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Caros participantes,
Em nome do Grupo de Investigação 
do Cancro Digestivo – GICD, sejam 
bem-vindos ao 10.º Congresso 
Nacional de Cancro Digestivo. 
Este ano celebramos uma década de 
congresso e, simultaneamente, uma 
década de grandes avanços na área 
da Oncologia Digestiva. Os números 
“redondos” são importantes porque 
nos dão a noção de que atingimos 
algumas metas, mas também nos 

mostram que o caminho a percorrer 
é longo e que não devemos abrandar.
Ao longo dos anos, o GICD tem 
vindo a afirmar-se como uma das 
organizações nacionais mais ativas 
ligadas à Oncologia e, particular-
mente, ao cancro digestivo, e este 
Simpósio tem sido disso uma prova 
anualmente repetida. 

Entre outros, dois fatores foram deci-
sivos para a melhoria dos resultados 
que temos vindo a obter nesta área: 
- a reorganização dos profissionais 

e das estruturas oncológicas em ter-
mos multidisciplinares;
- os avanços científicos e tecnológi-
cos nas áreas das ciências básicas, 
diagnóstico e terapêutica.
Na área particular do medicamento, 
além do desenvolvimento de novas 
moléculas, conseguimos avanços 
muito significativos na individuali-
zação de fatores de prognóstico e 
preditivos que nos permitem hoje 
usar estratégias mais personalizadas 
e com maior custo-efetividade, de 
que é exemplo a determinação das 
mutações RAS no cancro colorretal.
O GICD elaborou para este 10.º 
Congresso um programa cuidado 
e abrangente, de forma a corres-
ponder às necessidades de atuali-
zação e formação dos diversos par-
ticipantes, sempre numa perspetiva 
multidisciplinar e de integração, em 
harmonia com a missão do grupo. 
O GICD esteve no passado e estará 

no futuro empenhado em contri-
buir para a melhoria dos cuidados 
oncológicos através da investigação, 
da formação dos profissionais, da 
divulgação da evidência científica e 
do envolvimento dos doentes, pro-
curando sempre defender o valor 
fundamental, a vida. 
Estou certo de que este 10.º 
Congresso vai ser mais um sucesso, 
pela qualidade dos palestrantes e 
temas abordados, mas também, e 
sobretudo, pela vossa presença ativa 
e construtiva. 
Um agradecimento especial a todos 
os patrocinadores, colaboradores e 
agência oficial, que tornaram possí-
vel a realização deste evento. 
Votos de um excelente 10.º 
Congresso Nacional de Cancro 
Digestivo!

* Presidente do Grupo de Investigação 

do Cancro Digestivo

Dr. Sérgio 
Barroso*

10.º Congresso Nacional de Cancro Digestivo

Bem-vindos!

::: FLASHES

O GICD tem vindo a 
afirmar-se como uma 
das organizações 
nacionais mais ativas 
ligadas à Oncologia 
e, particularmente, ao 
cancro digestivo
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No processo de doença oncológica, 
muitas das patologias impedem a 
utilização da via digestiva, o que 
traz mudanças importantes na vida 
dos doentes, quer seja numa fase 
aguda e curta ou, em muitas situa-
ções, passando a crónica. Em ambas 
as situações, o doente necessita de 
ser orientado pelos profissionais na 
readaptação a um dispositivo novo, 
necessário para se alimentar.

A Gastrostomia Endoscópica 
Percutânea (PEG) é uma técnica 
endoscópica que consiste na intro-
dução de uma sonda na cavidade 
gástrica através da parede abdo-
minal, com a ajuda da Endoscopia 
Digestiva alta, e que permite a 
administração de comida, líqui-
dos, e medicação em doentes que 
não conseguem deglutir. Esta téc-
nica traz um novo desafio para os 
nossos doentes, obrigando a uma 
readaptação nem sempre fácil e 
aceite, havendo necessidade, na 
maioria das situações, de envol-
ver os familiares representativos. 
Neste processo, é importante que 
os profissionais da área possam ter 
acesso a documentos estruturantes 
e orientadores das melhores prá-
ticas para esta especificidade. Os 
doentes ganham em ter acesso a 
documentos de ensino e orientação 
para o pós-alta hospitalar.
Esta sessão terá dois objetivos: numa 

Enf. M. Jorge 
Freitas*

Ostomias de alimentação: Apresentação final do Documento de Consenso 

Documento Educacional para doente 
e cuidador: proposta em discussão

Com esta sessão, 
conseguiremos atingir 
um dos objetivos 
da Associação de 
Enfermagem Oncológica: 
manter a edição 
de documentos de 
consenso sobre áreas 
importantes das práticas 
clínicas dos enfermeiros 
e disponibilizar 
orientações escritas 
dirigidas aos doentes e 
que possam ser utilizadas 
pelos profissionais na 
orientação dos seus 
doentes

3

Linhas de Consenso  =  Ostomias de alimentação

TIPO DE OSTOMIA DEFINIÇÃO/TÉCNICA INDICAÇÕES CONTRAINDICAÇÕES

Gastrostomia 
cirúrgica

D
e 

W
itz

el

Introdução de uma sonda no 
estômago após incisão direta, com 
fixação através de uma sutura em 
bolsa e posterior posicionamento 
longitudinal da mesma através de 
sutura seromuscular sobre a parede 
gástrica. Segue-se a exteriorização 
da sonda através de uma contra-
abertura, com fixação à pele e 
gastropexia do estômago ao 
peritoneu.

•	 Impossibilidade	de	colocar	uma	
PEG;

•	 Estenose	orofaríngea	por	RT	ou	
tumor;

•	 Descompressão	pós-operatória,	
indicação	especí ca	nos	doentes	
que não toleram ou recusam 
a SNG e em doentes com 
elevado risco de complicações 
pulmonares e tumores 
esofagogástricos	irressecáveis.

•	 Refluxo	gastroesofágico 	
•	 Esvaziamento	gástrico	patológico
•	 Doença	gástrica	grave
•	 Obesidade	mórbida.

D
e 

St
am

m

Técnica	semel ante	 	de	 itzel	que	
difere	na	presença	de	um	trajeto	
seroso a partir da sutura em bolsa, 
com invaginação para o seu interior. 
Segue-se a exteriorização da sonda, 
como descrito na técnica anterior.

•	 Referidas	no	ponto	anterior •	 Referidas	no	ponto	anterior

D
e 

Ja
ne

w
ay

Criação de um tubo gástrico a partir 
de um retalho da parede anterior 
do estômago com cerca de 4 a 5 
cm, tendo a grande curvatura como 
base. A extremidade distal do tubo é 
exteriorizada por contra-abertura na 
parede abdominal e fixa à pele. 

•	 Referidas	no	ponto	anterior •	 Referidas	no	ponto	anterior

Gastrostomia 
endoscópica 
percutânea 
(PEG) Té

cn
ic

a 
Pu

ll 
(P

on
sk

y-
G

au
de

re
r)

Punção da parede abdominal 
sob controlo endoscópico 
(transiluminação) e infiltração de 5 a 
10 ml de anestésico local. Incisão com 
cerca de 10mm de extensão, vertical, 
na parede abdominal. Inserção de 
cateter na cavidade gástrica através 
da incisão na parede abdominal, sob 
controlo endoscópico. Introdução do 
fio guia pelo cateter no estômago. 
Após preensão do guia pelo 
endoscopista, com ansa, remoção 
conjunta	do	endoscópio	e	do	guia	
até ao exterior da cavidade oral. 
Fixação da sonda de gastrostomia ao 
o	guia	através	de	um	nó.	Tração	da	

extremidade abdominal do guia, com 
passagem da sonda de gastrostomia 
pela	faringe,	esófago,	parede	gástrica	
e abdominal, até o travão interno 
encostar á parede gástrica. Fixação 
da	sonda	por	ajustamento	do	travão	
externo.

•	 Doentes	com	trato	GI	
funcionante	e	com	inadequada	
ingestão alimentar, com 
necessidade de alimentação 
arti cial	por	um	período	superior	
a 2-3 semanas 

•	 Doenças	oncológicas	 tumores	
estenosantes da região do 
ouvido, nariz e garganta ou 
do trato GI alto; colocada 
paliativamente em casos 
inoperáveis ou antes da cirurgia, 
radioterapia ou quimioterapia);

•	 Descompressão	gástrica	em	
indivíduos	selecionados	com	
dismotilidade GI benigna ou 
maligna (gastroparésia) ou 
obstrução (carcinomatose 
peritoneal).

•	 Alterações	da	coagulação	
•	 Interposição	de	órgãos	entre	o	est mago	

e a parede abdominal
•	 Patologia	gástrica	grave	 úlcera,	gastrite	
erosiva,	varizes	esofagogástricas,	
gastropatia portal hipertensiva)

•	 Patologia	da	parede	abdominal	e
ou	peritoneal	 infeção	ou	in ltração	
neoplásica da parede)

•	 Ascite	volumosa
•	 Anorexia	nervosa,	psicose	grave
•	 Esperança	de	vida	claramente	diminuída	

(< 1 mês)
•	 Estenose	do	esófago	ou	faríngea	ou	

neoplasia (dificuldade da técnica e risco 
de disseminação do tumor)

•	 Cirurgia	gastrointestinal	prévia	
(gastrectomia Billroth I ou II ou 
gastrectomia total), hepatomegalia 
e obesidade podem impedir a 
transiluminação da parede gástrica e 
consequentemente a colocação de PEG;

•	 Obstrução	intestinal.

Té
cn

ic
a 

Pu
sh

  
(S

ac
ks

-V
in

e)

Semel ante	 	técnica	Pull.	Difere	
apenas na inserção da sonda de 
gastrostomia sob o fio guia com um 
introdutor	semirrígido	até	ao	exterior.

•	 Referidas	no	ponto	anterior •	 Referidas	no	ponto	anterior
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TIPO DE OSTOMIA DEFINIÇÃO/TÉCNICA INDICAÇÕES CONTRAINDICAÇÕES

Gastrostomia 
percutânea 
radiológica 
(PRG)

Existem	diferentes	tipos	de	técnica	
para	a	colocação	da	PRG.	De	entre	
as mais utilizadas destacamos a 
Técnica	de	Seldinger,	que	pode	ser	
complementada com gastropexia.

•	 Técnica	com	capacidade	de	
visualização	por	fluoroscopia	nos	
casos	de	obstruções	graves	faríngeas	
e	esofágicas	e	de	sobreposição	do	
intestino delgado ao estômago.

•	 Na	impossibilidade	de	introduzir	a	
sonda por endoscopia.

•	 Referidas	no	ponto	anterior

Jejunostomia
Cirúrgica

D
e 

W
itz

el

Procedimento	cirúrgico	que	
estabelece	o	acesso	do	jejuno	
proximal através da parede 
abdominal.  

•	 Complemento	de	cirurgias	major	
abdominais nas quais envolvem 
ressecção gástrica que se prevê 
pausa alimentar muito prolongada, 
bem como a ocorrência de 
fístulas	digestivas.	Como	exemplo,	
complemento à gastrectomia total, 
em	doentes	idosos,	com	DPOC,	
psicóticos e agitados, para evitar o 
desconforto	e	os	riscos	de	utilização	
de SNE.

•	 Cirurgia	gastrointestinal	prévia	
(gastrectomia Billroth I ou II ou 
gastrectomia total), hepatomegalia e 
obesidade.

•	 Obstrução	intestinal.
•	 Ascite	volumosa
•	 Peritonite
•	 Doença	inflamatória	intestinal
•	 Após	RT
•	 Imuno-depressão	grave

Jejunostomia
endoscópica 
percutânea 
(PEJ)

Procedimento semelhante à 
PEG. Através de enteroscópio ou 
colonoscópio	atinge-se	o	jejuno	e	por	
transiluminação orienta-se a punção 
percutânea pelo trocater, onde se 
introduz um fio guia que é tracionado 
pelo endoscópio até à boca. Na 
sequência, a sonda é fixada ao fio 
guia	e	conduzida	até	ao	jejuno.

•	 Alimentação	de	doentes	com	
tumores gástricos irressecáveis

•	 Referidas	no	ponto	anterior

2. Ostomias de alimentação: regime 
ambulatório ou internamento
���

No momento da decisão de se colocar uma ostomia de ali-
mentação, o doente e prestador de cuidados são devida-
mente informados acerca do procedimento, bem como do 
planeamento do mesmo.

Os procedimentos podem ser realizados em regime de am-
bulatório ou de internamento conforme o dispositivo que se 
pretende aplicar (ver esquema ao lado).

No caso das ostomias cirúrgicas, pressupõe internamento e 
implica prestação de cuidados diferenciados.

Nas ostomias endoscópicas, podem ser realizadas em regi-
me ambulatório ou de internamento, tendo em conta a ava-
liação prévia do doente e execução do procedimento.

Consulta de 
programação do 
procedimento

Círúrgica
Internamento

Internamento

Ambulatório

Ambulatório

PEG / PEJ

PRG

primeira parte, será apresentado o 
documento final sobre as guidelines 
produzidas a partir da discussão ini-
ciada no ano passado sobre ostomias 
de alimentação. Na segunda parte, 
serão discutidos e apresentados dois 
documentos educacionais dirigidos 
aos doentes com jejunostomias per-
cutâneas e jejunostomias cirúrgicas. 
Com esta sessão, conseguiremos atin-

gir um dos objetivos da Associação 
de Enfermagem Oncológica: manter 
a edição de documentos de con-
senso sobre áreas importantes das 
práticas clínicas dos enfermeiros e 
disponibilizar orientações escritas 
dirigidas aos doentes e que pos-
sam ser utilizadas pelos profissionais 
na orientação dos seus doentes. As 
decisões e conclusões que saírem 

desta sessão serão utilizadas na vali-
dação deste documentos e publi-
cados pela AEOP nos seus meios 
habituais. É mais um passo da AEOP 
na sua atividade científica nacional 
promovida pelo grupo de trabalho 
específico da área do cancro digesti-
vo – AEOP Grupo Digestivos.

* Vice-presidente AEOP
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::: FLASHES

O tratamento do cancro gástrico 
avançado tem evoluído lentamente 
ao longo dos últimos 15 anos. A 
quimioterapia baseada numa platina 
e fluoropirimidina constitui a base 
do tratamento sistémico, mantendo-
-se aceso o debate sobre o real valor 
da associação de uma terceira droga. 
Até recentemente, o único agente 
biológico aprovado para o seu tra-
tamento era o anticorpo monoclo-
nal trastuzumab, dirigido ao recetor 
transmembranar Her2.
A sobrevivência aos 5 anos para o 
carcinoma gástrico avançado/metas-
tático é inferior a 10%. Apesar do 
desenvolvimento de novos regimes 
de quimioterapia e da utilização de 
agentes biológicos, a sobrevivência 
mediana é inferior a 1 ano.
No entanto, com o conhecimen-

to mais aprofundado da biologia 
tumoral e mecanismos moleculares 
de carcinogénese, tem sido possível 
definir alvos terapêuticos e desenvol-
ver agentes de tratamento de forma 
mais racional. A ideia é administrar 
a droga mais adequada a cada doen-
te. Mas na prática clínica tem sido 
difícil de identificar biomarcadores 
preditivos de resposta, de forma a 
selecionar melhor os doentes para os 
ensaios clínicos. Deste modo se jus-
tificam os resultados desanimadores 
da maioria dos estudos.
O carcinoma gástrico é uma doença 
muito heterogénea e dependente de 
várias vias de sinalização intracelu-
lar. No carcinoma gástrico Her2+, 
existem numerosos estudos a decor-
rerem com a utilização do trastu-
zumab com diferentes regimes de 
quimioterapia, e em associação com 
o pertuzumab (outro agente anti-
-Her2) e Lapatinib (inibidor tirosina 
cinase com efeito a nível intracelular 
sobre os recetores Her2 e EGFR).
Outro agente bastante promissor é o 
rilotumumab, um anticorpo mono-
clonal contra o ligando do recetor 
MET (HGF – Hepatocyte Growth 
Factor), com resultados bastan-
te positivos num estudo de fase II 
em carcinoma gástrico com sobre-

-expressão do MET. Está a decorrer 
um ensaio internacional de fase III 
para confirmar este benefício.
A via da angiogénese também foi 
estudada no carcinoma gástrico. O 
ramucirumab é um anticorpo mono-
clonal dirigido contra o VEGFR-2 
(Vascular Endothelial Growth Factor 
Receptor-2), que mostrou pela pri-
meira vez que um agente biológico 
melhorou significativamente a sobre-
vivência em doentes em progressão, 
após primeira linha de tratamento 
contendo uma platina e fluoropiri-
midina. A sua associação ao pacli-
taxel demonstrou uma melhoria da 
sobrevivência superior a dois meses, 
facto observado pela primeira vez no 
tratamento de segunda linha. Estes 
resultados vieram culminar com a 
sua aprovação pela FDA e EMA para 
o tratamento de segunda linha do 
carcinoma gástrico avançado.
Esta forma mais racional de desen-
volver as novas drogas, e a melhor 
seleção dos doentes, vai permitir 
que a evolução do tratamento deste 
tumor de comportamento biológico 
tão agressivo, seja mais rápida e 
eficaz.

* Oncologista Médica no Instituto 

Português de Oncologia (IPO) Porto

Dr.ª Ana 
Raimundo*

Novas opções terapêuticas 
Tratamento do cancro do estômago

Digestive Neuroendocrine Tumors 
(NETs) consist of a heterogeneous 
group of neoplasms, whose clinical 
behavior depends on a number of 
factors, including the site of the 
primary tumor (pancreas, intestine), 
the grading, and the staging.
Several medical treatments have 
been proposed in the last years, 
including somatostatin analogs, 
peptide receptor radionuclide 
therapy (PRRT), targeted therapies, 
and systemic chemotherapy.
Somatostatin analogs Octreotide and 
Lanreotide represent the first line 
approach for these patients. They are 
considered the standard drugs for 
treatment of tumor related symptoms 
in the so-called “functioning 
tumors”, and have demonstrated to 
significantly prolong progression-

free survival time in both intestinal 
and pancreatic NETs with low 
proliferative index and stable/slow 
growing behavior.
Peptide receptor radionuclide 
therapy is proposed from several 
years as an effective treatment for 
somatostatin receptors expressing 
NETs. There is a large amount of 
data suggesting its ability at inducing 
tumor stabilization (70-80%) and 
objective response (up to 30% of 
cases). However, the majority of 
these data derive from retrospective 
studies, and unfortunately no 
randomized controlled trial on PRRT 
in NETs has been published. 
After the introduction of the novel 
targeted therapies Everolimus and 
Sunitinib in 2011, the therapeutic 
scenario of advanced NETs 
has changed. Everolimus is now 
approved in US and Europe for 
treatment of pancreatic NETs, 
whereas it has not been approved 
for non-pancreatic NETs due 
to the failure of the RADIANT 2 
trial to achieve the pre-defined 
statistical significance. However, 
recent publications have reported 
the experiences on advanced NETs 
treatment with Everolimus outside 
the setting of the regulatory trials. 

Everolimus, in combination with 
Octreotide LAR, has been proposed 
as first line therapy for advanced 
NETs with promising efficacy and 
safety profile. Its efficacy ha also 
been confirmed in the “real world” 
setting of the compassionate use 
programme, including heavily pre-
treated NETs. In this group of patients, 
a higher toxicity was observed in 
patients who had been previously 
treated with chemotherapy and/
or PRRT, thus suggesting placing 
Everolimus before these treatments 
in the therapeutic algorithm of 
advanced NETs.
Treatment of Neuroendocrine 
Carcinomas (NEC) G3 still remains 
a challenge. It has been recently 
reported by the Nordic Study that 
platinum-based chemotherapy is 
mainly effective in NETs with Ki67 
>55%. Data in the setting of NEC G3 
patients, particularly with relatively 
low proliferative index (Ki67 <55%), 
are scanty. Additional prospective 
data in this setting of patients are 
required to plan the therapeutic 
algorithm of these patients.

* Gastroenterologist

Digestive and Liver Disease Unit, Sapienza 

University at Sant’Andrea Hospital, Roma

Francesco 
Panzuto, MD, 
PhD*

Digestive neuroendocrine tumors
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::: FLASHES

O cancro do pâncreas é a oitava 
causa de morte nos homens e a 
nona causa nas mulheres, a nível 
mundial.
A média de idade de aparecimento 
destes tumores centra-se nos 71 anos 
e a incidência varia de 1 a 10 casos 
por 100 000 habitantes. Representa 
o tumor com pior prognóstico a 
cinco anos.
Os fatores de risco mais comuns são 
a diabetes, o tabaco, a obesidade e a 

pancreatite crónica. Existem também 
agregações familiares da doença, 
assim como estão identificadas sín-
dromas genéticas associadas com o 
cancro do pâncreas.
A mutação oncogénica mais fre-
quente nos tumores do pâncreas é 
o K-Ras, quer sejam derivados de 
lesões intraepiteliais, quer papilomas 
mucinosos intraductais. Estudos fun-
cionais mostraram que esta mutação 
é crítica para a manutenção e cresci-
mento destes tumores.
A biologia destes tumores é comple-
xa com um microambiente que tem 
um papel decisivo no crescimento e 
resistência à terapêutica.
O tratamento do cancro do pân-
creas metastizado, com as melho-
res terapêuticas atuais, apresenta 
medianas de sobrevivência de 11 
meses, com toxicidades que não 
são desprezíveis.
Após progressão da doença, só 50% 

dos doentes apresenta condições 
clínicas para a realização de tera-
pêutica de segunda linha, conse-
guindo-se sobrevivências medianas 
de seis meses.

Vão ser abordados vários estudos de 
fase II e discutidos os seus resulta-
dos. Os estudos de fase III, que testa-
ram a oxaliplatina em segunda linha, 
como o ConKo 003 e PANCREOX, 
vão ser discutidos.
Vão ser abordados os resultados 
dos dados mais recentes com 
fármacos, como o ruxolitinib e o 
papel da inflamação no contex-
to destes tumores, assim como o 
estudo Napoli-1 que testa MM-398 
(irinotecano lipossómico), compa-
rativamente com 5-FU em bólus 
seguido de perfusão continua.
Conclui-se com a afirmação que, 
atualmente, existem mais alternati-
vas. Contudo, é clara a necessidade 
de incluir estes doentes em ensaios 
clínicos para que se possam melho-
rar as sobrevivências atuais.

* Oncologista e Diretor do Serviço 

de Oncologia do Hospital Garcia de Orta

Dr. Hélder 
Mansinho*

Cancro do pâncreas metastizado

Novas abordagens terapêuticas na 
progressão após 1.º linha de terapêutica

Após progressão da 
doença, só 50% dos 
doentes apresenta 
condições clínicas 
para a realização de 
terapêutica de segunda 
linha, conseguindo-se 
sobrevivências medianas 
de seis meses
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Watch-and-wait

Uma nova realidade na terapêutica 
do cancro do reto

A terapêutica da neoplasia retal 
conta, desde há alguns anos, com 
uma abordagem conservadora 
do órgão, atitude esta que tem 
vindo a trilhar um caminho difícil 
pois, de algum modo, contraria o 
unanimismo de que só a excisão 
tumoral tem potencial curativo.
Os seus alicerces foram lançados 
há alguns anos no Brasil, com 
os estudos de Habr-Gama, bem 
como pelos excelentes resultados 

alcançados em França, há várias 
décadas, pelo Prof. Papillon.
O objetivo desta terapêutica é 
alcançar uma resposta clínica 
completa que se traduza numa 
desnecessidade de realizar uma 
cirurgia mutilante do órgão que, 
neste caso particular, significaria 
uma amputação do ânus e uma 
colostomia definitiva.
A seleção dos doentes é a 
primeira pedra nesta estratégia que 
assenta, forçosamente, numa boa 
documentação da dimensão do 
tumor, mediante o toque retal, a 
ecografia endoretal e a RMN.
Esta avaliação permitirá avaliar a 
extensão tumoral, nomeadamente, a 
invasão da margem circunferencial 
ou o envolvimento dos músculos 
elevadores do ânus bem como a 
existência de adenopatias suspeitas.
A associação de quimioterapia 
com radioterapia é a base desta 

modalidade terapêutica e são 
vários os esquemas que têm sido 
ensaiados e que recorrem a vários 
citostáticos, empregues isoladamente 
ou em combinação. A própria 
radioterapia recorre a várias técnicas, 
nomeadamente, a radioterapia 
externa e a braquiterapia de contacto.
Uma resposta clínica completa – 
– que na realidade corresponda a uma 
resposta patológica completa, caso se 
realizasse uma cirurgia – é o objetivo 
final desta abordagem. Contudo nem 
sempre é fácil afirmá-lo e por isso é 
necessária uma estreita vigilância que, 
seguramente, não está ao alcance da 
generalidade dos doentes. 
Finalmente, deve-se salientar que a 
própria cirurgia tem evoluído de tal 
maneira que, para um mesmo tumor 
onde seria impossível, no passado, 
conservar o órgão e a sua função, 
é agora possível realizar cirurgias 
minimamente mutilantes que, 

mediante excisões mínimas, permitem 
remover áreas residuais suspeitas ou 
de maior risco de recidiva.
Deste modo, a terapêutica do watch-
-and-wait, longe de se transformar 
num fundamentalismo terapêutico, 
tem criado as condições para uma 
real e bem-sucedida terapêutica 
conservadora do cancro do reto no 
qual a multidisciplinaridade volta a 
ser o cimento unificador. 

* Diretor Clínico do Serviço de 

Radioterapia do Hospital do Espírito 

Santo, Évora

Dr. Pedro 
Chinita*

A terapêutica do watch-
-and-wait tem criado 
as condições para uma 
real e bem-sucedida 
terapêutica conservadora 
do cancro do reto
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Os tumores neuroendócrinos têm 
vindo a aumentar nos últimos anos. 
À medida que esta entidade se tor-
nou mais conhecida, e melhor carac-
terizada histologicamente, passou a 
ser possível distinguir estes tumores 
dos adenocarcinomas até então diag-
nosticados. A sua localização mais 
frequente é ao nível da mucosa gás-
trica, do intestino, reto e pâncreas.
A incidência é, neste momento, de 
5.25/100.000 habitantes por ano, e 
a sua prevalência é de 35/100.000 
habitantes por ano.
Estes tumores podem surgir em 
qualquer escalão etário, sendo mais 
frequentes a partir da 5.ª década. 
Exceção feita para os tumores carci-
noides do apêndice cujo seu pico de 

incidência em termos etários surge 
aos 40 anos.
Parece haver uma incidência ligei-
ramente superior no sexo masculino 
(5.35) quando comparado com o 
sexo feminino (4.76).
Os doentes com múltiplas neuro-
patias endócrinas tipo 1 (MEN-1) 
ou doença de Von Hippel-Lindau, 
podem ser diagnosticados cerca de 
15 a 20 anos mais cedo que a popu-
lação em geral.
O tratamento dos tumores neuro-
endócrinos tem evoluído nos últi-
mos anos, muito devido às novas 
técnicas de medicina nuclear, 
com as terapêuticas com Ytrium e 
Lutecium, bem como as terapêuticas 
ablativas das quais são exemplos 
a quimioembolização, embolização 
hepática e a radioterapia interna 
seletiva. Também nos últimos anos 
foram publicados alguns estudos, 
em que as terapêuticas com análo-
gos da somatostatina já sobejamente 
conhecidas e utilizadas começaram 
a reportar dados que demonstram 
impacto no crescimento tumoral e 
consequentemente na sobrevivência 
global. São exemplos o PROMID, o 
CLARINETE, e os RADIANT, do qual 

se aguarda ansiosamente os resulta-
dos do RADIANT-4.
No que diz respeito à quimioterapia, 
também neste campo temos vindo a 
conseguir novos fármacos ativos nesta 
patologia, estudos com everolimus, 
sunitinib, pazopanib têm reportado 
dados positivos, sendo neste momen-
to mais uma opção para estes doentes.
A grande dificuldade que na maioria 
das vezes encontramos na aborda-
gem destes doentes é a dificuldade 
de recrutar doentes em tempo útil 
para um ensaio clínico de fase 3, 
porque apesar de tudo esta continua 
a ser uma doença pouco frequente 
e com diferentes localizações o que 
pode levar a uma maior estratifica-
ção dos doentes, com necessidades 

de recrutamento muito elevadas e 
difíceis de conseguir em tempo útil.
A abordagem diagnóstica e tera-
pêutica destes doentes requer uma 
equipa multidisciplinar, que assente 
num patologia com muita experiên-
cia, dado que este primeiro passo é o 
garante de uma boa decisão terapêu-
tica, e nem sempre é fácil a caracte-
rização destes tumores. Da equipa 
fazem parte também todas as outras 
especialidades como Imagiologia, 
Cirurgia, Endocrinologia, Oncologia 
e a Medicina Nuclear. Fruto do 
desenvolvimento recente des-
tas novas abordagens terapêuticas 
com ytrium e lutecium, a Medicina 
Nuclear tem desempenhado um 
papel muito importante na aborda-
gem terapêutica, sendo cada vez 
mais uma opção em doentes sem 
indicação para Cirurgia.
Aguardamos pelos resultados dos 
estudos em curso nas diferentes 
áreas terapêuticas para que possa-
mos cada vez mais tratar mais e 
melhor os nossos doentes com tumo-
res neuroendócrinos.

* Centro Hospitalar do Porto,

Hospital de Santo António

Dr.ª Ana 
Castro*

Curso de tumores neuroendócrinos

Combinações e sequências terapêuticas

No que diz respeito à 
quimioterapia, estudos 
com everolimus, 
sunitinib, pazopanib 
têm reportado dados 
positivos, sendo neste 
momento mais uma 
opção para estes doentes

Tabela 1

Tabela 3

Tabela 2

Tabela 4
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Currently, 25% of patients with 
colorectal cancer already have an 
advanced stage of the disease at 
diagnosis, which makes it chal-
lenging to treat successfully. Recent 
developments in the field of bio-
markers now enable oncologists to 
create personalized, clinically prov-
en treatment plans for patients, right 
from the start in metastatic colorec-
tal cancer (mCRC), thereby optimiz-
ing patients’ chances of extended 
overall survival.
Molecular characteristics of the 
tumor should be used in treatment 
decisions in 1st line mCRC patients.

Every patient with mCRC should 
present RAS analysis result before 
initiating first line treatment in order 
to provide all possible options to 
the patient. 48-52% of patients are 
RAS wild-type and, thus, KRAS and 
NRAS analysis should be the first 
step for identification and selection 
of patients that can benefit from anti-

EGFRs therapeutic.
In metastatic colorectal cancer, typi-
cally only 70–80% of the first-line 
treatment population is exposed to 
later lines of therapy. First-line treat-
ment can therefore be considered 
to be the most important phase of 

therapy. Furthermore, the effects of 
first-line treatment on patient out-
comes might be greater than in any 
other line.
Phase III studies FIRE-3 and CALGB 
80405 confirm that genuine prog-
ress has been made in the treatment 
of mCRC, with the median survival 
of these patients now extending 
to 30 months. Currently we know 
that if we combine monoclonal 
antibodies with standard chemo-
therapy, patients can live around 
30 months.
The findings underline that RAS 
tumor analysis is imperative in the 
choice of 1st line treatment and 
allows an improvement of clini-
cal outcomes of people living with 
mCRC.

* Professor of Medicine 

and Preventive Medicine

Keck School of Medicine, University 

of Southern California.

Associate Director for Clinical Research

USC Norris Comprehensive 

Cancer Center

Heinz-Josef 
Lenz, MD, 
FACP*

Prolonging overall survival

Personalized therapy
in metastatic colorectal cancer

The findings underline 
that RAS tumor analysis is 
imperative in the choice 
of 1st line treatment and 
allows an improvement 
of clinical outcomes of 
people living with mCRC

Em Portugal são diagnosticados anu-
almente cerca de 1200 novos casos 
de cancro do pâncreas (10.º tipo de 
cancro mais frequente), constituin-
do a 5.ª causa de morte por doença 
oncológica no nosso país. O ade-
nocarcinoma pancreático apresenta 
uma elevada mortalidade: a sobre-
vivência aos 12 meses é inferior a 
25% e aos 5 anos inferior a 5%. 
A prevalência da doença na 
população em geral é demasia-

do baixa para justificar a realiza-
ção de um programa de rastreio 
com as atuais técnicas de ima-
gem disponíveis. Simultaneamente, 
constata-se que os doentes com 
cancro do pâncreas apresentam, 
principalmente na fase inicial da 
doença, sintomas vagos e pouco 
específicos. A combinação de uma 
doença biologicamente agressiva 
e avançada ao diagnóstico justifi-
ca a elevada taxa de mortalidade. 
É por isso urgente o desenvol-
vimento de novas abordagens 
terapêuticas (desde a Cirurgia, à 
Radioterapia, passando pelo trata-
mento médico) de forma a melhorar 
o prognóstico associado à doença. 
Na sessão de sábado, dia 18 de outu-
bro, às 11 horas, do 10.º Congresso 
Nacional de Cancro Digestivo esta-
rão presentes alguns dos principais 
especialistas nacionais, de diferen-
tes áreas da Medicina, em cancro 

do pâncreas. Serão apresentados os 
trabalhos científicos mais recentes 
e espera-se uma discussão partici-
pada, contribuindo para a melhoria 
do prognóstico dos doentes com 
esta patologia oncológica.

* Oncologista Médico no Centro 

Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro

Dr. Miguel 
Barbosa*

Cancro do pâncreas

::: FLASHES

É urgente o 
desenvolvimento de 
novas abordagens 
terapêuticas (desde a 
Cirurgia, à Radioterapia, 
passando pelo 
tratamento médico) 
de forma a melhorar o 
prognóstico associado à 
doença
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::: PROGRAMA MÉDICO

09.00 • 10.30 SESSÃO 1 - CANCRO DO CÓLON
Presidente: Anabela Barros
Moderadores: José Alberto Teixeira, João Freire, Isabel Veiga
09.00 • 09.30 Tratamento do cancro do cólon à luz dos 
novos marcadores biológicos preditivos de resposta- Update
Heinz-Josef Lenz
09.30 • 09.45 Discussão
09.45 • 10.15 Algoritmo de tratamento - Update
Cornelis Punt
Discussão e televoting

10.30 • 11.00 INTERVALO

11.00 • 12.30 SESSÃO 2 - TUMORES RAROS
Presidente: José Manuel Lopes
Moderadores: Jorge Penedo, Cristina Sarmento
11.00 • 11.20 GIST - Recomendações genéticas 
e terapêuticas: estado da arte
Joana Augusto
11.20 • 12.10 TNE
11.20 • 11.50 Terapêutica médica e controvérsias: 
estado da arte
Francesco Panzuto
11.50 • 12.10 Estudo TNE-ETC – apresentação preliminar
Ana Paula Santos
Discussão e televoting

12.30 • 14.00 ALMOÇO

14.00 • 16.00 SESSÃO 3 - COMUNICACÕES ORAIS
Presidente: Margarida Damasceno
Moderadores: Alberto Pinguinha, Guy Vieira, Lúcio Lara 
Santos
Apresentação oral das 6 melhores comunicações

16.00 • 16.30 INTERVALO

16.30 • 17.30 SESSÃO 4 - CANCRO DO RETO
WAIT AND SEE - QUANDO, COMO E QUE LIMITAÇÕES
Presidente: Carlos Carvalho
Moderadores: Alexandre Duarte, Pedro Chinita
16.30 • 16.50 Cirurgia
Nuno Figueiredo
16.50 • 17.10 Radioterapia
Oriol Parés
17.10 • 17.30 Oncologia médica
Nuno Sousa
Discussão e televoting

programa

6ª feira • 17 de outubro
programa médico

09.00 • 10.30 SESSÃO 1 - CANCRO DO CÓLON 
 Presidente: Anabela Barros
 Moderadores: José Alberto ei eira, João reire, Isabel eiga
 
09.00 • 09.30 Tratamento do cancro do colon à luz dos novos marcadores biológicos  
 preditivos de resposta - Update 
 Hein Jose  Len

09.30 • 09. 5 Discussão

09. 5 • 10.15 Algoritmo de tratamento - Update
 Cornelis Punt

 Discussão e televoting 

10.30 • 11.00 INTERVALO

11.00 • 12.30 SESSÃO 2 - TUMORES RAROS 
 Presidente: José Manuel Lo es
 Moderadores: Jorge enedo, ristina Sarmento

11.00 • 11.20 GIST - Recomendações genéticas e terapêuticas: estado da arte  
 Joana Augusto
 
11.20 • 12.10 TNE 

 11.20 • 11.50 Terapêutica médica e controvérsias: estado da arte
  rancesco an uto

 11.50 • 12.10 Estudo TNE-ETC – apresentação preliminar
  Ana aula Santos

 Discussão e televoting 

12.30 • 14.00 ALMOÇO

09.30 • 10.30 SESSÃO 5 - CANCRO DO ESÓFAGO 
E DO ESTÔMAGO
Presidente: Carlos Neves
Moderadores: Olga Sousa, Sandra Bento
09.30 • 10.00 O papel da quimioradioterapia 
no cancro do esófago
e no cancro do estômago
Inês Nobre Góis
10.00 • 10.30 Novas opções terapêuticas 
no tratamento do cancro do estômago
Ana Raimundo
Discussão e televoting

10.30 • 11.00 INTERVALO

11.00 • 12.30 SESSÃO 6 - CANCRO DO PÂNCREAS
Presidente: Lúcio Lara Santos
Moderadores: Miguel Barbosa, João Ribeiro
11.00 • 11.20 Tumores com invasão vascular – 
– indicações cirúrgicas
Luís Graça
11.20 • 11.50 Novas técnicas de radioterapia 
em adjuvante e neo adjuvante
Paulo Costa
11.50 • 12.10 Terapêutica médica
Hélder Mansinho
Discussão e televoting

12.30 • 14.30 ALMOÇO

14.30 • 16.00 SESSÃO 7 - HEPATOCARCINOMA 
E METÁSTASES HEPÁTICAS
Presidente: Paulo Mira
Moderadores: Paulo Costa, Ana Martins
14.30 • 14.45 O papel da cirurgia
Paulo Mira
14.45 • 16.00 Tumores primários e secundários do fígado
14.50 • 15.20 O papel da radioterapia
Olga Sousa
15.20 • 15.40 O papel do Ytrium
Paulo Morgado
15.40 • 16.00 O papel do tratamento sistémico
Sandra Bento
Discussão e televoting

16.00 • 16.30 INTERVALO

16.30 • 18.00 SESSÃO 8 - CANCRO COLORRETAL
Presidente: Hélder Mansinho
Moderadores: Lurdes Batarda, Lúcio Lara Santos
16.30 • 17.15 Apresentação e discussão das guidelines 
de cólon
Camila Coutinho
17.15 • 17.45 Apresentação das guidelines de reto
José Pedro Silva
Painel de discussão
João Coimbra, Paula Jacinto, Jorge Espírito Santo
Discussão e televoting

20.00 Jantar e entrega de prémios

programa

sábado • 18 de outubro
programa médico

09.30 • 10.30 SESSÃO 5 - CANCRO DO ESÓFAGO E DO ESTÔMAGO
 Presidente: Carlos Neves
 Moderadores: Olga Sousa, Sandra Bento

09.30 • 10.00 O papel da quimioradioterapia no cancro do esófago
 e no cancro do estômago
 Inês Nobre Góis

10.00 • 10.30 Novas opções terapêuticas no tratamento do cancro do estômago 
 Ana Raimundo

 Discussão e televoting 

10.30 • 11.00 INTERVALO

11.00 • 12.30 SESSÃO 6 - CANCRO DO PÂNCREAS
 Presidente: Lúcio Lara Santos
 Moderadores: Miguel Barbosa, João Ribeiro

11.00 • 11.20 Tumores com invasão vascular – indicações cirúrgicas
 Luís Graça 

11.20 • 11.50 Novas técnicas de radioterapia em adjuvante e neo adjuvante
 Paulo Costa

11.50 • 12.10 Terapêutica médica
 Hélder Mansinho

 Discussão e televoting 

12.30 • 14.30 ALMOÇO






