades precoces, sem patologia hepática subjacente. Apresenta carac-
terísticas clínicas, laboratoriais e radiológicas próprias, e apesar de descrito um curso relativa-
mente indolente (sobrevida aos 5 anos de 40,3%), os dados publicados sobre o melhor trata-
mento e o verdadeiro prognóstico do CHC-F, são escassos. Objectivos: Descrever o caso clínico 
de doente jovem com carcinoma hepatocelular, variante fibrolamelar. Caso Clínico: Doente nas-
cido em 1994, sem antecedentes relevantes (médicos e pessoais, nomeadamente comporta-
mentos de risco sexual ou recreativo). Início de quadro de desconforto e dores abdominais em 
Setembro de 2013, que motivaram a realização de uma tomografia computorizada (TC). Nesta, 
é documentada volumosa massa aparentemennte retroperitoneal, de 6,8x5,8cm, polilobulada, 
associada a lesões nodulares hepáticas e possíveis implantes peritoneais. Foi efectuada biópsia 
percutânea e estabelecido o diagnóstico de carcinoma SOE, tendo sido excluída a possibilidade 
de tumor germinativo ou linfoma. Durante a fase de diagnóstico registou-se agravamento mar-
cado e rápido do estado geral, que motivou internamento. Ao fim de 48h de internamento o 
doente estava em coma, reactivo à dor. Perante o quadro clínico em doente jovem, sem patolo-
gia prévia conhecida, de evolução rápida (cerca de 4-6 semanas), e que durante o percurso de 
diagnóstico entra em coma, coloca-se a questão de tratar ou não, e como, uma vez que a infor-
mação existente é de carcinoma SOE. A decisão de tratar antes de obter diagnóstico definitivo 
foi partilhada pela equipa multidisciplinar e mãe do doente, tendo sido tomada a decisão de 
tratar como tumor primário oculto em estadio IV. Apesar do risco inerente, iniciou quimioterapia 
"de salvamento" com cisplatina e paclitaxel. Às 72 horas de tratamento regista-se recuperação 
do estado de consciência, não tendo sido documentada lise tumoral. O diagnóstico definitivo, 
estabelecido após a análises imunohistoquímica foi de CHC-F, estadio IV. O doente completou 
cinco ciclos de tratamento, durante o qual foram ainda realizadas duas embolizações hepáticas. 
Três meses após o início do tratamento, registaram-se critérios clínicos e imagiológicos de pro-
gressão da doença. Foi inicada segunda linha de tratamento paliativo com doxorrubicina e 
carboplatino, sem resposta. O doente faleceu sete meses após  o diagnóstico. Discussão: A vari-
ante fibrolamelar do CHC é rara, atinge habitualmente doentes jovens e é na maior parte dos 
casos diagnosticada em estadio IV. São considerados tumores de crescimento indolente e 
biologicamente menos agressivos que os carcinomas hepatocelulares não fibrolamelares. O 
melhor tratamento disponível para esta patologia é a ressecção cirúrgica, quando possível. Os 

locais de recidiva mais comuns são o fígado, gânglios regionais, peritoneu e pulmão, sendo o 
prognóstico nestes casos mais reservado. Na doença sistémica são relatados tratamentos diver-
sos de acordo com vários centros. Os relatos existentes apontam para a necessidade de se criar-
em centros de referência como forma de reunir informação clínica. A decisão de tratar um 
doente com carcinoma SOE, em estadio IV, que entra em coma no período de diagnóstico é 
discutível e surge em contexto de quimioterapia "de salvamento". Dados os riscos inerentes a 
esta opção, houve necessidade de envolver e partilhar a decisão com os cuidadores directos, 
dado não haver espaço temporal para nomear representante legal ou aguardar decisão de con-
firmação do diagnóstico. 
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Introdução: Na Europa, o cancro do pâncreas é o 7º mais frequente, correspondendo a 2.8% 
dos cancros no homem e a 3.2% dos cancros na mulher. É a quinta causa de morte por neopla-
sias com cerca de 70.000 mortes/ano. A incidência aumenta com a idade e a maioria dos casos 
é diagnosticada por volta dos 65 anos. O tabagismo, a obesidade e factores alimentares aumen-
tam o risco de cancro do pâncreas. Apesar de se tratar de uma patologia que está associada a 
uma elevada taxa de mortalidade, recentemente verificou-se um aumento na sobrevivência 
global na doença metastática à custa de novas combinações de quimioterapia. Cerca de 90% 
dos adenocarcinomas ductais do pâncreas são esporádicos. Existem algumas condições genéti-
cas associadas a um aumento do risco de cancro do pâncreas, como por exemplo a pancreatite 
hereditária, Síndrome de Peutz-Jeghers, Melanoma Maligno familiar, Cancro da mama ou do 
ovário hereditário e o Síndrome de Lynch. Os casos hereditários correspondem a 5-10% dos 
cancros do pâncreas. Objectivos: Caracterização dos doentes com adenocarcinoma do pâncre-
as seguidos num Serviço de Oncologia Médica. Material e Métodos: Análise retrospectiva dos 
casos de adenocarcinoma do pâncreas de um Serviço de Oncologia, no período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2012 e 30 de Junho de 2015. Os dados foram analisados através de 
parâmetros de estatística descritiva com auxílio do Microsoft Exel 2010. Resultados: Foram 
identificados 66 doentes, 67% do género masculino. A mediana de idades ao diagnóstico foi 
de 67 anos (mínimo de 30 anos; máximo de 91 anos). Relativamente ao estadio da doença, a 
maioria dos doentes encontrava-se no estadio IV (38%); 29% no estadio IIb, 17% no estadio 
III, 7% no estadio IIa, 6% no estadio Ib e 3% no estadio Ia. Quando estratificamos os doentes 
por localização da neoplasia pancreática, verificamos que 64% dos doentes apresenta lesão 
cefalopancreática, 24% no corpo e 12% na cauda do pâncreas. Dos 66 doentes, 32 foram sub-
metidos a cirurgia com intuito curativo, sendo a cirurgia mais frequente a duodenopancreatec-
tomia cefálica (75% dos doentes submetidos a cirurgia com intuito curativo), seguida da pan-
createctomia corpo-caudal (16%). Registamos ainda um doente submetido a DPC e metasta-
sectomia hepática, um doente submetido a pancreatectomia corpo-caudal e metastasectomia 
hepática e um doente submetido a pancreatectomia total. Relativamente à terapêutica adju-
vante, doze doentes realizaram quimioterapia e doze doentes quimio-radioterapia. 67% dos 

doentes necessitaram de quimioterapia paliativa no curso da sua doença. Em primeira linha os 
esquemas mais utilizados foram a Gencitabina (18 doentes), a Gencitabina + Oxaliplatina (11 
doentes) e o Folfirinox (8 doentes). Quando analisamos o número de linhas de quimioterapia 
paliativa verificamos que 24 doentes realizaram apenas uma linha de QT paliativa, 16 doentes 
duas linhas e 3 doentes realizaram 3 linhas de quimioterapia paliativa. A sobrevivência global 
média na nossa série de doentes foi de 12,97 meses. Discussão/Conclusão: Apesar dos avança-
dos terapêuticos recentes, o cancro do pâncreas continua a ser uma doença associada a 
elevada mortalidade e isto deve-se a uma conjugação de vários factores (diagnóstico tardio, 
metastização precoce e baixa resposta aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia). A pre-
sente revisão casuística parece ir de encontro à literatura publicada: diagnóstico mais 
frequente em homens, mediana de idades na 7ª década de vida, maioritariamente carcinomas 
da cabeça do pâncreas e mais de metade dos doentes à data do diagnóstico encontrava-se em 
estadio localmente avançado ou metastático (estadio III/IV). Apesar dos tratamentos instituídos 
(cirurgia, terapêuticas adjuvantes e quimioterapia paliativa) a sobrevivência global média 
destes doentes continua a ser muito reduzida. 
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Introdução: A resseção cirúrgica R0 de metástases hepáticas em doentes com cancro coloretal 
é um tratamento potencialmente curativo, com uma taxa de sobrevivência de 20-45% aos 5 
anos. Os critérios de ressecabilidade R0 não estão standardizados e variam consoante a 
experiência da equipa multidisciplinar. Mais de 75% destes doentes irão apresentar recidiva 
após metastasectomia hepática, a maioria a nível do fígado. No que diz respeito à abordagem 
da metastização hepática do ponto de vista sistémico, as estratégias mais utilizadas são: quimi-
oterapia (QT) adjuvante pós-operatória durante 6 meses, ou QT peri-operatória 3 meses antes 
e 3 meses após cirurgia. Caso clínico: Doente do sexo feminino de 57 anos de idade, com diag-
nóstico, em 2006, de adenocarcinoma na transição recto-sigmoideia estadio IV (T3N1M1, 
Dukes C, G2), com metastização hepática. Foi submetida a resseção anterior do reto e realizou 
QT paliativa com FOLFIRI. Apresentou boa resposta, com diminuição do tamanho das lesões 
hepáticas, pelo que foi realizada bi-segmentectomia (segmento V e VI) seguida de mais 5 ciclos 
de QT complementar (total de 12 ciclos). Em Março de 2009, por recorrência metastática a nível 
do lobo direito do fígado, com aparente extensão à gordura peri-hepática, foi realizada nova 
metastasectomia, com ressecção parcial do diafragma e colectomia parcial do ângulo hepático 
do cólon. O exame histológico da peça operatória revelava um nódulo esbranquiçado, endure-
cido, com 3 cm de diâmetro, compatível com metástase de adenocarcinoma de padrão mor-
fológico consistente com primário do cólon e recto previamente diagnosticado e com margens 
de ressecção livres de doença. Posteriormente, a doente cumpriu quimioterapia com FOLFOX 
até Setembro de 2009. Neste momento a doente encontra-se em vigilância clínica, contabili-
zando 6 anos de sobrevivência livre de doença. Conclusão: Trata-se de um caso de sucesso de 
um doente com mau prognóstico ao diagnóstico, onde a terapêutica combinada de cirurgia e 
quimioterapia permitiu o controlo local e sistémico de uma doença em estadio IV. Em casos 
selecionados, a re-resseção pode ser a melhor estratégia, uma vez que tem sido demonstrado 
um aumento na sobrevivência após recidiva de metástases hepáticas.
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Introdução: A ressecção cirúrgica é o pilar do tratamento curativo do cancro rectal. Contudo, 
enquanto abordagem isolada, está associada a taxas de recorrência local e sistémica consid-
eráveis. A evidência atual demonstra superioridade da estratégia neoadjuvante com quimio-ra-
dioterapia (QRTNA) no controlo local comparativamente ao tratamento adjuvante, assim como 
na sobrevida global e sobrevida livre de doença. A QRTNA consegue redução de toxicidades, 
downstaging tumoral, taxa de preservação esfincteriana e resultados funcionais superiores. 
Estudos recentes demonstram que a quimioterapia de indução, para além de aumentar as taxas 
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