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1. AVALIAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DOENTES

• História clínica e exame objetivo

ECOG-Performance status (ECOG-PS):

0 Completamente ativo; capaz de realizar todas as suas atividades sem restrição (Karnofsky 90-100 %) 

1 Restrição a atividades físicas rigorosas; é capaz de trabalhos leves e de natureza sedentária (Karnofsky 70-80%) 

2 Capaz de realizar todos os auto-cuidados, mas incapaz de realizar qualquer atividade de trabalho; em pé aproxi-
madamente 50% das horas em que o paciente está acordado. (Karnofsky 50-60%). 

3 Capaz de realizar somente auto-cuidados limitados, confinado ao leito ou cadeira mais de 50% das horas em que 
o paciente está acordado (Karnofsky 30-40%) 

4 Completamente incapaz de realizar auto-cuidados básico, totalmente confinado ao leito ou à cadeira (Karnofsky 
< 30%).

História familiar e referenciação a consulta de risco familiar se cumprir critérios, ver critérios página 101, 
Anexo  1
• Hemograma com provas de coagulação e bioquímica com funções renal e hepática
• Marcadores tumorais (consoante o tipo de tumor)
• Serologias virais Ag-HBs, Ac-HBc, Ac-VHC e Ac-HIV
• Classificação sanguínea
• Radiografia do tórax
• Consulta de Cardiologia
• Consulta de oncogeriatria se aplicável (score G8 ≤ 14)

Score G8

A A ingestão de alimentos diminui nos últimos 3 meses de-
vido à perda de apetite, problemas digestivos, na mastiga-
ção ou na deglutição?

0: Diminuição Severa na ingestão de alimentos
1: Diminuição Moderada na ingestão de alimentos
2: Sem diminuição de ingesta alimentar

B Perda de peso nos últimos 3 meses? 0: Perda de peso > 30 kg
1: Não sabe
2: Perda de peso entre 1 e 3kg
3: Sem perda de peso

C Mobilidade 0: Limitado a cama ou cadeira
1: Capaz de se levantar da cama ou cadeira, porém não o 
faz
2: Deambula com regularidade

D Problemas Neuropsicológicos 0: Demência ou depressão severa
1: Demência ou depressão moderada
2: Sem alterações

E Índice de Massa Corporal 0: IMC < 19
1: IMC = 19 ou < 21
2: IMC = 21 ou < 21
3: IMC = 23 ou >23

F Toma mais de 3 medicamentos diariamente? 0: Sim
1: Não

G Em comparação com outroas pessoas da mesma idade, 
como o paciente considera seu estado de saúde?

0: Pior
0,5: Não sabe
1: Igual
2: Melhor

H Idade
0: > 85
1: 80 a 85 anos
2: < 80
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• Pedir lâminas para estudo molecular nos tumores gástricos, do cólon e do reto em estadio III e IV e  
solicitar revisão de lâminas no IPOCFG para pólipos do cólon e reto pT1 excisados fora da instituição 
(aquando da primeira consulta institucional).

• Pesquisa da mutação da DPD (dihidropirimidina desidrogenase) para todos os doentes elegíveis para 
tratamento com fluoropirimidina.

•  Encaminhamento para consulta de preservação de fertilidade, se aplicável.

1.1. ESTADIAMENTO

O estadiamento será sempre de acordo com a classificação TNM (AJCC/UICC), versão 8 de 2017, exceto se 
especificada outra classificação.



11

 

2. CARCINOMA DO ESÓFAGO

2.1. DIAGNÓSTICO

O diagnóstico é estabelecido mediante endoscopia digestiva alta com biópsia ou citologia. Os tipos histológi-
cos mais frequentes são o carcinoma espinhocelular e o adenocarcinoma.

2.2. EXAMES PARA ESTADIAMENTO

• Endoscopia digestiva alta com biopsias
• TC torácica e abdominal (pélvica se mulher com tumor da transição gastro-esofágica)
• Ecoendoscopia alta – em doentes com doença ressecável M0
• PET CT: a considerar nos doentes com indicação cirúrgica/M0
• Suspeita de lesão metastática única: confirmar histologicamente
• Broncofibroscopia – se doença dos terços superior e/ou médio (envolvimento acima ou até à carina) M0
• Laparoscopia de estadiamento nos tumores do esófago distal com estadio T3-4 ou N+
• Adenocarcinoma M1: Pesquisa de HER2, MSI-H/dMMR, PDL1, NTRK
• Carcinoma Espinhocelular M1: PDL1, NTRK

• Avaliação:
• Consulta ORL, exceto para doentes não fumadores com adenocarcinoma do 1/3 inferior
• Consulta de nutrição:

 ◦ IMC (Peso Kg/Altura M)
 ◦ Index Risco nutricional: 1.519 * albumina (g/l) + (41.7 (peso atual/peso ideal))

 □ IRN > 97.5 (ausência de risco)
 □ 83.5 ≤ IRN 97.5 (risco moderado)
 □ IRN < 83.5 (desnutrição severa)

• Restabelecer via de alimentação se necessário (ver fluxograma da Página 13)
• Consulta de cessação tabágica
• Consulta de estomatologia

2.3. LOCALIZAÇÃO ANATÓMICA

• Esófago cervical: bordo inferior da hipofaringe ao bordo inferior da cartilagem cricoide – Grupo mul-
tidisciplinar de cabeça e pescoço.

• Esófago intra-torácico:
 ◦ Terço superior – 24 cm
 ◦ Terço médio – 24 aos 32 cm
 ◦ Terço inferior – 32 aos 40 cm

• Junção esófago-gástrica (JEG): Tumores 5 cm acima ou 5 cm abaixo da JEG 

2.3.1. CLASSIFICAÇÃO DE SIEWERT (ADENOCARCINOMA)

• Tipo 1: adenocarcinoma do esófago distal entre 1 a 5 cm acima da JEG
• Tipo 2: adenocarcinoma do cardia entre 1 cm acima e 2 cm abaixo da JEG
• Tipo 3: lesão do cardia, predominantemente gástrica, 2 a 5 cm abaixo da JEG
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2.4. ESTADIAMENTO

Tumor primário (T)
Tx – Tumor primário não avaliável
T0 – Sem evidência de tumor primário
Tis – Carcinoma in situ/ displasia de alto grau
T1 – Tumor invade a lâmina própria, muscularis mucosa ou submucosa

T1a – Tumor invade a lâmina própria ou muscularis mucosa
T1b – Tumor invade a submucosa

T2 – Tumor invade a muscularis própria
T3 – Tumor invade a adventícia
T4 – Tumor invade estruturas adjacentes

T4a – Tumor ressecável que invade pleura, pericárdio, veia ázigos, diafragma ou peritoneu
T4b – Tumor irressecável que invade outras estruturas adjacentes como aorta, vértebras ou traqueia

Gânglios linfáticos (N)
Nx – Gânglios linfáticos não avaliáveis
N0 – Sem evidência de invasão ganglionar
N1 – Metástases em 1 a 2 gânglios regionais
N2 – Metástases em 3 a 6 gânglios regionais
N3 – Metástases em 7 ou mais gânglios regionais
Metástases à distância (M)
M0 – Sem metastização à distância
M1 – Metastização à distância (incluindo metastização ganglionar supraclavicular e adenopatias no tronco 
celíaco)
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Adenocarcinoma (c TNM)

Estadio cT cN M

0 Tis N0 M0

I T1 N0 M0

IIA T1 N1 M0

IIB T2 N0 M0

III

T2 N1 M0

T3 N0-1 M0

T4a N0-1 M0

IVA

T1-T4a N2 M0

T4b N0-2 M0

Qq T N3 M0

IVB Qq T QqN M1

Carcinoma espinhocelular (c TNM)

Estadio cT cN M

0 Tis N0 M0

I T1 N0-1 M0

II
T2 N0 M0

T3 N0-1 M0

III
T3 N1 M0

T1-3 N2 M0

IVA
T4 N0-2 M0

Qq T N3 M0

IVB Qq T QqN M1

2.5. OPÇÕES TERAPÊUTICAS 

2.5.1. CARCINOMA ESPINHOCELULAR (CEC) - ESTADIO CLÍNICO

cTis e cT1a, N0, M0:

• Terapêutica endoscópica por disseção endoscópica da submucosa (terapêutica preferencial)
• Tratamento Cirúrgico

cT1b N0 M0:

• Tratamento Cirúrgico
• Em caso de contra-indicação cirúrgica/recusa doente: QT/RT definitiva (o intuito do tratamento, neoad-

juvante ou definitivo, deve ficar registado em ata de reunião de decisão terapêutica)
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cT1bN+M0, cT2-T4a, N0-N+, M0

• QT/RT neoadjuvante seguida de avaliação pré-operatória 
• Em caso de contra-indicação cirúrgica/recusa doente: QT/RT definitiva
• Esofagectomia (sem terapêutica NA) em T2 N0 de baixo risco (lesão < 2cm, bem diferenciado)

cT4b, N0-N+, M0

• QT/RT definitiva
• Considerar QT exclusiva inicial em lesões com suspeita de invasão dos grandes vasos, da traqueia ou 

do coração e lesões com mais de 10 cm, seguida de avaliação da resposta para eventual reavaliação 
para QT/RT concomitante.

qqT qqN M1

• Terapêutica endoscópica paliativa
• Quimioterapia paliativa
• Radioterapia paliativa
• Tratamento de suporte

2.5.2. POR ESTADIO PATOLÓGICO

Não submetidos a RT/QT NA
RO, NO: controlo
RO, N+: controlo
R1: RT/QT
R2: RT/QT ou terapeutica de suporte

Submetidos a RT/QT NA
RO, NO: controlo
RO, N+: controlo
R1: vigilância até progressão
R2: vigilância até progressão ou terapeutica de suporte

2.5.3. DOENÇA RECORRENTE OU PERSISTENTE

• Terapêutica endoscópica paliativa
• Quimioterapia paliativa
• Radioterapia paliativa
• Terapêutica de suporte
• Cirurgia “salvage” se ressecável – caso a caso com discussão em sede de RDT.

2.5.4. ADENOCARCINOMA DO ESÓFAGO E JEG (EXCETO SIEWERT TIPO III) - ESTADIO CLÍNICO

cT1a e pT1a, N0, M0:

• Terapêutica endoscópica por disseção endoscópica da submucosa (terapêutica preferencial)
• Tratamento Cirúrgico
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cT1b, N0, M0:

• Tratamento Cirúrgico
• pT1b sm1, < 500 micrometros invasão, L0V0, G1/2, < 2cm, não ulcerado: ponderar terapêutica en-

doscópica exclusiva

cT1b, N+, M0 ou cT2-T4a,N0-N+,MO

• QT/RT neoadjuvante seguida de avaliação pré-operatória
• Em caso de contra-indicação cirúrgica/recusa doente: QT/RT definitiva
• Esofagectomia (sem terapêutica NA) em T2 N0 de baixo risco (lesão < 2cm, bem diferenciado)
• QT peri-operatória

cT4b, N0-N+, M0

• QT/RT definitiva
• Considerar QT exclusiva inicial em lesões com suspeita de invasão dos grandes vasos, da traqueia ou 

do coração e lesões com mais de 10cm, seguida de avaliação da resposta, para eventual terapêutica 
com intuito definitivo.

qqT qqN M1

• Terapêutica endoscópica paliativa
• Quimioterapia paliativa
• Radioterapia paliativa
• Tratamento de suporte

2.5.5. POR ESTADIO PATOLÓGICO

Não submetidos a RT/QT ou QT

• R0, N0 ou Nx (pTis,pT1, pT2): controlo (em casos particulares pode ser considerado RT/QT em pT2 com 
factores de mau prognóstico: tumores pouco diferenciados/alto grau, invasão linfo vascular, invasão 
peri neural ou idade inferior a 50 anos)

• R0, N0 (pT3, pT4a): controlo ou RT/QT
• R0, N+: RT/QT ou QT
• R1 e R2: RT/QT

Submetidos a RT/QT ou QT

• R0, N0: QT 
• R0, N+: QT ou RT/QT (se não fez RT NA)
• R1: RT/QT (se não fez RT NA) ou Reexcisão
• R2: RT/QT (se não fez RT NA)

2.5.6. DOENÇA RECORRENTE OU PERSISTENTE

• Terapêutica endoscópica paliativa
• Quimioterapia paliativa
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• Radioterapia paliativa
• Tratamento de suporte
• Cirurgia “de salvage” se ressecável – caso a caso com discussão em sede de RDT.
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2.6. FLUXOGRAMA DE DECISÃO CLÍNICA NO CARCINOOMA DO ESÓFAGO CONSIDERANDO O GRAU DE 
DISFAGIA
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2.7. ESQUEMAS DE QUIMIOTERAPIA

2.7.1. NEOADJUVANTE EM ASSOCIAÇÃO COM RADIOTERAPIA

Protocolo Indicação Antineoplásico Dose D do ciclo Periodicidade

FP 
nos CEC e nos  
adenocarcinomas da 
JEG

Cisplatina 75 mg/m2 D1 ciclos de 21 
dias
(Até à 11ª 
semana após 
ínicio RT)

5-FU 750 a  
1000  mg/m2 D1 a D4

Paclitaxel e 
carboplatina

CEC e adenocarcinomas 
em  
associação com RT  
(intuito cirúrgico ou se  
comorbilidades)

Carboplatina AUC 2 D1, 8, 15, 
22 e 29   Semanal

Durante o 
tratamento de 
RTPaclitaxel 50 mg/m2 D1, 8, 15, 

22 e 29  

FOLFOX  
Modificado

3 ciclos durante a  
Radioterapia e 3 ciclos 
após

Oxaliplatina 85 mg/m2 D1

ciclos de 14 
dias

Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-FU 400 mg/m2 D1

5-FU 2400 mg/m2 D1 a D3

5-FU infusão 
contínua Durante a RT 5-FU 200 mg/m2 D1 a D7 Semanal 

5 semanas

2.7.2. NEOADJUVANTE SEM RADIOTERAPIA / PERI-OPERATÓRIA

Protocolo Indicação Antineoplásico Dose D do ciclo Periodicidade

FLOT adenocarcinomas da JEG

Docetaxel 50 mg/m2 D1

ciclos de 14 
dias

Oxaliplatina 85 mg/m2 D1

Folinato de cálcio 200 mg/m2 D1

5-FU 2600 mg/m2 D1 a D2

FP nos CEC e nos  
adenocarcinomas da JEG

Cisplatina 75 mg/m2 D1 ciclos de 21 
dias5-FU 1000 mg/m2 D1 a D4

FOLFOX 
Modificado CEC e adenocarcinomas

Oxaliplatina 85 mg/m2 D1

ciclos de 14 
dias

Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-FU 400 mg/m2 D1

5-FU 2400 mg/m2 D1 a D3
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2.7.3. ADJUVANTE EM ASSOCIAÇÃO COM RADIOTERAPIA

Protocolo Indicação Antineoplásico Dose D do 
ciclo Periodicidade

FP
Em associação a RT
Após RT: completar 6 ciclos 
de QTA (a 100% da dose)

Cisplatina  75 mg/m2 D1

ciclos de 21 dias
5-FU 1000 mg/m2 D1 a D4

De  
Gramont 
simplificado
5-FU infusão 
contínua

Durante a radioterapia (5-FU  
infusional). Após a RT quatro 
ciclos de De Gramont simpli-
ficado, 3 semanas depois de 
concluido RT

5-FU 200mg/m2/
dia D1 a D7

Semanal  
durante 5  
semanas

De Gramont 
simplificado Em associação a RT

5-FU 400 mg/m2 D1

ciclos de 14 diasFolinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-FU 2600 mg/m2 D1 a D3

2.7.3.1. ADJUVANTE DE ACORDO COM PROTOCOLO PRÉVIO DE QT NEOADJUVANTE/PERI-OPERATÓRIA

2.7.3.2. ADJUVANTE (DEPENDENTE DE AVALIAÇÃO PELA CFT)

Nivolumab 240 mg (2 em 2 semanas - 16 semanas) e posteriormente 480mg cada 4 semanas (CEC ou adeno-
carcinoma ≥ YPT1 ou ≥ YPTN1, submetidos a OT | RT neoadjuvante e cirurgia R0 ) , até um total de 24 meses.

2.7.4. PALIATIVO

Protocolo Indicação Antineoplásico Dose D do ciclo Periodici-
dade

CF (Cisplatina e 
5-FU) +/- Trastuzu-
mab

se adenocarcinoma 
HER2 positivo

Cisplatina  80 mg/m2 D1
ciclos de  
21 dias5-FU 800 mg/m2  

/dia D1 a D5

Trastuzumab (ou 
em associação com 
protocolo Folfox)

8mg/kg 
(dose carga) 
e 6 mg/kg 
(seguintes)

D1

Paclitaxel (+/- Ra-
mucirumab)

se tumores da JGE 
que não realizaram 
taxanos em primeira 
linha

Paclitaxel 80 mg/m2 D1, D8 e 
D15 Ciclos de  

28 dias
Ramucirumab* 8 mg/kg D1 e D15

FOLFIRI Nos adenocarcino-
mas

Irinotecano 180 mg/m2 D1

ciclos de  
14 dias

Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-FU 400 mg/m2 D1

5-FU 2400 mg/m2 D1 a D3

Irinotecano Nos adenocarcino-
mas Irinotecano 150 mg/m2 D1 Ciclos de  

14 dias

CF

Cisplatina 80 mg/m2 D1

5-FU 800 mg/m2  

/dia D1 a D5

OU

Cisplatina 100 mg/m2 D1

5-FU 1000 mg/m2 

/120H D1 a D5
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Protocolo Indicação Antineoplásico Dose D do ciclo Periodici-
dade

FOLFOX Modifi-
cado

Oxaliplatina 85 mg/m2 D1

ciclos de 14 
dias

Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-FU 400 mg/m2 D1

5-FU 2400 mg/m2 D1 a D3

Tipiracilo- 
Trifluridina Tipiracilo-Trifluridina

35 mg/m²
(não exceder 
80 mg/dose)

D1-5,  D8-
12

Ciclos de 28 
dias

Pembrolizumab Se PDL1/CPS » 1% Pembrolizumab* 200 mg D1

21 em 21 
dias até 35 
ciclos (Apro-
vação CFT)

* dependente de avaliação pela CFT

2.8. ESQUEMAS DE RADIOTERAPIA

Intuito do tratamento Área Dose total Dose/dia Observações

Neoadjuvante
tumor e áreas 
ganglionares de 
interesse

41.4-50,4 
Gy

1.8 – 2Gy/
dia

Ponderar 50-50.4 Gy (1.8 – 2Gy/
dia) em doentes com elevado 
risco de não poderem realizar 
procedimento cirúrgico por co-
-morbilidades/outros factores.

Intensiva
tumor e áreas 
ganglionares de 
interesse

50-50,4 Gy 1.8 – 2Gy/
dia

Adjuvante
loca tumoral e áreas 
ganglionares de 
interesse

45-50,4 Gy 1.8 – 2Gy/
dia

Paliativo Controlo sintomático Caso a caso

2.9. SEGUIMENTO APÓS TRATAMENTO COM INTENÇÃO CURATIVA

• Avaliação clínica e analítica:
 ◦ 1º ano: cada 3 meses
 ◦ 2-3º anos: cada 6 meses
 ◦ 4º e 5º anos: anual 

• Exames imagiológicos: 
 ◦ se controlo após quimioterapia e radioterapia definitiva: TC CTA de 3 em 3 meses –  

Posteriormente de 6 em 6 meses até aos 3 anos e anualmente até aos 5 anos.
 ◦ se controlo após cirurgia: TC CTA de 6 em 6 meses, até aos 5 anos

• Exames endoscópicos:
 ◦ se controlo após quimioterapia e radioterapia definitiva: 6 em 6 meses durante 3 anos e posterior-

mente segundo critérios clínicos
 ◦ se controlo após cirurgia: anualmente durante 2 anos nos primeiros 3 anos e posteriormente se-

gundo critérios clínicos
• Nos doentes submetidos a estratégia de quimioterapia e radioterapia com intuito definitivo deverá o 

serviço de radioncologia/gastrenterologia manter o seguimento.
• Nos doentes submetidos a cirurgia deverá o serviço de cirurgia geral manter o seguimento.
• Nos doentes submetidos apenas a tratamento sistémico deverá o serviço de oncologia médica manter 

o seguimento. 
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3. CARCINOMA GÁSTRICO

3.1. DIAGNÓSTICO

O diagnóstico é estabelecido por endoscopia digestiva alta ou cirurgia com biópsia. O tipo histológico mais 
frequente é o adenocarcinoma.

3.2. EXAMES PARA ESTADIAMENTO

• Endoscopia Digestiva Alta com biopsias
• TC torácica, abdominal e pélvica
• PET/CT - a considerar nos doentes com indicação cirúrgica/M0, com exceção dos tumores de tipo difuso.
• Ecoendoscopia alta - se houver dúvidas quanto à ressecabilidade e para diferenciar T1-T2
• Suspeita de lesão metastática única: confirmar histologicamente
• Laparoscopia - todos os doentes candidatos a tratamento neoadjuvante (≥T2 ou N+)
• Pesquisa de HER2/PD-L1, MSI-H/dMMR se M1
• Serologia para EBV em qualquer estadio

Avalição:
• Consulta de nutrição
• Consulta de cessação tabágica
• Consulta de Risco Familiar (ver critérios, página 84); (prevenção por deteção de infeção por Helicobac-

ter Pylori nos familiares de 1º grau: terapêutica quádrupla (bismuto + metronidazol + tetraciclina 4id + 
omeprazol 20 mg po BID – 10 dias ou tratamento concomitante 14 dias)

3.3. ESTADIAMENTO

T – Tumor Primário
Tx – Tumor primário não avaliável
T0 – Sem evidência de tumor primário
Tis – Carcinoma in situ: Tumor intra-epitelial sem invasão da lâmina própria/displasia de alto grau
T1 – O tumor invade a lâmina própria, a muscularis mucosa ou a submucosa

T1a – O tumor invade a lâmina própria ou a muscularis mucosa
T1b – O tumor invade a submucosa

T2 – O tumor invade a muscularis própria
T3 – O tumor invade a subserosa
T4 – O tumor perfura a serosa (peritoneu visceral) ou invade estruturas adjacentes 

T4a – O tumor perfura a serosa (peritoneu visceral)
T4b – O tumor invade estruturas adjacentes

N – Envolvimento Ganglionar Regional
Nx – Gânglios regionais não avaliáveis
N0 – Sem metastização ganglionar regional
N1 – Metástases em 1 a 2 gânglios regionais
N2 – Metástases em 3 a 6 gânglios regionais
N3 – Metástases em 7 ou mais gânglios regionais

N3a – Metástases em 7 a 15 gânglios regionais
N3b – Metástases em 16 ou mais gânglios regionais
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M – Metastização à distância
M0 – Sem metastização à distância
M1 – Com metastização à distância

Estadio T N M

0 Tis N0 M0

I
T1 N0 M0

T2 N0 M0

IIA
T1 N1, N2, N3 M0

T2 N1,N2, N3 M0

IIB
T3 N0 M0

T4a N0 M0

III
T3 N1,N2, N3 M0

T4a N1,N2, N3 M0

IVA T4b Qualquer N M0

IVB Qualquer T Qualquer N M1

3.4. OPÇÕES TERAPÊUTICAS POR ESTADIO CLÍNICO

cTis e cT1a, N0, M0

• Resseção endoscópica por disseção endoscópica da submucosa
• Resseção cirúrgica

cT1b, N0, M0

• Resseção cirúrgica

cT2 ou Superior, N0/N+, M0

• Laparoscopia de estadiamento:
 ◦  FLOT (4 ciclos), que prosseguirá após cirurgia, até um total de oito ciclos em caso de boa resposta 

à terapêutica inicial (CAPOX, FOLFOX ou CF)
• Cirurgia, se QT contra-indicada 
• QT Peri-Operatória: 

 ◦ deverá ser feito pedido de consulta, após o segundo ciclo, para o cirurgião com a informação da data 
de conclusão do tratamento peri-operatório e data óptima para realização de Cirurgia que visa realizar 
a proposta operatória e a marcação da data de cirurgia com cumprimento das datas estipuladas.

• Lesões irressecáveis: 
 ◦ quimioterapia (ver esquemas de quimioterapia paliativa) 

 □ quimioterapia concomitante com radioterapia – discutir caso a caso
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Estadio IV

A
Citologia do líquido peritoneal positiva e sem carci-
nomatose peritoneal macroscópica

Quimioterapia com avaliação imagiológica de res-
posta, laparoscopia de re-estadiamento e conside-
rar cirurgia

B Com carcinomatose peritoneal macroscópica com 
potencial de ressecabilidade, sem metastização 
visceral (em casos selecionados)

Quimioterapia com avaliação imagiológica de res-
posta, laparoscopia de re-estadiamento e conside-
rar cirurgia
Referenciação para cito-redução e HIPEC a discutir 
caso a caso

C
Doença metastizada sem potencial de resseção R0

Quimioterapia paliativa
Cirurgia paliativa/prótese endoscópica
Radioterapia paliativa
Terapêutica de suporte

3.5. OPÇÕES TERAPÊUTICAS POR ESTADIO PATOLÓGICO (PTNM) E TIPO DE RESSEÇÃO (R0-2)

3.5.1. DOENTES QUE NÃO EFETUARAM RT/QT OU QT NA

Resseção R0:

• Tis ou T1: seguimento
• T2N0: seguimento ou QT se mau prognóstico (mal diferenciados/alto grau, invasão linfo-vascular, invasão 

neural, idade < 50 anos) 
• T3-4 N0 ou qualquer T, N+: QT 

Resseção R0 com recessão ganglionar < D2 ou resseção R1/R2: 

• QT/RT

3.5.2. DOENTES QUE EFETUARAM RT/QT OU QT NA

Resseção R0: 

• QT

Resseção R1: 

• cirurgia
• se não candidato a cirurgia: RT/QT (se não realizaram RTNA) ou QT
Resseção R2: 

• QT/RT (se não realizaram RTNA) ou QT

3.6. TIPOS DE CIRURGIA

• Gastrectomia total versus gastrectomia subtotal garantindo uma margem cirúrgica livre proximal de 
6 cm nos carcinomas gástricos de tipo intestinal e de 8 cm nos carcinomas gástricos com células em 
anel de sinete.

• No doente proposto para tratamento cirúrgico de 1ª linha, por contraindicação para tratamento sis-
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témico, a intervenção deve iniciar-se por laparoscopia para avaliar a sua exequibilidade (cT3, T4 N+) e 
intervenção cirúrgica.

• Linfadenectomia D2 modificada (mínimo 16 gânglios) com descrição no relato operatório da sua loca-
lização (estações ganglionares).

• Colocação de clips cirúrgicos no leito tumoral se suspeita de resseção R2.

3.6.1. CRITÉRIOS DE IRRESSECABILIDADE

• Invasão da raiz do mesentério
• Invasão ou encarceramento de estruturas vasculares major (excluindo vasos esplénicos)

3.7. ESQUEMA DE RADIOTERAPIA

Intuito do tratamento Área Dose total Dose/dia Observações

Neoadjuvante
tumor e áreas 
ganglionares de 
interesse

45 - 50,4 Gy 1.8 Gy/dia

Ponderar 50-50.4 Gy (1.8 – 2Gy/dia) 
em doentes com elevado risco de 
não poderem realizar  
procedimento cirúrgico por  
comorbilidades/outros factores.

Adjuvante
loca tumoral e 
áreas ganglionares 
de interesse

45 - 50,4 Gy 1.8  Gy/dia
Considerar boost à anastomose/
doença residual

Paliativo Controlo  
sintomático Caso a caso

3.8. ESQUEMAS DE QUIMIOTERAPIA

3.8.1. NEOADJUVANTE

Protocolo Antineoplásico Dose D do ciclo Periodicidade

FLOT

Docetaxel 50 mg/m2 D1

ciclos de 14 dias
Oxaliplatina 85 mg/m2 D1

Folinato de cálcio 200 mg/m2 D1

5-FU 2600 mg/m2 D1 a D2

CAPOX

Oxaliplatina 130 mg/m2 D1

ciclos de 21 diasCapecitabina
1000 mg/m2
12/12h PO

D1 a D14

Ajustar dose à clearance da creatinina

FOLFOX 6

Oxaliplatina 85 mg/m2 D1

ciclos de 14 dias
Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-FU 400 mg/m2 D1

5-FU 2400 mg/m2 D1 a D3

CF
Cisplatina 80 mg/m2 D1

ciclos de 21 dias
5-FU 800 mg/m2 D1 a D5

clearance da creatinina > 60 ml/min



25

 

3.8.2. ADJUVANTE (ASSOCIADO À RADIOTERAPIA)

Protocolo Antineoplásico Dose D do ciclo Periodicidade

5-FU INFUSIONAL 5-FU 200mg/m2/dia D1 a D7 Semanal durante 5 
semanas

De Gramont simplificado
(Após QT/RT  
concomitante)

Folinato de 
cálcio 400 mg/m2 D1

ciclos de 14 dias
5-FU 2600 mg/m2 D1 a D3

3.8.3. PALIATIVO 

3.8.3.1. TUMORES HER2 NEGATIVOS

a) Tumores Her 2 negativos

Protocolo Antineoplásico Dose D do ciclo Periodicidade

FLOT

Docetaxel 50 mg/m2 D1

Ciclos de 14 dias
Oxaliplatina 85 mg/m2 D1

Folinato de cálcio 200 mg/m2 D1

5-FU 2600 mg/m2 D1 a D2

CF
Cisplatina 80 mg/m2 D1

ciclos de 21 dias
5-FU 800 mg/m2 D1 a D5

FOLFOX-6

Oxaliplatina 85 mg/m2 D1

ciclos de 14 dias

Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-FU 400 mg/m2 D1

5-FU 2400 mg/m2 D1 a D3

Paclitaxel  
(+/- Ramucirumab)

Paclitaxel 80 mg/m2 D1, D8 e 
D15

Ciclos de 28 dias
Ramucirumab* 8 mg/kg D1 e D15

FOLFIRI

Irinotecano 180 mg/m2 D1

ciclos de 14 dias
Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-FU 400 mg/m2 D1

5-FU 2400 mg/m2 D1 a D3

EOX

Epirrubicina 50 mg/m2 D1

Ciclos de 21 diasCapecitabina 625 mg/m2 D1 a 21

Oxaliplatina 130 mg/m2 D1

CX

Cisplatina 80 mg/m2 D1

ciclos de 21 dias
Capecitabina 1000mg/m2  PO 

12/12h D1 a D14

Trifluridina- Tipiracilo Trifluridina-Tipiracilo
35 mg/m²
(não exceder 80 mg/
dose)

D1 a 5,  D8 
a 12 Ciclos de 28 dias

Pembrolizumab
* no contexto de 
protocolo institucional

Tumores MSI-High/PDL1 
(PDL1/CPS »1%) 200 mg D1 ciclos de 21 dias
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3.8.3.2. TUMORES HER2 POSITIVOS

Protocolo Antineoplásico Dose D do ciclo Periodicidade

CF + Trastuzumab

Cisplatina  80 mg/m2 D1
ciclos de 21 dias

5-FU
800 mg/m2

/dia
D1 a D5

Trastuzumab*

8 mg/Kg  
(dose de carga);  
6 mg/Kg  
(seguintes)

Trastuzumab 
em manutenção 
após 6 meses de 
quimioterapia

CX + Trastuzumab

Trastuzumab* 8mg/kg D1, C1

ciclos de 21 diasCisplatina 80mg/m2 D1

Capecitabina 1000mg/m2  
PO 12/12h D1 a D14

mFOLFOX6 +  
Trastuzumab

Trastuzumab*
6 mg/Kg  
(dose de carga);  
4 mg/Kg (seguintes)

D1, C1 (dose de 
carga)

Ciclos de 14 diasOxaliplatina 85mg/m2 D1

Folinato de cálcio 400mg/m2 D1

5-FU 400mg/m2, D1

5-FU 2400mg/m2 D1 a D3

CAPOX + Trastuzumab

Trastuzumab
8 mg/Kg  
(dose de carga);  
6 mg/Kg (seguintes)

D1

Ciclos de 21 diasOxaliplatina 130mg/m2 D1

Capecitabina 1000mg/m2, PO, 
12/12h D1 a 14

(ajustar dose à clearence creatinina)

Paclitaxel  
(+/- Ramucirumab)

Paclitaxel 80 mg/m2 D1, D8 e D15
Ciclos de 28 dias

Ramucirumab* 8 mg/kg D1 e D15

FOLFIRI 
(adenocarcinomas)

Irinotecano 180 mg/m2 D1

ciclos de 14 dias
Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-FU 400 mg/m2 D1

5-FU 2400 mg/m2 D1 a D3

FOLFOX 6

Oxaliplatina 85 mg/m2 D1

Ciclos de 14 dias
Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-FU 400 mg/m2 D1

5-FU 2400 mg/m2 D1 a D3

Trifluridina- Tipiracilo Trifluridina-Tipira-
cilo

35 mg/m²
(não exceder 80 mg/
dose)

D1-5   
D8-12 Ciclos de 28 dias

Pembrolizumab
Se tumores MSI-
-High/PDL1
(PDL1/CPS »1%)

200 mg D1 Ciclos de 21dias

Ramucirumab Ramucirumab* 8mg/kg D1 Ciclos de 14 dias

Docetaxel Docetaxel 75mg/m2 D1 Ciclos de 21dias

Docetaxel Docetaxel 35mg/m2, D1, D8, D15, 
D22, D29, D36 Ciclos de 49 dias

Paclitaxel Paclitaxel 80mg/m2 D1, D8, D15 Ciclos de 28 dias

Nota: esquemas duplos com oxaliplatina e irinotecano em associação a fluoropirimidina poderão ser prescritos para o carcinoma colorretal

* dependente de avaliação pela CFT
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3.9. DOENÇA RECORRENTE OU PERSISTENTE

• Cirurgia: Desgastrogastrectomia se recidiva da anastomose
• Quimioterapia paliativa
• Se possível inclusão num ensaio clínico

3.10. SEGUIMENTO

Após tratamento com intenção curativa todos os doentes serão seguidos sistematicamente:
• Avaliação clínica e analítica:

 ◦ 1-3º ano: cada 4-6 meses 
 ◦ 4-5º ano: 6 meses a 1 ano

• Exames imagiológicos:
 ◦ TC TAP 6-6 meses

• Exame endoscópico:
 ◦ Nos primeiros 3 anos: anual. No primeiro exame, pesquisa e tratamento de erradicação do H. pylori.
 ◦ Após os 3 anos: de acordo com critérios clínicos

• Se doente submetido a gastrectomia total: suplemento de vitamina B12 ± ácido fólico
• Se esplenectomia:

 ◦ Prevenção do síndrome pós-esplenectomia por gérmens encapsulados: streptococcus pneumoniae, 
haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis.

 ◦ Se esplenectomia previsível deverá realizar-se vacinação 15 dias antes da cirurgia e idealmente entre 
as 2 e as 6 semanas antes da cirurgia.

 ◦ Se a vacinação não for realizada antes da cirurgia deverá ser feita entre os 10 a 30 dias após cirurgia
 □ Vacina antimeningococcica (A+C+Y+W-135): 2 doses com 6 meses de intervalo
 □ Vacina antimeningococcica B: 2 doses com 1 mês de intervalo
 □ Vacina antipneumocócica: 1 dose de Prevenar 13 e 2 meses após 1 dose de Pneumo 23
 □ Vacina anti-Haemophilus influenza Tipo B: 1 dose
 □ Vacina antigripal sazonal: 1 dose anual

• Nos doentes submetidos apenas a cirurgia deverá o serviço de cirurgia geral manter o seguimento.
• Nos doentes submetidos a tratamento multimodal deverá o serviço de oncologia médica manter o 

seguimento. 
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4. CARCINOMA DO CÓLON

4.1. DIAGNÓSTICO

O diagnóstico é histológico, estabelecido por colonoscopia ou cirurgia com biópsia.

4.2. EXAMES PARA ESTADIAMENTO

• CEA
• Colonoscopia total com biopsia

 ◦ Tatuagem de local - se pólipo maligno ou se lesão de difícil localização: abordagem cirúrgica
• Colonografia por TC – se colonoscopia incompleta por estenose.
• TC torácica, abdominal e pélvica;
• Consulta de estomaterapia pré-cirurgia - se aplicável
• Pesquisa de mutações RAS e BRAF se M1
• Pesquisa de MSI.

4.3. CRITÉRIOS DE REFERENCIAÇÃO À CONSULTA DE RISCO DE CANCRO DO COLON E RETO E CANCRO GÁSTRICO

• ver página 93.

4.4. ESTADIAMENTO

T – Tumor Primário
Tx – Tumor primário não avaliável
T0 – Sem evidência de tumor primário
Tis – Carcinoma insitu: Tumor intra-epitelial ou invasão da lâmina própria
T1 – Tumor invade a submucosa
T2 – Tumor invade a muscularis própria
T3 – Tumor invade tecidos peri-cólicos ou peri-retais
T4 – Tumor invade o peritoneu visceral ou outros órgãos ou estruturas:

T4a – Tumor invade o peritoneu visceral
T4b – Tumor invade outros órgãos ou estruturas

N – Envolvimento Ganglionar Regional (avaliar pelo menos 12 gânglios)

Nx – Gânglios regionais não avaliáveis
N0 – Sem metastização ganglionar regional
N1 – Metástases em 1 a 3 gânglios regionais

N1a – Metástases em 1 gânglio regional
N1b – Metástases em 2 a 3 gânglios regionais
N1c – Depósitos satélites na subserosa, tecidos peri-cólicos não-peritonealizados ou peri-rectais sem 

metástases nos gânglios regionais
N2 – Metástases em 4 ou mais gânglios regionais:

N2a – Metástases em 4 a 6 gânglios regionais
N2b – Metástases em 7 ou mais gânglios regionais

M – Metastização à distância
M0 – Sem metastização à distância
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M1 – Com metastização à distância:
M1a – Metástases confinadas a 1 órgão sem metastização peritoneal
M1b – Metástases em 2 ou mais órgãos sem metastização peritoneal
M1c - Metástases no peritoneu

Estadio T N M

0 Tis N0 M0

I T1, T2 N0 M0

IIA T3 N0 M0

IIB T4a N0 M0

IIIA
T1-T2 N1/N1c M0

T1 N2a M0

IIIB

T3-T4a N1/N1c M0

T2-T3 N2a M0

T1-T2 N2b M0

IIIC

T4a N2a M0

T3-T4a N2b M0

T4b N1-N2 M0

IVA Qualquer T Qualquer N M1a

IVB Qualquer T Qualquer N M1b

IVC Qualquer T Qualquer N M1c

4.5. OPÇÕES TERAPÊUTICAS NO TRATAMENTO DO CARCINOMA DO CÓLON (ESTADIO I-III)

Estádio 0
Resseção cirúrgica ou endoscópica por um dos meios:
• Excisão local ou polipectomia/mucosectomia simples para tumores in situ e pólipos malignos (pT1) – com 

critérios de bom prognóstico/baixo risco.
• Resseção do cólon para tumores não tratáveis pelos meios acima citados – não passíveis de excisão 

endoscópica.

Estádio IA
• Resseção cirúrgica
• Excisão endoscópica de pólipos malignos (pT1): ver página 95.

Estádio II
• Resseção cirúrgica

 ◦ MSI-H: não beneficiam de quimioterapia adjuvante
• Considerar quimioterapia adjuvante na presença de um ou mais dos seguintes factores de mau prog-

nóstico:
 ◦ Tumores mal diferenciados ou mucinosos (G2/G3)
 ◦ Tumores operados em perfuração ou oclusão
 ◦ Tumores T4
 ◦ Número de gânglios ressecados inferior a 12
 ◦ Permeação linfática ou perineural
 ◦ Budding tumoral
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Estádio III (Baixo Risco: pT3pN1; Alto Risco: pT4pN1 -2 ou qq pN2)
• Resseção cirúrgica
• Quimioterapia adjuvante

Estadio IV
• Resseção cirúrgica do tumor primário sempre que exequível, quando não comprometa o início da 

terapêutica sistémica em tempo útil ou após resposta parcial à quimioterapia
• Abordagem da doença metastizada (ver capítulo X)
• Quimioterapia paliativa

4.6. ESQUEMAS DE QUIMIOTERAPIA PARA TRATAMENTO ADJUVANTE DO CANCRO DO CÓLON

4.6.1. QUIMIOTERAPIA ADJUVANTE

Protocolo Antineoplásico Dose D do ciclo Periodicidade

De Gramont simplificado

5-FU 400 mg/m2 D1
ciclos de 14 dias
12 ciclos

Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-FU 2400 mg/m2 D1 a D3

Capecitabina em  
monoterapia: 

Capecitabina 1250 mg/m2  
PO, 12/12h D1 a D14 Ciclos de 21 dias

8 ciclos

Ajustar a dose à clearence de creatinina

FOLFOX 6  
Modificado
pT4pN0 e
Estadio III - Alto Risco

Oxaliplatina 85 mg/m2 D1

ciclos de 14 dias
12 ciclos

Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-FU 400 mg/m2 D1

5-FU 2400 mg/m2 D1 a D3

CAPOX
Estadio III - Baixo Risco (3 
meses)

Capecitabina
1000mg/m2
PO 12/12h

D1 a D14 Ciclos de 21 dias
3 a 6 ciclos

Oxaliplatina 130 mg/m2 D1

4.7. SEGUIMENTO DE DOENTES TRATADOS COM ESTADIOS 0/I/II/III 

• Avaliação clínica (história clínica, exame físico e avaliação analítica incluindo CEA) de 3 em 3 meses no 
primeiro ano. 

• Avaliação clínica semestral no 2º e 3 º ano. 
• Avaliação clínica anual no 4º e 5º ano. Após os cinco anos ter alta. 
• Colonoscopia total aos 6 meses se não foi realizada no momento do diagnóstico. Colonoscopia total de 

repetição ao 1º ano, se normal repete ao 3º ano e posteriormente de 5 em 5 anos. 
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5. CARCINOMA DO RETO

5.1. DIAGNÓSTICO

O diagnóstico é histológico, estabelecido por exame endoscópico ou cirúrgico.
Tumores localizados a <15cm da MA na retossigmoidoscopia rígida.

5.2. EXAMES PARA ESTADIAMENTO

• CEA
• Colonoscopia total com biopsia

 ◦ Colonografia por TC - se colonoscopia incompleta por estenose.
 ◦ Coloscopia total nos primeiros 6 meses de pós-operatório – se estudo cólico pré-operatório incom-

pleto
• TC torácica e abdominal
• RM abdominal - se impossibilidade de administração de contraste na TC 
• RM pélvica

 ◦ Ecoendoscopia– se T1-2 N0 ou RM contraindicada
• Consulta de Estomaterapia pré-cirurgia (se aplicável)
• Pesquisa de RAS e BRAF se M1
• Pesquisa de MSI ou MMR se M1.
• Medição da distância do tumor à margem anal e extensão do tumor por RM ou reto-sigmoidoscopia
• Medição pré-operatória por reto-sigmoidoscopia rígida efectuada pelo Cirurgião.

5.3. ESTADIAMENTO

T – Tumor Primário
Tx – Tumor primário não avaliável
T0 – Sem evidência de tumor primário
Tis – Carcinoma insitu: Tumor intra-epitelial ou invasão da lâmina própria
T1 – O tumor invade a submucosa
T2 – O tumor invade a muscularis própria
T3 – O tumor invade tecidos pericólico ou peri-rectais.
T4 – O tumor invade outros órgãos ou estruturas, e/ou perfura o peritoneu visceral 

T4a invade ou perfura o peritoneu visceral
T4b invade outros órgãos ou estruturas

N – Envolvimento Ganglionar Regional
Nx – Gânglios regionais não avaliáveis
N0 – Sem metastização ganglionar regional
N1 – Metástases em 1 a 3 gânglios regionais;

N1a – Metástases em 1 gânglio regional;
N1b – Metástases em 2 a 3 gânglios regionais;
N1c – Depósitos satélites na subserosa, tecidos peri-cólicos não-peritonealizados ou peri-rectais sem 

metástases nos gânglios regionais;
N2 – Metástases em 4 ou mais gânglios regionais;

N2a – Metástases em 4 a 6 gânglios regionais;
N2b – Metástases em 7 ou mais gânglios regionais;
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M – Metastização à distância
M0 – Sem metastização à distância
M1a – Metástases em 1 órgão sem metastização peritoneal;
M1b – Metástases em 2 ou mais órgãos sem metastização peritoneal;
M1c – Metastização peritoneal.

Estádio T N M

0 Tis N0 M0

I T1-2 N0 M0

IIA T3 N0 M0

IIB T4a N0 M0

IIC T4b N0 M0

III Qualquer T N1 M0

IIIA
T1-2
T1

N1
N2a

M0
M0

IIIB
T3, T4a
T2-3
T1-2

N1
N2a
N2b

M0
M0
M0

IIIC
T4a
T3, T4a
T4b

N2a
N2b
N1-2

M0
M0
M0

IVA Qualquer T Qualquer N M1a

IVB Qualquer T Qualquer N M1b

IVC Qualquer T Qualquer N M1c

Estádio T3 Profundidade da invasão da muscular própria, mm

T3a < 1

T3b 1 - 5

T3c 6 - 15

T3d > 15

(Esta classificação, baseada na avaliação da RMN de estadiamento, não está validada pelo que não se encontra incorporada 
na classificação TNM)
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5.4. OPÇÕES TERAPÊUTICAS PARA O TRATAMENTO DOS TUMORES DO RETO

5.4.1. TRATAMENTO INICIALMENTE ORIENTADO PELO ESTADIO CLÍNICO (CTNM):

Muito inicial

cT1 N0, de baixo grau (G1/G2), sem IVL

Resseção endoscópica ou cirurgia trans-anal.

Histologia favorável: grau 1 ou 2, margens de resseção negativas, invasão da submucosa infe-
rior a 1000µm (ver critérios de bom prognóstico no fluxograma), tumores com diâmetro <3 c

Inicial

cT1 não elegível para ressecção local ou cT2 N0

Recto alto: cT3a/b N0/1, MRF neg, sem EMVI

Recto médio: cT3a/b N0, MFR neg, sem EMVI

Cirurgia com ETM (ou excisão completa do mesorrecto com margem distal de 
5cm se recto alto)

Se risco cirúrgico muito elevado (doentes idosos, frágeis): ponderar ressecção 
local após RT ou QTRT

Intermédio

Recto alto: cT3a/b N2, MRF neg, sem EMVI, sem doença extra-nodal

Recto médio: cT3a/b N1-2, MFR neg, sem EMVI, sem doença extra-nodal

Recto baixo: cT3a/b N0-2, MFR neg, sem EMVI,

elevadores livres, sem doença extra-nodal

Cirurgia com ETM (resultados altamente dependentes da qualidade do mesor-
recto)

RT curto + Cirurgia com ETM

QTRT + Cirurgia com ETM

Localmente  
avançado

> cT3b ou EMVI +

RT curto + Cirurgia com ETM

QTRT + Cirurgia com ETM (discutido caso a caso , em sede de RDT) ou RT  
esquema curto + CAPOX ou Folfox + cirurgia com ETM

Margem de 
resseção
invadida

cT3 com MFR +

cT4a/b

Nódulos laterais +

QTRT + Cirurgia com ETM

RT curto + Folfox ou CAPOX + Cirurgia com ETM (discutir caso a caso em  
sede de RDT)

5.5. RE-ESTADIAMENTO LOCAL (T3 N+ E T4)

O pedido da RMN deve ser solicitado pelo Serviço de RT para 6 semanas após o términus da RT e feito 
envio ao serviço de cirurgia.
Deverá ser feito pedido de consulta precoce para o cirurgião responsável (a RMN de re-estadiamento não 
deve interferir neste encaminhamento) com a informação da data de conclusão do tratamento neoadjuvante 
e data óptima, para realização de consulta de Cirurgia que visa realizar a proposta operatória e a marcação 
da data de cirurgia com cumprimento das datas óptimas estipuladas.
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5.6. RESPOSTA CLÍNICA COMPLETA E ESTRATÉGIA “WATCH AND WAIT” NOS TUMORES BAIXOS OU COM 
ELEVADO RISCO OPERATÓRIO

• ausência de tumor palpável ao toque rectal 
• sem evidência de lesão visível na anuscopia, excepto a existência de uma cicatriz plana, telangiectasias 

ou mucosa esbranquiçada
• sem evidência de tumor ou gânglios na RMN

São necessários mais estudos para validar a estratégia de “watch and wait” fora de centros dedicados (com 
ensaios clínicos a decorrer), com follow-up clínico realizado pela cirurgia e imagiologia (cada 3 meses).

Ponderar oferecer a doentes de alto risco cirúrgico (idoso e múltiplas co- morbilidades).

5.7. INTERVALO PARA CIRURGIA

O intervalo de tempo que medeia o tratamento neoadjuvante e a cirurgia deverá rondar as 8-12 semanas.

5.8. HISTOPATOLOGIA

Nas resseções endoscópicas ou transanais (cT1)
• Ressecção em bloco e fixação em cortiça para avaliar margem circunferencial e profunda
• Na presença de factores de mau prognóstico (Grau 3, invasão veno-linfática, invasão sub-mucosa 

>1000µm, R1) é recomendada cirurgia radical com ETM.
Na cirurgia radical com ETM
• Fotografia da peça operatória e avaliação da qualidade do mesorrecto
• Margens distal, proximal e circunferencial em mm
• Pesquisa minuciosa dos gânglios linfáticos (>12gg)
• Ressecção R0/R1/R2
• Avaliação de extensão extra-nodal de metástases ganglionares, EMVI, invasão peri-neural e “budding” 

tumoral
• Grau de regressão de Ryan modificado

5.9. PROCEDIMENTO POR ESTADIO PATOLÓGICO (pTNM)

5.9.1. PT1 (PÓS RESSECÇÃO TRANS-ANAL), NX

 ◦ Vigilância se: histologia favorável (grau 1 ou 2, margens de ressecção negativas (R0), invasão da 
submucosa inferior a 1000µm)

 ◦ Cirurgia com ETM se: histologia desfavorável (grau 3, IVL +, margens de ressecção positivas (R1), 
invasão da submucosa superior a 1000µm)

 ◦ Ponderar RT local (com ou sem QT) se doente de alto risco cirúrgico
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5.9.2. QTRT NO PÓS-OPERATÓRIO (NA AUSÊNCIA DE QTRT NA)

Adequada e necessária CRM ≤ 1mm

pT4b

pN2 com extensão extra-capsular junto à MRF

Depósitos extra-ganglionares (N1c)

pN2 se ETM inadequada

Adequada pN2 em tumores a menos de 4cm da MA

Invasão vascular extra-mural extensa / invasão perineural próxima da MRF

Adequada borderline pN2 nos rectos altos e médios com ETM adequada

CRM 1-2mm

Tumores curcunferenciais infranqueáveis

Não-adequada/Desnecessária pT1/pT2/pT3

pT4a acima da reflexão peritoneal

CRM >2mm

pN1

ETM adequado

5.9.3. DOENTES COM RESPOSTA PATOLÓGICA COMPLETA (ypT0N0) 

• Discutir caso a caso.

5.10. TUMORES IRRESSECÁVEIS

• Marcação tumoral com clips e biopsia, descrição detalhada da irressecabilidade, avaliação para RT; em 
caso de envolvimento dos órgãos adjacentes considerar remoção em bloco com colaboração de outras 
especialidades cirúrgicas se necessário. Em caso de cirurgia R1 marcação com clips do leito tumoral.

5.11. QT NO PÓS-OPERATÓRIO

• Estadio p/yp III ou p/yp II com factores de mau prognóstico (doente operado em quadro oclusivo/sub-
-oclusivo, IVL+)

• Tumores irressecáveis- marcação tumoral com clips e biopsia, descrição detalhada da irressecabilidade, 
avaliação para RT; em caso de envolvimento dos órgãos adjacentes considerar remoção em bloco com 
colaboração de outras especialidades cirúrgicas se necessário. Em caso de cirurgia R1 marcação com 
clips do leito tumoral.

5.12. ESQUEMAS DE RADIOTERAPIA

Protocolo Antineoplásico Dose D do ciclo Periodicidade

5FU Infusional Vs Capecitabina

5-FU 225 mg/m2 D1 a D7

5 semanas
Capecitabina

825 mg/m2

PO 12/12h
D1 a D5
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Intuito do  
tratamento Área Dose total Dose/dia Observações

Neoadjuvante

45 - 50,4 Gy 1.8 a 2Gy/fr

Boost 5.4 – 9Gy 1.8 a 2Gy/fr

Esquema curto 25Gy/5fr 1semana (5Gy/fr)

Adjuvante
loca tumoral e áreas 
ganglionares de 
interesse

45 - 50,4 Gy 1.8 a 2Gy/fr

Boost 5.4 – 9Gy (1.8 a 2Gy/
Incremento de dose pós cirurgia 
(R1, R2, tumores irressecáveis,) 10 – 
20Gy (fr 1.8 a 2Gy/fr)
Avaliação caso a caso

Paliativo Local
Dose a 
definir caso 
a caso

Localizações secundárias

5.13. ESQUEMAS DE QUIMIOTERAPIA 

5.13.1. NEOADJUVANTE

Protocolo Antineoplásico Dose D do ciclo Periodicidade

QT/RT  
Concomitante

5-FU 225 mg/m2 D1 a D7

Durante  
5 semanas

Capecitabina
825 mg/m2

PO 12/12 h
D1 a D5

FOLFOX 6 modificado  ou CAPOX no tempo de espera para a cirurgia, após 
QT/RT concomitante; discutir caso a caso ou RT esquema curto

5.13.2. ADJUVANTE

Protocolo Antineoplásico Dose D do ciclo Periodicidade

QT/RT  
Concomitante

5-FU 225 mg/m2 D1 a D7

Durante 5 semanas
Capecitabina

825 mg/m2

PO 12/12 h
D1 a D5

Capecitabina Capecitabina
1250 mg/m2

PO 12/12 h
D1 a D14 Ciclos de 21 dias

De Gramont

Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

Ciclos de 14 dias5-FU 400 mg/m2 D1

5-FU 2600 mg/m2 D1 a D3

FOLFOX 4
modificado

Oxaliplatina 85 mg/m2 D1

Ciclos de 14 dias
Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-FU 400 mg/m2 D1

5-FU 2400 mg/m2 D1 a D3

CAPOX
Oxaliplatina 130 mg/m2 D1 Ciclos de 21 dias, 8 

ciclosCapecitabina 1000 mg/m2 D1 a D14

Flox

Oxaliplatina 85 mg/m2,, 
PO, 12/12h D1,D15 e D29

Ciclos de 56 diasFolinato de cálcio 500 mg/m2 D1, D8, D15, D22, 
D29 e D36

5-FU 500 mg/m2 D1,D8, D15, D22, 
D29 e D36
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5.13.3. PALIATIVA (Ver tratamento paliativo do cancro do cólon)

5.14. DOENTES COM TUMOR PRIMÁRIO E METÁSTASES RESSECÁVEIS

• Qualquer T N+
 ◦ RT (esquema curto) seguida de 2 a 3 ciclos de QT combinada, a iniciar 2 semanas após términus da 

RT. Avaliação imagiológica (RM abdomino-pélvica / TC torácica em caso de metastização pulmonar) 
para eventual cirurgia ao tumor primário e às metástases, 6 a 8 semanas após início da QT.

ou

 ◦ Quimioterapia sistémica seguida de reavaliação 2 a 3 meses depois e posterior RT/QT concomitante 
(preferencial em T4) ou esquema curto seguido de cirurgia.

5.15. DOENTES COM TUMOR PRIMÁRIO E METÁSTASES POTENCIALMENTE RESSECÁVEIS

• Quimioterapia sistémica dependendo do status mutacional do RAS seguido de avaliação imagiológica 
para eventual RT esquema curto e de cirurgia ao tumor primário e metástases. Pode manter quimio-
terapia no tempo de espera para a cirurgia.

5.16. DOENTES COM TUMOR PRIMÁRIO RESSECÁVEL E METÁSTASES DEFINITIVAMENTE IRRESSECÁVEIS

• Quimioterapia sistémica paliativa. Sequência de tratamentos a ponderar caso a caso e sempre que não 
atrase o tratamento sistémico.

5.17. DOENTES COM TUMOR PRIMÁRIO IRRESSECÁVEL E METÁSTASES DEFINITIVAMENTE IRRESSECÁVEIS

• Cirurgia de derivação e QT paliativa (se aplicável)
• RT para controle sintomático

5.18. RECIDIVA LOCAL

• Se não fez RT durante a situação primária
 ◦ QRT pré-operatória na recidiva (45-50Gy durante 5 a 6 semanas)
 ◦ RT curto seguido de QT (fluoropirimidina e oxaliplatina)

• Em doentes previamente irradiados
 ◦ Tentativa de RT adicional em doses mais baixas

• Cirurgia radical 6 a 10 semanas após RT
• Se previamente irradiados e sem indicação para terapêutica cirúrgica: 

 ◦  QT sistémica paliativa (pouco favorável).
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5.19. SEGUIMENTO DE DOENTES TRATADOS COM INTENÇÃO CURATIVA

• Avaliação clínica de 4 em 4 meses nos dois primeiros anos. Avaliação clínica semestral até ao 5 º ano. 
• Avaliação analítica incluindo CEA.
• Se T3-4 e N+ – TC torácica, abdominal e pélvica aos 0, 8, 16 e 24 meses e depois anual.
• Sigmoidoscopia aos 6 meses ou colonoscopia total se ausência de total prévia.
• Colonoscopia total ao 1º ano, se normal repete ao 3º ano e posteriormente de 5 em 5 anos.

Nota: Nos doentes com estoma de proteção não está indicada a realização de estudo endoscópico. Se o doente referir queixas, 
deverá ser encaminhado para consulta de cirurgia geral. 
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6. DOENÇA METASTIZADA DO CÓLON E DO RETO

• No caso de lesões metastáticas hepáticas abordáveis por tratamento cirúrgico e/ou loco-regional, o 
processo deve ser discutido em reunião de decisão terapêutica de tumores hepatobilio-pancreáticos 
na presença de um cirurgião experiente em cirurgia hepática, com um estadiamento completo e an-
tes de iniciar tratamento sistémico (TC, RM hepática, PET-TC se dúvida quanto a existência de doença 
extra-hepática).

• Pesquisa do status RAS, BRAF e MSI (tumor primário ou metástase).

6.1. INDICAÇÕES PARA BIOPSIA DIRIGIDA

• Atipia clínica, analítica ou imagiológica;
• Antecedentes de outra neoplasia maligna;
• Intervalo livre de doença longo.

6.2. CONTRAINDICAÇÕES PARA A REMOÇÃO DE METÁSTASES HEPÁTICAS

• Doença extra-hepática irressecável;
• Fígado restante inferior a 30 % do volume inicial;
• Envolvimento local não ressecável mesmo com resposta à quimioterapia;
• Sem condições clínicas.

6.2.1. FATORES DE MAU PROGNÓSTICO (CRITÉRIOS DE FONG)

• Metástases bilaterais;
• Intervalo livre de doença inferior a 12 meses;
• Tumor primário N+;
• Metástase maior que 5 cm;
• CEA superior a 200 ng/ml.

6.3. METÁSTASES SÍNCRONAS COM O TUMOR PRIMÁRIO

• Resseção simultânea se a hepatectomia é limitada;
• Resseção hepática posterior se a remoção do primário é urgente (oclusão iminente, perdas sanguíneas 

persistentes);
• Quimioterapia inicial se mau prognóstico e re-avaliação se houver boa resposta à quimioterapia.

6.3.1. DOENTES COM TUMOR PRIMÁRIO DO CÓLON E METÁSTASES RESSECÁVEIS

• Cirurgia do tumor primário e metástases;
• Quimioterapia neoadjuvante seguida de cirurgia do tumor primário e metástases;
• Cirurgia do tumor primário, seguida de QT e posteriormente cirurgia das metástases;
• Cirurgia das metástases, seguida de QT e posteriormente cirurgia do tumor primário.
• (NOTA: Duração do tratamento de QT não deve ultrapassar 2 a 3 meses)
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6.3.2. DOENTES COM TUMOR PRIMÁRIO DO CÓLON E METÁSTASES POTENCIALMENTE RESSECÁVEIS

• Cirurgia do tumor primário se risco de oclusão/hemorragia
• Quimioterapia sistémica com reavaliação de ressecabilidade a cada 2 meses

6.3.3. DOENTES COM TUMOR PRIMÁRIO DO CÓLON  RESSECÁVEL E METÁSTASES DEFINITIVAMENTE 

IRRESSECÁVEIS

• Cirurgia do tumor primário seguida de Quimioterapia paliativa

6.3.4. DOENTES COM TUMOR PRIMÁRIO DO CÓLON IRRESSECÁVEL E METÁSTASES DEFINITIVAMENTE 

IRRESSECÁVEIS

• Quimioterapia paliativa

6.4. METÁSTASES METÁCRONAS

• Cirurgia imediata é a opção padrão;
• Quimioterapia sistémica para lesões potencialmente ressecáveis

6.4.1. ABORDAGEM CIRÚRGICA

• Hepatectomia em duas fases:
Para múltiplos nódulos irressecáveis num só procedimento;
Frequentemente acompanhada de embolização portal em área com tumor persistente;
Regeneração parcial do fígado entre as duas intervenções.

• Cirurgia diferida:
Pós-embolização portal;
Pós-quimioterapia neoadjuvante.

6.4.2. OUTRAS MODALIDADES TERAPÊUTICAS

• Cirurgia associada a outra modalidade ablativa:
Localizações tumorais múltiplas;
Reserva hepática insuficiente se a resseção for muito extensa.

• Ablação por radiofrequência:
Doentes sem condições clínicas para cirurgia e lesões até aos 3 cm
Tumores de pequenas dimensões que obriguem à realização de hepatectomias major
Utilização de Microondas em tumores até 5 cm

6.5. AVALIAÇÃO IMAGIOLÓGICA

• TC torácica, abdominal e pélvica para estadiamento;
• TC hepática multicorte ou RMN hepática para avaliação da anatomia vascular;
• Ecografia hepática peri-operatória;
• PET CT em casos selecionados, para avaliação de doença extra-hepática.



43

 

6.6. METÁSTASES HEPÁTICAS

• Cirurgia: melhor tratamento curativo. A cirurgia no caso de recidivas é possível.
• Fatores de bom prognóstico:

 ◦ < 4 metástases
 ◦ diâmetro < 5 cm
 ◦ ausência de metastização extra-hepática
 ◦ CEA < 200 ng / mL
 ◦ metástases metácronas (> 2 anos)
 ◦ margens livres de doença
 ◦ intervalo livre de doença > 12 meses
 ◦ ausência de invasão ganglionar

• Ponderar avaliação imagiológica cerebral se existência de lesões pulmonares
• Ponderar o cálculo do score do Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC), tendo em conta os 

fatores acima enumerados
• Discutir novamente o processo em RDT a cada nova etapa, com exames de estadiamento.

6.6.1. METÁSTASES HEPÁTICAS SÍNCRONAS
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6.6.2. METÁSTASES HEPÁTICAS METÁCRONAS

No caso de desaparecimento da(s) metástase(s) hepática(s), a resseção hepática da localização inicial deve 
ser discutida.

6.7. METÁSTASES PULMONARES
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6.8. ORIENTAÇÃO TERAPÊUTICA DE METÁSTASES PERITONEAIS DE ORIGEM COLORRETAL:  
DISCUSSÃO EM SEDE DE RDT DE DIGESTIVO

• Critérios de avaliação para cirurgia de citoredução e HIPEC 
 ◦ Idade fisiológica <70 anos
 ◦ ECOG PS  <2
 ◦ Ausência de lesões extraperitoneais (<3 metástases hepáticas)
 ◦ carcinomatose ressecável na totalidade
 ◦ ausência de progressão sob quimioterapia
 ◦ índice peritoneal <17

• Score PCI (Peritoneal Cancer Index)
 ◦ Permite estabelecer o score de Sugarbaker no pré-operatório.

Áreas:
0 - Central 7 - Inferior direita
1 - Superior direita 8 - Flanco direito
2 - Epigastro 9 - Jejuno superior
3 - Superior esquerda 10 - Jejuno inferior
4 - Flanco esquerdo 11 - Íleo superior
5 - Inferior esquerda 12 - Íleo inferior
6 - Pélvis

• Cálculo do score PCI (Calcular para cada área) – Figura 2
 ◦ 0: ausência de tumor
 ◦ 1: tumor < 0.5cm
 ◦ 2: 0.5 a 5 cm
 ◦ 3: > 5cm ou nódulos confluentes 

A soma dos scores das 13 áreas representa o PCI
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6.8.1. METÁSTASES PERITONEAIS DIAGNOSTICADAS NO PRÉ-OPERATÓRIO

6.8.2. METÁSTASES PERITONEAIS DIAGNOSTICADAS NO DECORRER DA CIRURGIA CURATIVA

Metástases ováricas
• Discutir a resseção cirúrgica +/- HIPEC.

Cirurgia de “second-look” e HIPEC 
• Nos doentes de alto risco de recorrência a nível peritoneal (metástases ováricas, perfuração tumoral 

espontânea ou iatrogénica, resseção completa de carcinomatose localizada e do tumor primário), a 
estratégia de cirurgia de “second-look” com HIPEC permitiu diagnosticar uma carcinomatose peritoneal 
em estadio inicial em mais de 50% dos doentes e alcançar uma sobrevivência global aos 5 anos de 90%.
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6.9. ESQUEMAS DE QUIMIOTERAPIA

6.9.1. LESÕES METASTÁTICAS OPERÁVEIS

Protocolo Antineoplásico Dose D do ciclo Periodicidade

FOLFOX 6 Modificado
ou CAPOX

Oxaliplatina 85 mg/m2 D1

ciclos de 14 dias
Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-FU 400 mg/m2 D1

5-FU 2400 mg/m2 D1 a D3

 Ciclos cada duas semanas durante seis meses.
 □ 6 ciclos de quimioterapia pré-operatória
 □ Reavaliação imagiológica sempre pelo mesmo método de imagem (TC, RM)
 □ Cirurgia seguida de 6 ciclos de quimioterapia com FOLFOX-6 modificado ou CAPOX

6.9.2. LESÕES METASTÁTICAS POTENCIALMENTE RESSECÁVEIS

Protocolo Antineoplásico Dose D do ciclo Periodicidade

FOLFOXIRI +/-  
bevacizumab

Irinotecano 165 mg/m2 D1

ciclos de 14 dias

Oxaliplatina 85 mg/m2 D1

Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-FU 3200 mg/m2 D1 a D3

Bevacizumab 5mg/Kg D1

FOLFIRI + cetuximab, 
se RAS wild type

Cetuximab 400 - 250 mg/m2 D1, D8

ciclos de 14 dias

Irinotecano 180 mg/m2 D1

Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-FU 400 mg/m2 D1

5-FU 2400 mg/m2 D1

FOLFOX+ cetuximab, 
se RAS wild type

Cetuximab 400 - 250 mg/m2 D1 a D3

ciclos de 14 dias

Oxaliplatina 85 mg/m2 D1

Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-FU 400 mg/m2 D1

5-FU 2400 mg/m2 D1

FOLFOX 6 +  
panitumumab, se 
RAS wild type

Panitumumab* 6 mg/Kg D1 a D3

ciclos de 14 dias

Oxaliplatina 85 mg/m2 D1

Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-FU 400 mg/m2 D1

5-FU 2400 mg/m2 D1 a D3
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Protocolo Antineoplásico Dose D do ciclo Periodicidade

FOLFIRI +  
bevacizumab

Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

ciclos de 14 dias

Bevacizumab 5 mg/Kg D1

Irinotecano 180 mg/m2 D1

5-FU 400 mg/m2 D1

5-FU 2400 mg/m2 D1 a D3

FOLFOX +  
bevacizumab

Bevacizumab 5mg/Kg

ciclos de 14 dias

Oxaliplatina 85 mg/m2 D1

Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-FU 400 mg/m2 D1

5-FU 2400 mg/m2 D1 a D3

CAPOX +  
bevacizumab

Bevacizumab 7,5mg/Kg D1

ciclos de 21 dias
Oxaliplatina 130 mg/m2 D1

Capecitabina
1200 mg/m2

PO 12/12 h
D1 a D14

* dependente de avaliação pela CFT

6.9.3. ESQUEMAS DE QUIMIOTERAPIA PALIATIVA

Protocolo Antineoplásico Dose D do ciclo Periodicidade

DeGramont  
modificado

Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

ciclos de 14 dias5-FU 400 mg/m2 D1

5-FU 2400 mg/m2 D1 a D3

Capecitabina
1250mg/m2,  
PO, 12/12h D1 a D14

ciclos de 21 dias
 (ajustar dose à clearence creatinina)

DeGramont  
simplificado +  
Bevacizumab

Bevacizumab 5mg/kg D1

Folinato de cálcio 400mg/m2 D1

5-FU 400mg/m2 D1

5-FU 2400mg/m2, D1 a D3

(Fazer Combur e medir TA em todos os ciclos; Não administrar  
Bevacizumab 28 dias antes ou após uma cirurgia, e antes da  

cicatrização completa)

Capecitabina +  
Bevacizumab

Bevacizumab 7.5mg/kg D1

ciclos de 21 dias

Capecitabina 1250mg/m2,  
PO, 12/12h D1 a 14

(ajustar dose à clearence creatinina)

(Fazer Combur e medir TA em todos os ciclos; Não administrar  
Bevacizumab 28 dias antes ou após uma cirurgia, e antes da  

cicatrização completa)

FOLFIRI  
modificado

Irinotecano 180mg/m2 D1

ciclos de 14 dias
Folinato de cálcio 400mg/m2 D1

5-FU 400mg/m2 D1

5-FU 2400mg/m2 D1 a D3
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Protocolo Antineoplásico Dose D do ciclo Periodicidade

CAPIRI

Irinotecano 250mg/m2 D1

ciclos de 21 diasCapecitabina 1000mg/m2,  
PO, 12/12h D1 a 14 

ajustar dose à clearence creatinina)

FOLFIRI modificado + 
Bevacizumab

Bevacizumab 5mg/kg D1

ciclos de 14 dias

Irinotecano 180mg/m2 D1

Folinato de cálcio 400mg/m2 D1

5-FU 400mg/m2 D1

5-FU 2400mg/m2 D1 a D3

(Fazer Combur e medir TA em todos os ciclos; Não administrar  
Bevacizumab 28 dias antes ou após uma cirurgia, e antes da  

cicatrização completa)

CAPIRI + Bevacizumab

Bevacizumab 7.5mg/kg D1

ciclos de 21 dias

Irinotecano 250mg/m2 D1

Capecitabina 1000mg/m2,  
12 - 12 h D1 a 14

 (ajustar dose à clearence creatinina)

(Fazer Combur e medir TA em todos os ciclos; Não administrar  
Bevacizumab 28 dias antes ou após uma cirurgia, e antes da  

cicatrização completa)

FOLFIRI modificado +  
Panitumumab

Panitumumab 6 mg/kg D1

ciclos de 14 dias

Irinotecano 180 mg/m2 D1

Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-FU 400 mg/m2 D1

5-FU 2400 mg/m2 D1 a D3

FOLFOX - 6  
modificado

Oxaliplatina 85 mg/m2 D1

ciclos de 14 dias
Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-FU 400 mg/m2 D1

5-FU 2400 mg/m2 D1 a D3

CAPOX

Oxaliplatina 130 mg/m2 D1

ciclos de 21 diasCapecitabina 1000 mg/m2,  
PO, 12/12h D1 a D14

 (ajustar dose à clearence creatinina)

CAPOX +  
Bevacizumab

Bevacizumab 7.5 mg/kg D1

ciclos de 14 dias

Oxaliplatina 130 mg/m2 D1

Capecitabina 1000mg/m2, 
PO, 12/12h D1 a D14

 (ajustar dose à clearence creatinina)

(Fazer Combur e medir TA em todos os ciclos; Não administrar  
Bevacizumab 28 dias antes ou após uma cirurgia, e antes da  

cicatrização completa)
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Protocolo Antineoplásico Dose D do ciclo Periodicidade

Irinotecano +  
Cetuximab

Cetuximab 400 mg/m2 D1

ciclos de 14 dias
Cetuximab 250 mg/m2 Dose de 

carga

Irinotecano 180  mg/m2 D1

(Reduzir dose de Irinotecano para 300mg/m2 se idade > 70A, ECOG 
2, ou irradiação abdomino-pélvica prévia)

Irinotecano semanal
Irinotecano 100 mg/m2 D1, D8, D15, 

D22
ciclos de 42 dias

(Reduzir dose de Irinotecano para 300mg/m2 se idade > 70A, ECOG 
2, ou irradiação abdomino-pélvica prévia)

Irinotecano q21 dias
Irinotecano 350 mg/m2 D1

ciclos de 21 dias(Reduzir dose de Irinotecano para 300mg/m2 se idade > 70A, ECOG 
2, ou irradiação abdomino-pélvica prévia)

FOLFOXIRI

Oxaliplatina 85 mg/m2 D1

ciclos de 14 dias

Irinotecano 165 mg/m2 D1

Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-FU 3200 mg/m2 D1 a D3

(Pode ponderar-se reduzir a dose de 5-FU para 2400mg/m2)

IROX

Oxaliplatina 85 mg/m2 D1

ciclos de 21 diasIrinotecano 200 mg/m2 D1

(Pode ponderar-se reduzir a dose de 5-FU para 2400mg/m2)

Cetuximab semanal
Cetuximab 400 mg/m2 D1 (dose de 

carga) ciclos de 7 dias
Cetuximab 250 mg/m2 D1

Panitumumab Panitumumab 6 mg/kg D1 ciclos de 14 dias

Trifluridina +  
Tipiracilo

Trifluridina + Tipiracilo* 35 mg/m2, 12h-12h D1-5 e D8-
12 ciclos de 28 dias

(Dose máxima por toma 80mg)

DOENÇA BRAF  
mutada V600E*

Encorafenib 300 mg/dia
Semanal  
(Ensaio  
BEACON)

Binimetinib 45 mg/dia

cetuximab 250 mg/m2

Pembrolizumab
(Tumores MSI-High)
* no contexto de 
protocolo institucional

Pembrolizumab 200 mg D1 Ciclos de 21 dias

* dependente de avaliação pela CFT

6.9.3.1. SE 5-FLUOROURACILO CONTRAINDICADO

Protocolo Antineoplásico Dose D do ciclo Periodicidade

Raltitrexed- 
oxaliplatina  
(TOMOX) 

Raltitrexed* 3 mg/m2 D1
ciclos de 21 dias

Oxaliplatina 100 a 130 mg/m2 D1

Cetuximab/irinote-
cano ( se RAS wild 
type)

Cetuximab 400 mg/m2 Dose de carga 250 
mg/m2 semanal D1 a D8

ciclos de 14 dias
Irinotecano 180 mg/m2 D1
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6.10. CONSIDERAÇÕES PARTICULARES

 ◦ Tratamento de manutenção se resposta máxima e na combinação de fluoropirimidina e bevacizumab
 ◦ Pausa terapêutica (especialmente se os marcadores tumorais normalizaram ou resposta máxima 

e presença de um único órgão atingido) com monitorização regular a cada 2 meses e reintrodução 
da quimioterapia assim que haja evidência de progressão à a discutir com o doente.

 ◦ Quando há progressão após uma primeira linha de quimioterapia com associação de bevacizu-
mab, pode ser considerado alterar a quimioterapia mantendo-se o tratamento antiangiogénico na 
segunda linha.

6.11. RADIOTERAPIA

• Paliativo (Hemostático/Antálgico/Descompressivo)
 ◦ Local
 ◦ Localizações secundárias
 ◦ Dose a definir caso a caso

6.12. SEGUIMENTO

6.12.1. ESTADIOS 0/I/II/III

• Avaliação clínica (história clínica, exame físico e avaliação analítica incluindo CEA) de 3 em 3 meses no 
primeiro ano. 

• Avaliação clínica semestral no 2º e  3 º ano. 
• Avaliação clínica anual no 4º e 5º ano. Após os cinco anos ter alta.
• Colonoscopia total aos 6 meses se não foi realizada no momento do diagnóstico. Colonoscopia total de 

repetição ao 1º ano, se normal repete ao 3º ano e posteriormente de 5 em 5 anos.

6.12.2. ESTADIO IV

Actualmente, não existem definidas diretrizes para este estadio.
• 
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7. CARCINOMA DO CANAL ANAL

7.1. DIAGNÓSTICO

O diagnóstico é estabelecido por biopsia da lesão. O tipo histológico mais frequente é o carcinoma espin-
hocelular. Outras variantes ou subclassificações: tumor cloacogénico, basalóide, transicional e esferoidal.

7.2. AVALIAÇÃO PARA ESTADIAMENTO

• Toque retal
• Avaliação inguinal para adenopatias

 ◦ Citologia - se adenopatias inguinais suspeitas
• Consulta de ginecologia
• TC torácica e abdominal
• Ressonância Magnética pélvica
• Ecoendoscopia ano-rectal para lesões pequenas/T1
• PET-CT - considerar caso a caso
• Pesquisa HIV (CD4, CD8, CD4/CD8)

7.3. ESTADIAMENTO

T – Tumor Primário
Tx – Tumor primário não avaliável;
T0 – Sem evidência de tumor primário;
Tis – Carcinoma insitu;
T1 – Tumor com 2 cm ou menos na sua maior dimensão;
T2 – Tumor com mais de 2 cm e menos de 5 cm na sua maior dimensão;
T3 – Tumor com mais de 5 cm na sua maior dimensão
T4 – Tumor de qualquer dimensão que invade órgãos adjacentes (vagina, uretra, bexiga)

(Nota: invasão isolada da parede rectal, pele peri-anal, tecidos subcutâneos ou esfíncter não é 
considerado T4).

N – Envolvimento Ganglionar Regional
Nx – Gânglios regionais não avaliáveis;
N0 – Sem metastização ganglionar regional;
N1 – Metástases nos gânglios peri-rectais;

N1a – Metástases em adenopatias inguinais, mesorretais ou ilíacas internas;
N1b – Metástases em adenopatias ilíacas externas;
N1c - Metástases em adenopatias ilíacas externas e qualquer adenopatia N1a;

M – Metastização à distância
M0 – Sem metastização à distância;
M1 – Com metastização à distância.
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Estádio T N M

0 Tis N0 M0

I T1 N0 M0

IIA T2 N0 M0

IIB T3 N0 M0

IIIA T1-2 N1 M0

IIIB T4 N0 M0

IIIC T3-4 N1 M0

IV Qualquer T Qualquer N M1

7.4. TRATAMENTO

7.4.1. TUMOR INICIAL: ESTÁDIO 0 E I

• Se tumor da margem anal: Excisão cirúrgica local.
 ◦ Se margens invadidas considerar re-excisão versus QT/RT intensivo

• Se tumor do canal anal: QT/RT concomitante (com ou sem braquiterapia endorectal) a título intensivo

7.4.2. DOENÇA LOCALMENTE AVANÇADA:

• Radioterapia (com ou sem braquiterapia endorectal) concomitante com quimioterapia a título intensivo

7.4.3. DOENÇA METASTIZADA (ESTÁDIO IV):

Integrar as medidas terapêuticas em função da situação clínica do doente:
• Colostomia paliativa;
• Radioterapia paliativa;
• Quimioterapia paliativa;
• Associações das medidas acima citadas
• Terapêutica de suporte

7.5. AVALIAÇÃO LOCAL APÓS TRATAMENTO

RMN pélvica e avaliação clínica, 8-12 semanas após a conclusão do tratamento.

7.5.1. RESPOSTA COMPLETA 

 ◦ Vigilância clínica e imagiológica.

7.5.2. RESPOSTA PARCIAL

 ◦  Reavaliação clínica e imagiológica 4 semanas depois da conclusão do tratamento.

7.5.3. DOENÇA PROGRESSIVA

 ◦ Cirurgia – Amputação abdomino-perineal
 ◦  Segunda linha de quimioterapia com: paclitaxel e carboplatina;  5-Fu e Cisplatina
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7.5.4. RECIDIVA LOCAL: AMPUTAÇÃO ABDOMINO-PERINEAL  (COM OU SEM QT DE INDUÇÃO)

7.6. ESQUEMAS DE QUIMIOTERAPIA

7.6.1. EM CONCOMITÂNCIA COM RT

Protocolo Antineoplásico Dose D do ciclo Periodicidade

Tratamento  
concomitante 
com  
radioterapia

Mitomicina C 12 mg/m2 
dose máxima: 20g D1

Para utilização durante a  
primeira e quinta semana da 
radioterapia. 

5-Fluouracilo 1000 mg/m2 D1 a D4 e  
D29 a D32

Capecitabina |  
Mitomicina C

Capecitabina
825 mg/m2
PO 12/12 h

D1 a D5

Mitomicina C
12 g/m2
dose máxima: 20g

D1

7.6.2. TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO PALIATIVO

Protocolo Antineoplásico Dose D do ciclo Periodicidade

Paclitaxel e  
Carboplatina

Paclitaxel 80 mg/m2 D1,D8,D15

Ciclos de 28 dias

Carboplatina AUC 5 D1

5-Fluouracilo 1000 mg/m2 D1 a D4 e  
D29 a D32

Ciclos de 21 dias
PF

Cisplatina 100 mg/m2 D1

5-Fu 1000 mg/m2 D1 a D5

7.7. RADIOTERAPIA

Intensivo concomitante com QT

Considerar PET CT para delineamento

45-50Gy (1.8-2Gy/fr) pélvico; após 17fr deverá ser efectuado campo pélvico reduzido e após 20fr deverá ser efec-
tuada exclusão das regiões ganglionares inguinais, se negativas

Boost por rt externa 15-25Gy (1.8-2Gy/fr) versus boost por braquiterapia endocavitária (1 aplicação 2 semanas 
após rt externa)

Técnica 3D conformacional/IMRT/VMAT

Irradiação tumoral, ganglionar pélvica e inguinal bilateral

Controle analítico semanal
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Pós-operatório concomitante com QT

Se margens insuficientes (<5mm) e se o alargamento de margens não for possível

Quando há elevado risco de envolvimento ganglionar pélvico (>T2)

45-50Gy (1.8-2Gy/fr) pélvico; após 17fr deverá ser efectuado campo pélvico reduzido e após 20fr deverá ser efec-
tuada exclusão das regiões ganglionares inguinais, se negativas

Boost por rt externa 15-25Gy (1.8-2Gy/fr)

Técnica 3D conformacional /IMRT/VMAT

Irradiação tumoral, ganglionar pélvica e inguinal bilateral

Paliativo

Dose e campo de tratamento a definir caso a caso

7.8. AVALIAÇÃO DE RESPOSTA

Resposta completa: ausência de tumor ou úlcera; normalmente sucede aos 6 meses após tratamento
Nota:
• biópsia por rotina, no caso de dúvida, não é recomendado
• só ponderar cirurgia de salvação após 6 meses e deve ser confirmada histologicamente doença resi-

dual/recidivante
• ecoendoscopia não deverá ser realizada devido ao edema e fibrose que após tratamento é difícil de 

distinguir a eventual persistência tumoral
• só 10-20% dos doentes metastizam à distância sem recidiva locoregional, sendo preferencialmente a 

nível para-aórtico, hepático, pulmonar e cutâneo

7.9. SEGUIMENTO

Se remissão completa às 8 semanas:
• seguimento em consulta de Gastrenterologia e Radioncologia
• avaliação clínica de 3/3 meses durante 2 anos e de 6/6 meses até aos 5 anos
• RM Pélvica 6/6 meses durante 3 anos
• TC TA aos 6 meses e anual durante 3 anos
• 



57

 

8. HEPATOCARCINOMA

8.1. DIAGNÓSTICO

O tipo histológico mais frequente é o adenocarcinoma hepatocelular. A variante fibrolamelar distingue-se 
pela melhor possibilidade de cura através da cirurgia e por surgir não associada habitualmente a cirrose. 
Outras variantes são o colangiocarcinoma (abordado à parte), o indiferenciado e variantes mistas.
Histologia: obter tendencialmente um diagnóstico histológico, a discutir em reunião multidisciplinar; se 
fígado não cirrótico obter sempre histologia. 
O diagnóstico histológico deverá ser obtido a nível da lesão suspeita bem como em parênquima hepático 
não tumoral.
Em doentes com infeções virusais conhecidas deve ser feita referenciação à Consulta de Infecciologia.

8.2. ESTADIAMENTO

• AFP
• TC torácica
• TC hepática ou RMN hepática;

A abordagem destes doentes implica uma avaliação da extensão da doença, mas também uma avaliação 
da função hepática utilizando a classificação de Child-Pugh.
Score Meld (correlação com AFP)

ESTADIAMENTO BCLC 

Estádio 

0 Tumor único < 2 cm; Child-Pugh A

A Assintomático; tumor único < 5 cm ou três tumores < 3 cm; pode apresentar hipertensão portal ou 
bilirrubina aumentada

B Assintomático; Child-Pugh A-B; tumor multinodular, sem invasão vascular ou metástase

C Sintomático, Child-Pugh A-B; tumor invasivo ou metástases linfonodais ou à distância presentes

D Sintomas importantes ou Child-Pugh C

8.2.1. CLASSIFICAÇÃO DE CHILD-PUGH E ALBI SCORE

Child-Pugh

Parâmetro
Pontuação

1 2 3

Encefalopatia Ausente Grau 1 - 2 Grau 3 - 4

Ascite Ausente Ligeira Moderada

Albumina (g/dl) >3,5 2,8 – 3,5 <2,8

Protrombinémia (%) >50% 40-50% <40%

Bilirrubina (mg/dl) <2 2 - 3 >3

Classe A: 5 – 6 pontos; Classe B: 7 – 9 pontos;  Classe C: 10 -15 pontos.
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Albi Score

 [-0.085 x (Albumina g/l) + [0.66 x lg10 (Tbil μm/l)]

Grau 1: ≤ -2.60; Grau 2: > -2.6 a ≤ -1.39; Grau 3: > -1.39

8.3. CLASSIFICAÇÃO TNM

Tumor primário (T)
Tx – O tumor primário não é avaliável; 
T0 – Sem evidência do tumor primário; 
T1 – Tumor solitário inferior ou igual a 2 cm ou superior a 2 cm sem invasão vascular; 

T1a – Tumor solitário inferior ou igual a 2 cm; 
T1b– Tumor solitário superior a 2 cm sem invasão vascular; 

T2 – Tumor solitário superior a 2 cm sem invasão vascular ou múltiplos tumores com dimensões inferiores 
a 5 cm;
T3 – Múltiplos tumores com pelo menos um com mais de 5 cm ou envolvendo um ramo principal das veias 
porta ou hepática;
T4 – Tumor com invasão directa dos órgãos adjacentes (excepto vesícula biliar) ou com perfuração do 
peritoneu visceral.

Gânglios linfáticos (N) (deve incluir pelo menos 3 gânglios)
Nx – Gânglios linfáticos não avaliáveis; 
N0 – Sem metastização ganglionar regional; 
N1 – Com metastização ganglionar regional. 

Metastização distante (M)
M0: Sem metastização à distância;
M1: Com metastização à distância. 

Estádio T N M

IA T1a N0 M0

IB T1b N0 M0

II T2 N0 M0

IIIA T3 N0 M0

IIIB T4 N0 M0

IVA Qualquer T N1 M0

IVB Qualquer T Qualquer N M1
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8.4. OPÇÕES TERAPÊUTICAS

8.4.1. POTENCIALMENTE RESSECÁVEL

• Cirurgia
• Transplante hepático: 

 ◦ MELD SCORE
 ◦ Critérios de Milão:

 □ Nódulo único < 5
 □ 2 ou 3 nódulos, nenhum > 3 cm
 □ Sem invasão vascular

Ou
 ◦ Critérios da Universidade de S. Francisco – Califórnia:

 □ Nódulo único < 6,5 cm
 □ 2 ou 3 nódulos, nenhum > 4,5 cm
 □ Diâmetro total ≤ 8 cm
 □ Sem invasão vascular

 ◦ Se não cumprem estes critérios:
 □ Downsizing: doentes em lista de espera ( > 6 meses), para controlo local (TACE)
 □ Transplante (dador vivo, auto-transplante)

8.4.2. LOCALMENTE AVANÇADOS, IRRESSECÁVEIS OU SEM CONDIÇÕES CIRÚRGICAS

8.4.2.1. QUIMIOEMBOLIZAÇÃO

• Contra-indicações:
 ◦ Cirrose hepática Child C
 ◦ Bilirrubina > 3 mg/dl
 ◦ Trombose da veia porta
 ◦ Fístula arterio-portal
 ◦ Doença sistémica

8.4.2.2. ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA/MICROONDAS 

• Limitações:
 ◦ Nº de nódulos (até 3 na maior parte dos centros)
 ◦ Diâmetro máximo tumoral (5 cm)

8.4.2.3. RADIOTERAPIA

• Todos os tumores hepáticos, independentemente da sua localização, podem ser abordados com  
técnicas de RT (RT3D, IMRT ou SBRT/RT ablativa).

• SBRT:
 ◦ Alternativa a outras técnicas ablativas/de embolização ou quando estas estão contra-indicadas ou 

foram empregues sem sucesso.
 ◦ Indicada em doentes com 1 a 3 lesões. 
 ◦ Pode ser considerada a sua utilização em casos de doença mais extensa ou com maior número 

de lesões, caso exista reserva hepática suficiente (Child A e B) e as limitações de dose possam ser 
respeitadas.
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 ◦ Pressupõe a inexistência de doença extra-hepática ou doença extra-hepática mínima.
• A RT Paliativa está indicada no controlo de sintomas e/ou prevenção de complicações associadas a 

lesões metastáticas de HCC.

8.5. TRATAMENTO SISTÉMICO

Protocolo Antineoplásico Dose D do ciclo

1ª Linha

Sorafenib 400 mg, 12h-12h Contínuo *

Lenvatinib
8mg/dia se Peso corporal < 60 Kg) Contínuo *

12 mg dia se Peso corporal > 60 Kg Contínuo *

Atezolizumab 1200 mg D1
*

Bevacizumab 15 mg/Kg D1

2ª Linha

Regorafenib 160 mg id contínuo * 

Cabozantinib 60 mg po id contínuo *

Ramucirumab 8 mg/Kg D1 * 

3ª linha
Cabozantinib 60 mg po id contínuo * 

Nivolumab 240 mg D1 * 

* dependente de avaliação pela CFT

8.6. TERAPÊUTICA DE SUPORTE

8.7. SEGUIMENTO

Doentes transplantados: seguimento no centro de transplantação

Doentes submetidos a cirurgia e/ou tratamento loco-regional:
• Avaliação clínica e analítica, incluindo AFP; a avaliação imagiológica deve ser feita preferencialmente 

por TC.

Doentes submetidos a terapêutica sistémica: 
• Avaliação clínica e analítica, incluindo AFP; a avaliação imagiológica deve ser feita preferencialmente por 

TC em função das queixas do doente.
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9. CARCINOMA DO PÂNCREAS

9.1. DIAGNÓSTICO

O diagnóstico histológico por punção/biópsia dirigida deve ser obtido quando há indicação para tratamento 
neoadjuvante ou paliativo, não sendo necessário se a primeira opção terapêutica for a cirurgia. 
O tipo histológico mais frequente é o adenocarcinoma ductal (95%). 

9.2. EXAMES PARA ESTADIAMENTO

• CEA, CA 19.9
• TC torax
• TC abdominal (com protocolo de pâncreas)
• Ecoendoscopia alta com punção se necessário diagnóstico histológico ou quando há duvida em TC 

relativamente à presença de adenopatias ou envolvimento vascular no sentido de estabelecer a res-
secabilidade da lesão

• RM para caracterização de lesões hepáticas e/ou pancreáticas duvidosas em TC 
• Laparoscopia de estadiamento em doentes selecionados
• Determinação BRCA1 e BRCA2 (estadios avançados)

9.3. ESTADIAMENTO:Tumor primário (T)

Tx – Tumor não é avaliável;
T0 – Não há evidência de tumor primário;
Tis – Carcinoma insitu;
T1 – Tumor limitado ao pâncreas com até 2 cm de maior dimensão;
T2 – Tumor limitado ao pâncreas com mais de 2 cm e menor ou igual a 4cm de dimensão;
T3 – Tumor estende-se para além do pâncreas mas sem invasão do tronco celíaco ou da artéria mesentérica 
superior (superior a 4 cm);
T4 – Tumor invade tronco celíaco ou a artéria hepática comum, independente do tamanho.

Gânglios linfáticos regionais (N)
Nx – Gânglios linfáticos regionais não são avaliáveis;
N0 – Sem metástases linfáticas regionais;
N1 – Com metastização linfática regional.

Metastização à distância (M)
M0 – Sem metastização à distância;
M1 – Com metastização à distância.
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Estádio T N M

0 Tis N0 M0

IA T1 N0 M0

IB T2 N0 M0

IIA T3 N0 M0

IIB T1-3 N1 M0

III
T1,T2,T3 N2 M0

T4 Qualquer N M0

IV Qualquer T Qualquer N M1

9.4. OPÇÕES TERAPÊUTICAS

Para além do tratamento dirigido ao tumor poderá ser necessária a derivação biliar paliativa cirúrgica, en-
doscópica ou percutânea para controlo da icterícia. 

9.4.1. DOENÇA RESSECÁVEL

• Remoção cirúrgica do tumor
 ◦ Tumores da cabeça – duodenopancreatectomia cefálica
 ◦ Tumores do corpo e cauda – esplenopancreatectomia corpo-caudal 
 ◦ Tumores multicêntricos – pancreatectomia total

• Marcação com clips da loca tumoral
• Linfadenectomia mínima: 15 gânglios
• QT adjuvante com ou sem RT (Risco elevado de recidiva local: margens positivas ou N+).
• Protocolos clínicos de grupos europeus favorecem apenas a QT adjuvante (ESMO; ESPAC-1), no entanto 

protocolos de grupos americanos consideram QT /RT em doentes com risco elevado de recidiva local 
(NCCN;GTSG)

9.4.2. DOENÇA LOCALMENTE AVANÇADA POTENCIALMENTE RESSECÁVEL/BORDERLINE

9.4.2.1. CRITÉRIOS DE ENVOLVIMENTO VASCULAR QUE PERMITEM RESSEÇÃO CIRÚRGICA

AHPBA/SSO/SAT MDACC NCCN

Veia mesentérica  
superior e veia porta

Contacto, envolvimento ou 
oclusão

Oclusão de um segmento 
curto

Contacto, pinçamento ou 
estreitamento

Artéria mesentérica 
superior Contacto Contacto Contacto

Artéria hepática  
comum

Contacto ou envolvimento 
num pequeno segmento

Contacto ou envolvimento 
num pequeno segmento

Contacto ou envolvimento 
num pequeno segmento

Tronco celíaco Sem contacto ou  
envolvimento Contacto Sem contacto ou  

envolvimento

AHPBA/SSO/SSAT: American Hepatopancretobiliary Association/Society of Surgical Oncology/Society for 
Surgery of the Alimentary Tract; MDACC: MD Anderson Cancer Center; NCCN: National Comprehensive 
Cancer Network. Contacto (abutment) significa: interface tumor-vaso menor ou a igual a 180º da circunfer-
ência vascular; Envolvimento (encasement) significa: interface tumor-vaso> 180º da circunferência vascular.
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9.4.2.2. PROBABILIDADE DA INVASÃO VASCULAR PELA NEOPLASIA

Imagem por TC Probabilidade de Invasão

Sem contacto com os vasos 0-3

Contacto com a veia porta (>90%) 30-60

Contacto com a veia porta (>180%) 80-100

Contacto com a veia porta (5 mm de comprimento) 80

Contacto com a veia mesentérica superior (>90º) 80

Contacto com a veia mesentérica superior (>180º) 80

Contacto com a veia mesentérica superior  
(5 mm de comprimento) 80

Pinçamento ou trombose das veias porta ou  
mesentérica superior 100

Deformação em lágrima da veia mesentérica superior 80

9.4.2.3. QUADRO RESUMO QUE PERMITE ESTABELECER RESSECABILIDADE

Vasos Tumor ressecável Tumor potencialmente  
ressecável

Tumor Localmente 
avançado

Artéria mesentérica  
superior Sem envolvimento

Contacto ≤180º da circun-
ferência arterial e margem 
peri-arterial que permite a 
resseção

Contacto 180º da  
circunferência arterial

Tronco celíaco e artéria 
hepática comum Sem envolvimento

Pequena área de contacto 
ou envolvimento da artéria 
hepática comum, passível 
de resseção e reconstrução 
vascular

Envolvimento dos vasos 
sem possibilidade de 
reconstrução vascular

Veia mesentérica 
superior e veia porta

Sem envolvimento

Pequena área de oclusão do 
vaso que permite a resse-
ção e anastomose vascular, 
sem envolvimento da artéria 
mesentérica superior

Oclusão do vaso, sem 
possibilidade de  
reconstrução vascular

• QT seguida de QT/RT neo-adjuvante para tumores de difícil ou duvidosa ressecabilidade; reavaliação 
imagiológica pela cirurgia em 4-6 semanas após términus do tratamento; data ótima para cirurgia: 8 
semanas

• Em casos selecionados, QT ou RT em neoadjuvância
• QT e RT ou apenas QT adjuvantes, se o doente foi irradiado previamente à cirurgia

9.5. DOENÇA LOCALMENTE AVANÇADA IRRESSECÁVEL

• QT/RT definitiva
• QT seguida de QT/RT (se ausência de progressão após QT)

9.6. DOENÇA METASTIZADA

• Tratamento sintomático.
• Quimioterapia paliativa.
• Radioterapia paliativa.
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9.7. ESQUEMA DE RADIOTERAPIA

Neoadjuvante 45Gy (1.8 - 2Gy/dia)

Adjuvante 45-54Gy (1.8 – 2Gy/dia)

Paliativa dose a definir caso a caso

9.8. ESQUEMAS DE QUIMIOTERAPIA

9.8.1. NEOADJUVANTE

Protocolo Antineoplásico Dose D do ciclo Periodicidade

Folfirinox

Irinotecano 180mg/ m2 D1

ciclos de 14 diasOxaliplatina 85mg/ m2 D1

Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-Fu 2400 mg/m2 D1 a D3

CF se BRCA 
positiva

Cisplatina 80 mg/m2 D1

ciclos de 21 dias
Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-Fu 400 mg/m2 D1

5-Fu 8000 mg/m2 D1 a D5

9.8.2. ADJUVANTE

Protocolo Antineoplásico Dose D do ciclo Periodicidade

Folfirinox modificado

Irinotecano 150mg/ m2 D1

ciclos de 14 dias
Oxaliplatina 85mg/ m2 D1

Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-Fu 2400 mg/m2 D1 a D3

Gemcitabina e  
capecitabina

Gemcitabina 1000 mg/m2 D1

ciclo de 21 diascapecitabina 1000 mg/m2,, PO 12/12 h D1 a D14

Reinicia com ciclo semanal durante 3 semanas, cada 4

Gemcitabina
em monoterapia

Gemcitabina 1000 mg/m2 D1, D8, D15

Ciclo inicial durante 7 semanas, seguido de 1 semana de intervalo  
Reinicia com ciclo semanal durante 3 semanas, cada 4
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9.8.3. PALIATIVO

Protocolo Antineoplásico Dose D do ciclo Periodicidade

Gemcitabina

Gemcitabina 1000 mg/m2

Ciclo inicial durante 7 semanas, seguido de 1 semana de intervalo
Reinicia com ciclo semanal durante 3 semanas, cada 4

CF

Cisplatina 80 mg/m2 D1

ciclos de 21 dias
Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-Fu 400 mg/m2 D1

5-Fu 800 mg/m2 D1 a D5

Pacliatxel- 
albumina com  
gemcitabina

Nab-paclitaxel 125 mg/ m2 D1,8,15
ciclos de 28 diasGemcitabina- 

albumina 1000 mg/ m2 D1,8,15

Folfirinox

Irinotecano 185mg/ m2 D1

ciclos de 14 dias

Oxaliplatina 85mg/ m2 D1

Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-Fu 2400 mg/m2 D1 a D3

GEMOX
Gemcitabina 1000 mg/ m2 D1

Oxaliplatina 100 mg/ m2 D1

9.9. SEGUIMENTO (PARA DOENTES SUJEITOS A REMOÇÃO COMPLETA DA DOENÇA)

• Avaliação clínica e analítica cada 3-6 meses durante dois anos e depois anualmente
• Avaliação imagiológica, se indicado clinicamente.
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10. TUMORES DO ESTROMA GASTRINTESTINAL (GIST)

10.1. DIAGNÓSTICO

O diagnóstico é histológico e deve ser obtido por cirurgia ou biopsia dirigida. Deve incluir a determinação 
das mutações dos genes KIT, PDGFRA e do marcador imuno-histoquímico DOG-1.

10.2. EXAMES PARA ESTADIAMENTO

• TC torácica, abdominal e pélvica
• Endoscopia digestiva alta (se lesão gástrica)
• Colonoscopia total (se lesão colorectal) 
• RMN pélvica (se lesão do reto)
• Ecoendoscopia/PECO se aplicável
• Considerar a PET-CT para avaliação da extensão da doença e de resposta à terapêutica.

10.3. ESTADIAMENTO: SISTEMA TNM (AJCC/UICC)

Tumor primário (T)
Tx – Tumor não é avaliável;
T0 – Não há evidência de tumor primário;
T1 – Tumor com ≤ 2 cm;
T2 – Tumor com>2 cm mas menos de 5cm; 
T3 – Tumor com>5 cm mas menos de 10cm; 
T4 – Tumor com> 10cm.

Gânglios linfáticos regionais (N)
Nx – Gânglios linfáticos regionais não são avaliáveis;
N0 – Sem metástases linfáticas regionais;
N1 – Com metastização linfática regional.

Metastização à distância (M)
M0 – Sem metastização à distância;
M1 – Com metastização à distância.

10.3.1. ÍNDICE MITÓTICO:

Baixo – 5 ou menos mitoses por 50 campos de grande ampliação
Elevado – mais de 5 mitoses por 50 campos de grande ampliação
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10.3.2. CLASSIFICAÇÃO DE FLETCHER: A MAIS UTILIZADA PARA PREVER O RISCO DE METASTIZAÇÃO

Grupo de risco Tamanho Índice mitótico

Muito Baixo <2 cm <5 por 50 HPF

Baixo 2-5 cm <5 por 50 HPF

Intermédio <5 cm 6-10 por 50 HPF

5-10 cm <5 por 50 HPF

>5 cm > 5 HPF

Alto >10 cm Qualquer índice mitótico

Qualquer tamanho > 10 HPF

10.3.3. GIST GÁSTRICO

Estádio T N M Índice mitótico

IA T1-2 N0 M0 Baixo

IB T3 N0 M0 Baixo

II
T1-2
T4

N0
N0

M0
M0

Elevado
Baixo

IIIA T3 N0 M0 Elevado

IIIB T4 N0 M0 Elevado

IV
Qualquer T
Qualquer T

N1
Qualquer N

M0
M1

Qualquer índice 
Qualquer índice

10.3.4. GIST INTESTINO DELGADO

Estádio T N M Índice mitótico

IA T1-2 N0 M0 Baixo

II T3 N0 M0 Baixo

IIIA
T1
T4

N0
N0

M0
M0

Elevado
Baixo

IIIB T2-4 N0 M0 Elevado

IV
Qualquer T
Qualquer T

N1
Qualquer N

M0
M1

Qualquer índice 
Qualquer índice

10.4. ESTRATÉGIA TERAPÊUTICA

10.4.1. DOENÇA LOCALIZADA OU POTENCIALMENTE RESSECÁVEL:

• Se lesão inferior a 2cm em locais de vigilância ecoendoscópica acessível, considerar vigilância anual
• Cirurgia
• Tratamento adjuvante com 36 meses imatinib 400 se risco intermédio ou alto
• Considerar terapêutica neoadjuvante/primária em lesões com abordagem cirúrgica extensa e complexa 

e potencialmente sensível a terapêutica com Mesilato de Imatinib (análise mutacional favorável)
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10.4.2. DOENÇA RESIDUAL OU IRRESSECÁVEL:

• Terapêutica com Mesilato de Imatinib na dose de 400 mg/dia se mutação no exon-11 e na dose de  
800 mg/dia no exon-9

• Avaliação da resposta à terapêutica: considerar re-intervenção cirúrgica em caso de boa resposta.

10.4.3. DOENÇA METASTIZADA:

• Terapêutica com Mesilato de Imatinib na dose de 400 mg/dia se mutação no exon-11 e na dose de  
800 mg/dia no exon-9

10.5. AUSÊNCIA DE RESPOSTA OU PROGRESSÃO APÓS TRATAMENTO MESILATO DE IMATINIB

• Incremento de dose de Mesilato de Imatinib até 800 mg diários (se dose inicial de 400mg/dia), com 
avaliação da resposta e toxicidade ao tratamento

• Considerar terapêuticas locais se doença limitada (radiofrequência, quimioembolização, cirurgia)
• Terapêutica de 2ª linha com Maleato de Sunitinib na dose de 50 mg/dia (4 semanas sim, 2 semanas 

não) ou em alternativa a dose de 37.5mg/dia (continuo)
• Terapêutica de 3ªlinha com Regorafenib na dose de 160mg/dia

Em caso de intolerância ao Mesilato de Imatinib considerar o Maleato de Sunitinib.

10.6. SEGUIMENTO DOS DOENTES TRATADOS COM INTENÇÃO CURATIVA 

• Avaliação clínica cada 3 meses durante 3 anos e depois cada 6 meses durante 2 anos;
• PET-CT anual nos 1ºs 3 anos.
• TC Tórax, TC/RM de acordo com a localização do tumor primário e indicação clínica.
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11. CARCINOMA DAS VIAS BILIARES INTRA-HEPÁTICAS

11.1. DIAGNÓSTICO

É necessário confirmação histológica. O tipo histológico habitual é o adenocarcinoma.

11.2. EXAMES PARA ESTADIAMENTO

• CEA e CA 19.9;
• TC toraco-abdominal-pélvica; 
• Colangio-RMN – se possibilidade de invasão das vias biliares extra-hepáticas;
• Considerar laparoscopia de estadiamento se dúvidas quanta a ressecabilidade e extensão loco-regional.
• PET-CT para avaliação de extensão de doença.
• Determinação: FGFR2, IDH1, NTRK e dMMR em estadios avançados

11.3. ESTADIAMENTO

Tumor Primário (T)
Tx – Tumor primário não avaliável;
T0 – Sem evidência de tumor primário;
Tis - Carcinoma in situ
T1 – Tumor solitário sem invasão vascular, inferior ou igual a 5 cm ou superior a 5 cm;

T1a – Tumor solitário inferior ou igual a 5 cm sem invasão vascular
T1b – Tumor solitário superior a 5 cm sem invasão vascular;

T2 -Tumor solitário com invasão vascular intra hepática ou múltiplos nódulos com ou sem invasão vascular;
T3 – Tumor perfura o peritoneu visceral;
T4 – Tumor com invasão periductal ou com invasão directa dos órgãos adjacentes. 

Gânglios regionais (N)
Nx – Gânglios linfáticos regionais não avaliáveis;
N0 – Sem metastização ganglionar regional;
N1 – Com metastização ganglionar regional.

Metástases à distância (M)
M0 – Sem metástases à distância;
M1 – Com metástases à distância.

Estádio T N M

0 Tis N0 M0

IA T1a N0 M0

IB T1B N0 M0

II T2 N0 M0

IIIA T3 N0 M0

IIIB
T4 N0 M0

Qualquer T N1 M0

IV Qualquer T Qualquer N M1
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11.4. ABORDAGEM TERAPÊUTICA

11.4.1. TUMORES RESSECÁVEIS:

• Resseção cirúrgica;
• Quimioterapia adjuvante com capecitabina durante 6 meses;
• Quimioterapia e radioterapia complementar se Cirurgia R1 ou R2, com gemcitabina ou fluoropirimidina

11.4.2. TUMORES IRRESSECÁVEIS OU METASTÁTICOS:

• Tratamento de suporte;
• Ablação por radiofrequência (ver terapêuticas loco-regionais);
• Desobstrução biliar – CPRE/CPT;
• Quimioterapia.

11.4.3. QUIMIOTERAPIA

Protocolo Antineoplásico Dose D do ciclo Periodicidade

Gemcitabina e 
Cisplatina

Gemcitabina 1000 mg/m2

D1 e D8 Ciclos de 21 dias
Cisplatina 25 mg/m2

FOLFOX 6  
modificado

Oxaliplatina 85 mg/m2 D1

Ciclos de 14 dias
Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-Fu 400 mg/m2 D1

5-Fu 2400 mg/m2 D1 a D3

Gemcitabina Gemcitabina 1000 mg/m2 D1, D8, D15 Ciclos de 28 dias

CF

Cisplatina 80 mg/m2 D1

Ciclos de 21 dias
Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-Fu 400 mg/m2 D1

5-Fu 800 mg/m2 D1 a D5

GEMOX
Gemcitabina 1000 mg/ m2 D1

Ciclos de 14 dias
Oxaliplatina 100 mg/ m2 D1

11.4.4. RADIOTERAPIA

Neoadjuvante 
45Gy (1.8 - 2Gy/dia) se doença localizada em que a qui-
mioterapia não promoveu redução do volume tumoral 
ou em caso de contra-indicação para quimioterapia.

Adjuvante 45-54Gy (1.8 – 2Gy/dia) se Cirurgia R1 ou R2 ou se CI 
para QT

Paliativa dose a definir caso a caso
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11.5. SEGUIMENTO (PARA DOENTES COM TUMORES TOTALMENTE RESSECADOS)

• Avaliação clínica e analítica cada três meses durante dois anos e semestral nos três anos seguintes;
• Avaliação imagiológica por TAC TAP cada quatro meses durante dois anos e semestral nos três anos 

seguintes;
• RMN em caso de suspeita de recorrência.
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12. CARCINOMA DAS VIAS BILIARES EXTRA-HEPÁTICAS

12.1. DIAGNÓSTICO

É necessário confirmação histológica, se o doente não tiver indicação para resseção cirúrgica ou transplante.
O tipo histológico mais frequente é o adenocarcinoma.

12.2. EXAMES PARA ESTADIAMENTO

• Marcadores tumorais: CEA e CA 19.9;
• TC Toraco-abdominal-pélvica;
• Colangio-RMN (deverá ser realizada antes de colocação de prótese); 
• Colangiografia retrógrada endoscópica ou percutânea;
• Considerar a hipótese de Eco-Endoscopia/PECO;
• Considerar laparoscopia de estadiamento se dúvidas quanta a ressecabilidade e extensão loco-regional.
• PET-CT para avaliação de extensão de doença.
• Determinação: FGFR2, IDH, NTRK e dMMR se doença avançada.

12.3. ESTADIAMENTO

12.3.1. CARCINOMA PERI-HILAR

Tumor Primário (T)
Tx – Tumor primário não avaliável;
T0 – Sem evidência de tumor primário;
Tis – Carcinoma insitu;
T1 – Tumor confinado à via biliar com extensão até à camada muscular ou tecido fibroso adjacente;
T2 – Tumor invade a parede da via biliar para o tecido adiposo adjacente ou invade o parênquima hepático 
adjacente;

T2a – Tumor ultrapassa a parede da via biliar para o tecido adiposo adjacente;
T2b – Tumor invade o parênquima hepático adjacente;

T3 – Tumor invade ramos da veia porta ou da artéria hepática unilateralmente;
T4 – Tumor invade a veia porta ou os seus ramos bilateralmente, a artéria hepática comum, os ramos biliares 
secundários bilateralmente ou ramos biliares secundários unilateralmente mas com invasão contra-lateral 
da veia porta ou da artéria hepática.

Gânglios regionais (N)
Nx – Gânglios linfáticos regionais não avaliáveis;
N0 – Sem metastização ganglionar regional;
N1 – Com metastização ganglionar regional incluindo canal cístico, via biliar principal, artéria hepática co-
mum ou veia porta;
N2 – Com metastização ganglionar peri-aórticos, peri-cava, artéria mesentérica superior e tronco celíaco.

Metástases à distância (M)
M0 – Sem metastização à distância;
M1 – Com metastização à distância.
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Estádio T N M

0 Tis N0 M0

I T1 N0 M0

II T2a, T2b N0 M0

IIIA T3 N0 M0

IIIB T4 N0 M0

IIIC Qualquer  T N1 M0

IVA Qualquer  T N2 M0

IVB Qualquer T Qualquer N M1

12.3.2. CARCINOMA DA VIA BILIAR DISTAL

Tumor Primário (T)
Tx – Tumor primário não avaliável;
T0 – Sem evidência de tumor primário;
Tis – Carcinoma insitu;
T1 – Tumor confinado à via biliar menos de 5 mm;
T2 – Tumor ultrapassa a parede da via biliar entre 5 a 12 mm;
T3 – Tumor invade via biliar superior a 12mm;
T4 – Tumor invade o tronco celíaco ou a artéria mesentérica superior e ou artéria hepática comum.

Gânglios regionais (N)
Nx – Gânglios linfáticos regionais não avaliáveis;
N0 – Sem metastização ganglionar regional;
N1 – Com metastização ganglionar regional;

Metástases à distância (M)
M0 – Sem metastização à distância;
M1 – Com metastização à distância.

Estádio T N M
0 Tis N0 M0

I T1 N0 M0

IIA T1 N1 M0

T2 N0 M0

IIB T2 N1 M0

T3 N0 M0

T3 N1 M0

IIIA T1 N2 M0

T2 N2 M0

T3 N2 M0

IIIB T4 N0 M0

T4 N1 M0

T4 N2 M0

IV Qualquer T Qualquer N M1
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12.3.3. AMPULOMA

Tumor Primário (T)
Tx – Tumor primário não avaliável;
T0 – Sem evidência de tumor primário;
Tis – Carcinoma insitu;
T1 – Tumor confinado à ampola da Vater ou ao esfíncter de Oddi;
T2 – Tumor invade a parede duodenal;
T3 – Tumor invade o pâncreas;
T4 – Tumor invade tecidos peri-pancreáticos ou órgãos ou estruturas adjacentes;
Gânglios regionais (N) (os gânglios esplénicos e os da cauda do pâncreas são considerados M1) (devem ser 
avaliados pelo menos 10 gânglios)
Nx – Gânglios linfáticos regionais não avaliáveis;
N0 – Sem metastização ganglionar regional;
N1 – Com metastização ganglionar regional;

Metástases à distância (M)
M0 – Sem metastização à distância;
M1 – Com metastização à distância.

Estádio T N M

0 Tis N0 M0

IA T1 N0 M0

IB T2 N0 M0

IIA T3 N0 M0

IIB T1-3 N1 M0

III T4 Qualquer N M0

IV Qualquer T Qualquer N M1

12.4. ABORDAGEM TERAPÊUTICA

12.4.1. TUMORES RESSECÁVEIS:

• Resseção cirúrgica
• Quimioterapia adjuvante com capecitabina durante 6 meses
• Quimioterapia e radioterapia complementar para doentes com cirurgia R1 ou R2, com gemcitabina ou 

fluoropirimidina

12.4.2. TUMORES IRRESSECÁVEIS OU METASTÁTICOS:

• Tratamento de suporte
• Desobstrução biliar
• Quimioterapia sistémica
• Radioterapia paliativa.
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12.4.3. QUIMIOTERAPIA

Protocolo Antineoplásico Dose D do ciclo Periodicidade

Gemcitabina e 
Cisplatina

Gemcitabina 1000 mg/m2

D1 e D8 Ciclos de 14 dias
Cisplatina 25 mg/m2

Folfox 6 modificado

Oxaliplatina 85 mg/m2 D1

Ciclos de 28 dias
Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-Fu 400 mg/m2 D1

5-Fu 2400 mg/m2 D1 a D3

Gemcitabina Gemcitabina 1000 mg/m2 D1, D8, D15 Ciclos de 28 dias

CF

Cisplatina 80 mg/m2 D1

Ciclos de 21 dias
Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-Fu 400 mg/m2 D1

5-Fu 800 mg/m2 D1 a D5

GEMOX
Gemcitabina 1000 mg/ m2 D1

Ciclos de 14 dias
Oxaliplatina 100 mg/ m2 D2

12.5. SEGUIMENTO (PARA DOENTES SUJEITOS A RESSEÇÃO TUMORAL COMPLETA)

• Avaliação clínica e analítica cada três meses durante dois anos e semestral nos três anos seguintes;
• Avaliação imagiológica por TAC TAP cada quatro meses durante dois anos e semestral nos três anos 

seguintes;
• RMN em caso de suspeita de recorrência.

• 
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13. CARCINOMA DA VESÍCULA BILIAR

13.1. DIAGNÓSTICO

A maior parte dos casos é diagnosticada de forma incidental, em cirurgia.
O tipo histológico mais frequente é o adenocarcinoma.

13.2. EXAMES PARA ESTADIAMENTO

• Marcadores tumorais: CEA e CA 19.9;
• TC Toraco-Abdominal;
• Colangio-RMN;
• CPRE em caso de sinais de obstrução biliar;
• Considerar laparoscopia de estadiamento;
• Determinar: FGFR2, IDH1, NTRK, sobreexpressão HER2 e  dMMR se doença avançada.

13.3. ESTADIAMENTO

Tumor Primário (T):
Tx – Tumor primário não avaliável;
T0 – Sem evidência de tumor primário;
Tis – Carcinoma insitu
T1 – Tumor invade a lâmina própria ou a muscular;

T1a: Tumor invade a lâmina própria;
T1b: Tumor invade a muscular;

T2 – Tumor invade o tecido conjuntivo peri-muscular, sem extensão para a serosa ou fígado;
T2a – Tumor invade o tecido conjuntivo peri-muscular na vertente peritoneal sem envolvimento da 

serosa;
T2b – Tumor invade o tecido conjuntivo peri-mmuscular do lado hepático mas sem extensão para o 

fígado;
T3 – Tumor perfura a serosa (peritoneu visceral) e/ou invade directamente o fígado e/ou um outro órgão 
adjacente, como o estômago, duodeno, cólon, pâncreas, epíplon ou vias biliares extra-hepáticas;
T4 – Tumor invade a veia porta ou artéria hepática ou dois ou mais órgãos extra-hepáticos.

Gânglios regionais (N)
Nx – Gânglios linfáticos regionais não avaliados;
N0 – Sem metastização ganglionar regional;
N1 – Com metastização ganglionar regional.
N2 – Com metastização ganglionar peri-aórticos, peri-cava, artéria mesentérica superior e tronco celíaco.

Metástases à distância (M)
M0 – Sem metastização à distância;
M1 – Com metastização à distância.

Estádio T N M

0 Tis N0 M0

I T1 N0 M0

IIA T2a N0 M0
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IIB T2b N0 M0

IIIA T3 N0 M0

IIIB T1-3 N1 M0

IVA T4 N0-1 M0

IVB
Qualquer T N2 M0

Qualquer T Qualquer N M1

13.4. ABORDAGEM TERAPÊUTICA

13.4.1. DOENÇA RESSECÁVEL

• Resseção cirúrgica em caso de doença localizada: 
 ◦ Tis, T1a – Colecistectomia
 ◦ ≥T1b – Colecistectomia + Resseção hepática em bloco + Linfadenectomia

• Considerar quimioterapia e radioterapia complementar em caso de resseção incompleta com fluoro-
pirimidina

13.4.2. DOENÇA NÃO RESSECÁVEL

• Cirurgia paliativa;
• Desobstrução biliar por via externa ou CPRE;
• Radioterapia paliativa;
• Quimioterapia paliativa (opção discutível).

13.4.3. RADIOTERAPIA

Neoadjuvante 45Gy (1.8 - 2Gy/dia)

Adjuvante 45-54Gy (1.8 – 2Gy/dia)

Paliativa dose a definir caso a caso

13.4.4. QUIMIOTERAPIA SISTÉMICA

O tratamento sistémico com quimioterapia é discutível dado ser um tumor habitualmente pouco sensível 
a esta terapêutica, haver pouca casuística e poucos ensaios efetuados. A considerar a participação em en-
saios clínicos. Para os doentes para quem se pretenda esta opção e não tenham co-morbilidades as opções 
abaixo são consideradas no IPOC.

Protocolo Antineoplásico Dose D do ciclo Periodicidade

Gemcitabina e 
Cisplatina

Gemcitabina 1000 mg/m2

D1 e D8 Ciclos de 21 dias
Cisplatina 25 mg/m2

Folfox 6 modificado

Oxaliplatina 85 mg/m2 D1

Ciclos de 48 dias
Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-Fu 400 mg/m2 D1

5-Fu 2400 mg/m2 D1 a D3

Gemcitabina Gemcitabina 1000 mg/m2 D1, D8, D15 Ciclos de 28 dias
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Protocolo Antineoplásico Dose D do ciclo Periodicidade

CF

Cisplatina 80 mg/m2 D1

Ciclos de 21 dias
Folinato de cálcio 400 mg/m2 D1

5-Fu 400 mg/m2 D1

5-Fu 800 mg/m2 D1 a D5

GEMOX
Gemcitabina 1000 mg/ m2 D1

Ciclos de 14 dias
Oxaliplatina 100 mg/ m2 D2

De Gramont

5-Fu 400 mg/ m2 D1
Ciclos de 14 dias

5-Fu 2400 mg/ m2 D1 a D3

Folinato de cálcio 400 mg/ m2 D1

13.5. SEGUIMENTO (PARA DOENTES SUJEITOS A REMOÇÃO COMPLETA DA DOENÇA):

• Avaliação clínica e analítica cada três meses durante dois anos e semestral nos três anos seguintes
• Avaliação imagiológica (TC) cada seis meses durante dois anos
• RMN em caso de suspeita de recorrência.
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14. AMPULOMA

• Este capítulo refere-se apenas aos tumores da papila. Os adenocarcinomas periampulares pancreáticos 
não serão abordados. 

• Anatomicamente, estes tumores podem localizar-se no tecido duodenal, ampola de Vater ou ambos. 
• De um ponto de vista anatomo-patológico, estes tumores podem ser do subtipo intestinal com origem 

num adenoma duodenal ou do sub-tipo pancreato-biliar, com origem em tecido biliar. 
• O ampuloma do subtipo intestinal tem melhor prognóstico do que o ampuloma do subtipo pancreato-

-biliar.
1. ESTADIAMENTO INICIAL

14.1. DIAGNÓSTICO

• Clínica: Icterícia colestática progressiva e contínua com prurido, perda de peso recente, história pessoal 
ou familiar de polipose adenomatosa familiar (PAF), febre.

• Analiticamente: anemia ferripriva, citólise, colestase.
• Duodenoscopia (visão lateral de alta definição indispensável) com biópsias múltiplas: localização precisa, 

desenvolvimento endoluminal ou endoampular, diâmetro, grau de estenose, presença de ulceração, 
adenomas concomitantes em D2.

• Ecografia: dilatação frequentemente muito acentuada do ducto biliar principal e do ducto pancreático 
em todo o seu trajeto na ausência de pâncreas divisum.

14.2. ESTADIAMENTO

14.2.1. STANDARD

• Ecoendoscopia com biópsias: status usT (usT2: extensão à submucosa; usT3: extensão pancreática), 
status N, extensão endocanalar do ducto pancreático principal e/ou da via biliar principal.

• TC toraco-abdomino-pélvica com cortes finos de 1 mm centrados na região duodenopancreática com 
preenchimento do duodeno com água e aquisição de imagens nas três fases da injeção de contraste: 
pesquisa de contra-indicações a DPC (metástases ganglionares à distância interaorto-cavas, metástases 
hepáticas) e para mapeamento vascular preciso.

• Colangioressonância: pesquisa de uma extensão tumoral endoductal.
• Endoscopia de alta resolução e colonoscopia para avaliação de lesões concomitantes.

14.2.2. OPCIONAL

• De acordo com a disponibilidade e se o tumor superficial: mini sonda de endoscopia  endocanalar 
de alta frequência  20MHz que permita uma avaliação mais precisa da infiltração da submucosa, de 
vegetações intraductais e avaliação de uma possível invasão dos esfíncteres próprios e comuns.

• Marcadores tumorais: CEA, Ca19.9 (após a normalização da colestase).
• Casos específicos/particulares: colonoscopia e EDA de alta resolução nos casos de PAF (polipose 

adenomatosa familiar) e consulta de risco familiar de CCR..

14.2.3. ELEMENTOS HISTOLÓGICOS

• O esfíncter de Oddi representa o equivalente de uma muscular da mucosa. O risco ganglionar não 
existe na ausência de uma  extensão tumoral à submucosa duodenal, mas este risco sobe para 30% 
se invasão desta.

• Tratam-se de adenocarcinomas. Dois subtipos histológicos principais são descritos: o subtipo intestinal 
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desenvolvido a partir de um adenoma duodenal e o subtipo pancreáto-biliar desenvolvido a partir da 
face endobiliar pancreática.

• Quando a morfologia não sugere uma histologia, recomenda-se a realização de um estudo imuno-
-histoquímico:
 ◦ citoqueratina 7+ / citoqueratina 20- é a favor de uma origem pancreatobiliar.
 ◦ citoqueratina 7- / citoqueratina 20+ é a favor da origem intestinal.

• A mutação KRAS é encontrada em cerca de metade dos casos e pode tornar-se um marcador prog-
nóstico.

• A pesquisa da instabilidade de microssatélites é desejável nos doentes com menos de 70 anos de idade 
com um tumor do tipo intestinal.

14.2.4. ESTADIAMENTO TNM

T- Tumor primário
Tx – Tumor primário não avaliável
T0 – Carcinoma in situ
Tis – Tumor confinado à ampola da Vater ou ao esfíncter de Oddi
T1a – Tumor com invasão além do esfíncter de Oddi e/ou com invasão da submucosa duodenal
T1b – Tumor invade a lâmina própria duodenal
T2 – Tumor invade o pâncreas
T3 – Tumor invade o pâncreas em < 0.5cm
T3a – Tumor invade o pâncreas em > 0.5cm ou invade tecido per-pancreático ou atinge a serosa duodenal 
sem invadir a artéria celíaca ou a artéria mesentérica superior
T3b – Tumor invade o tronco celíaco, a artéria mesentérica superior ou a artéria hapática.
T4 – Sem evidência de tumor primário

N - adenopatias regionais
Nx – Gânglios linfáticos regionais não avaliáveis
N0 – Sem metastização ganglionar regional
N1 – Com metastização ganglionar regional <2
N2 – Com metastização ganglionar regional ≥ 3

M - metástases à distância
M0 – Sem metastização à distância
M1 – Com metastização à distância, ou adenopatias esplénicas ou da cauda do pâncreas.

Estadio T N M

0 Tis N0 M0

IA T1 N0 M0

IB
T1b
T2

N0 M0

IIA T3a N0 M0

IIB T3b N1 M0

IIIA

T1a
T1b
T2
T3

N1 M0

IIIB
Qualquer T
T4

N2
Qualquer N

M0
M0

IV Qualquer T Qualquer N M1
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• A diferenciação histológica (intestinal vs pancreato-biliar) é um fator prognóstico importante e determi-
nante na escolha da quimioterapia adjuvante. 

• Outros fatores que podem ajudar a tomar uma decisão relativamente à necessidade de quimioterapia 
adjuvante são os marcadores CDX2 e MUC2, cuja positividade é a favor de um origem intestinal e MUC1 
cuja positividade é a favor de uma origem pancreato-biliar.

14.3. OPÇÕES TERAPÊUTICAS

14.3.1. TRATAMENTO CURATIVO

Na presença de elementos a favor de um tumor maligno invasivo
• ≥T2 ou
• N+ ou
• Tumor ulcerado
O tratamento vai consistir na realização de uma duodeno-pancreatectomia cefálica (DPC) com os mesmos 
critérios de qualidade dos adenocarcinomas pancreáticos.

Exames complementares de diagnóstico pré-operatórios a favor de um tumor benigno ou tumor maligno 
não invasivo (<T1)
• A ecoendoscopia é indispensável
• ≤T1 e
• Tumor não ulcerado e 
• usN0 e
• sem extensão endocanalar biliar ou pancreática e
• M0 e
• Sem características infiltrativas nas biópsias
• No caso de ampuloma não degenerado com proposta para ampulectomia endoscópica: é necessário 

realizar pelo menos duas séries de biópsias com duodenoscópio e serem avaliadas por dois anatomo-
-patologistas diferentes que confirmem o diagnóstico de ampuloma. No caso de se tratar de uma papila 
adenomatosa não tumoral, com função hepática normal, e na ausência de displasia de alto grau deve-se 
ser mantida vigilância apenas.

14.3.2. AMPULECTOMIA

• Ampulectomia endoscópica:
 ◦ resseção em bloco de toda a estrutura ampular 
 ◦ A colocação de stent com prótese de plástico de 3-7Fr no ducto pancreático principal é desejável. Esta 

será removido nas 4 a 6 semanas após o procedimento para reduzir as pancreatites pós-resseção.

• Ampulectomia cirúrgica:
 ◦ com exame histológico extemporâneo das seções do ductos pancreáticos e biliares
 ◦ o risco de extensão endobiliar justifica uma seção alta da via biliar principal 
 ◦ o resultado histológico definitivo da lesão ampular deve ser entregue rapidamente (menos de 4 dias) 

afim de permitir uma reintervenção rápida em boas condições, na evidência de um tumor invasivo 
(DPC) na histologia definitiva.
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14.3.3. FLUXOGRAMA DO ADENOCARCINOMA INVASIVO DA AMPOLA DE VATER – INTUITO CURATIVO

14.3.4. FLUXOGRAMA DO ADENOCARCINOMA INVASIVO DA AMPOLA DE VATER – TRATAMENTO PALIATIVO

14.4. VIGILÂNCIA APÓS AMPULECTOMIA

• Primeira duodenoscopia aos 3 meses. 
 ◦ Objetivo: detectar uma resseção incompleta

• Se primeira duodenoscopia normal: 
 ◦ Vigilância clínica a cada 3 meses
 ◦ Ecografia, duodenoscopia e TC a cada 6 meses por 2 anos e, em seguida, a cada ano durante 3 anos.
 ◦
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15. CARCINOMA DO INTESTINO DELGADO

15.1. AVALIAÇÃO INICIAL

• CEA
• Se clínica suboclusiva, Enteroclise por TC/Enteroclise convencional
• Se ausência de clínica suboclusiva, Videocápsula endoscópica
• Enteroscopia de duplo-balão;
• TC torácica, abdominal e pélvica.

15.2. ESTADIAMENTO

T – Tumor Primário
Tx – Tumor primário não avaliável
T0 – Sem evidência de tumor primário
Tis – Carcinoma insitu
T1 – Tumor invade a lâmina própria, muscularis mucosa ou a submucosa;

T1a – Tumor invade a lâmina própria ou muscularis mucosa;
T1b – Tumor invade a submucosa;

T2 – Tumor invade a muscularis própria;
T3 – Tumor invade a subserosa ou os tecidos pericólicos não-peritonealizados numa extensão até 2 cm; 
T4 – Tumor perfura o peritoneu visceral ou invade outros órgãos ou estruturas (incluindo o espaço retro-
peritoneal numa extensão superior a 2 centímetros.

N – Envolvimento Ganglionar Regional
Nx – Gânglios regionais não avaliáveis;
N0 – Sem metastização ganglionar regional;
N1 – Metástases em 1 a 3 gânglios regionais;
N2 – Metástases em 4 ou mais gânglios regionais.

M – Metastização à distância
M0 – Sem metastização à distância;
M1 – Com metastização à distância.

Estádio T N M

0 Tis N0 M0

I T1-2 N0 M0

IIA T3 N0 M0

IIB T4 N0 M0

IIIA Qualquer T N1 M0

IIIB Qualquer T N2 M0

IV Qualquer T Qualquer N M1
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15.3. OPÇÕES TERAPÊUTICAS 

• Resseção do tumor;
Não há evidência de benefício no tratamento adjuvante.

• Tumores irressecáveis beneficiam de desvio cirúrgico do trânsito intestinal
• Medidas de suporte
• Quimioterapia: não há terapêutica citostática padrão para esta doença. Os esquemas usados para o 

tratamento do cancro do cólon poderão ser usados quando esta opção for considerada.

15.4. SEGUIMENTO DE DOENTES TRATADOS COM INTENÇÃO CURATIVA

• Avaliação clínica de 3 em 3 meses nos dois primeiros anos. Avaliação clínica semestral entre o 3º e o 5º 
ano. Avaliação clínica anual após os cinco anos;

• Em simultâneo com a avaliação clínica, avaliação analítica incluindo CEA;
• TC Toraco-abdomino-pélvica anual nos primeiros 3 anos;
• Nos anos seguintes: TC consoante evolução clínica;
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16. CARCINOMATOSE PERITONEAL DE ORIGEM NO SISTEMA DIGESTIVO

• Este capítulo propõe diretrizes no diagnóstico e no tratamento da carcinomatose peritoneal. 
• Analisa os exames de estadiamento necessários para apresentar um processo em reunião de decisão 

terapêutica.
• Os princípios da quimioterapia intra-peritoneal são abordados, assim como os fatores de prognóstico 

e de morbilidade.
• A etiologia do carcinoma primário é referenciada: coloretal, gástrica, apêndice, mesotelial.
• A carcinomatose peritoneal é uma disseminação e implantação de células tumorais na cavidade peri-

toneal.

16.1. CRITÉRIOS DE PROGNÓSTICO

16.1.1. SCORE PCI (PERITONEAL CANCER INDEX)

• Permite estabelecer o score de Sugarbaker no pré-operatório.

Áreas:
0 - Central 7 - Inferior direita
1 - Superior direita 8 - Flanco direito
2 - Epigastro 9 - Jejuno superior
3 - Superior esquerda 10 - Jejuno inferior
4 - Flanco esquerdo 11 - Íleo superior
5 - Inferior esquerda 12 - Íleo inferior
6 - Pélvis

 CÁLCULO DO SCORE PCI
• Calcular para cada área:

 ◦ 0: ausência de tumor
 ◦ 1: tumor < 0.5cm
 ◦ 2: 0.5 a 5 cm
 ◦ 3: > 5cm ou nódulos confluentes 

 □ A soma dos scores das 13 áreas representa o PCI

16.1.2. SCORE DE QUALIDADE DE EXÉRESE: COMPLETENESS OF CYTOREDUCTION AFTER SURGERY (CC 

SCORE) MILAN 2006

• A exérese é classificada como completa ou incompleta
 ◦ CC0: ausência de resíduo tumoral macroscópico
 ◦ CC1: resíduo tumoral ≤0.25cm
 ◦ CC2: resíduo tumoral 0.25< R <2.5cm
 ◦ CC3: resíduo tumoral ≥2.5cm

16.2. FATORES DE PROGNÓSTICO FAVORÁVEIS INDEPENDENTES

• Qualidade da exérese: CC0 vs CC1 vs CC2/3
• Score PCI: < 17 nos tumores colorretais
• Experiência do centro
• Ausência de metástases hepáticas ou ganglionares síncronas
• Quimioterapia adjuvante (apenas nos carcinomas colorretais)
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16.2.1. FATORES DE RISCO DE COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS DE ACORDO COM ANÁLISES    

 MULTIVARIADAS

• Score PCI elevado
• Centro sem experiência
• Idade
• Tempo cirúrgico
• Excisão do peritoneu extensa
• Número de anastomoses

16.3. HIPEC E SEUS PRINCÍPIOS

• A quimioterapia intraperitoneal tem a vantagem de colocar o tecido tumoral peritoneal ( no início da 
doença peritoneal, os implantes são pouco ou não vascularizados), ou a doença peritoneal microme-
tastática, em contato direto com o agente Antineoplásico. Este procedimento limita as concentrações 
sistémicas de quimioterapia e, portanto, o risco de toxicidade sistémica.

• Existe também um efeito citotóxico específico da hipertermia a 42,5 ° C, demonstrado in vitro já nos 
anos 80. A hipertermia aumenta ainda a eficácia de algumas moléculas como da mitomicina, cisplatina 
ou oxaliplatina, aumentando a sua citotoxicidade ou a sua penetração no tecido tumoral.

• A duração da exposição às moléculas de quimioterapia tem um efeito benéfico sobre a eficácia, que é 
máxima durante a primeira hora. No entanto, a morbilidade pós-operatória está diretamente relaciona-
da com o tempo operatório, por isso é necessário encontrar a duração de intervenção mínima eficaz. 

• A quimioterapia hipertérmica intra-peritoneal (HIPEC) é uma técnica no tratamento ou na prevenção 
de certas carcinomatoses peritoneais de origem digestiva, em doentes selecionados, em combinação 
com uma cirurgia de citorredução.

• Para além das neoplasias ginecológicas, esta técnica é recomendada no tratamento do carcinoma 
mucinoso peritoneal e dos mesoteliomas peritoneais que se enquadram num conjunto de critérios a 
serem discutidos na Reunião de decisão multidisciplinar e detalhados a seguir.

• As taxas de morbilidade e mortalidade devem ser avaliadas a cada indicação, mesmo que uma meta-
-análise recente pareça demonstrar um benefício persistente aos 5 anos em termos de qualidade de vida.

• As técnicas cirúrgicas, bem como os Antineoplásicos utilizados por via intraperitoneal ou intravenosa 
durante o procedimento, não são standard e podem variar de acordo com a equipa médica.

• Os dois agentes mais estudados foram a mitomicina C e a cisplatina, frequentemente usadas em 
associação. A oxaliplatina também mostrou bons resultados em termos de tolerância e resposta, em 
particular nas carcinomatoses peritoneais de origem colorretal, com um tempo de exposição de ape-
nas 30 minutos. Várias modalidades estão descritas, o uso de oxaliplatina 460 mg/m² para técnicas de 
laparotomia, administrado em 2 L/m2 de glucose 5%, concomitantemente com a administração endo-
venosa de 5-fluorouracilo (400 mg/m2 de 5-FU e 20mg/m² de ácido folínico) para potenciar os efeitos da 
oxaliplatina. Em algumas indicações, a redução da dose de oxaliplatina para 250 mg/m² poderia ser de 
interesse, afim de reduzir a morbilidade pós-operatória, sob validação em ensaios clínicos prospectivos.

16.4. ESTADIAMENTO PERANTE CARCINOMATOSE PERITONEAL

• Exame clínico com toque retal
• Colonoscopia e/ou EDA com biópsias
• TAC TAP
• Opcional: RM de difusão, sobretudo no caso de pseudomixomas
• Avaliação analítica completa, CEA, Ca 19.9, Ca 125
• Verificar indicação de consulta de genética
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• PET FDG para excluir metástases extra-peritoneais
• Na ausência de tumor primário evidente: laparoscopia exploradora com colocação dos trocarts na linha 

média, descrição das lesões, macro-biópsias para realização de estudo anátomo-patológico.

16.5. PRINCÍPIOS GERAIS DO PLANO TERAPÊUTICO

16.5.1. INFORMAÇÃO NECESSÁRIA PARA APRESENTAR UM PROCESSO EM REUNIÃO DE DECISÃO TERAPÊUTICA

• Identificação do doente
• Idade, sexo, estado geral; ECOG/PS
• Antecedentes familiares
• Relatório cirúrgico e estudo anátomo-patológico (se doente operado)
• Relatório dos estudos endoscópicos assim como respetivo estudo anátomo-patológicos das biópsias 

realizadas 
• Co-morbilidades do doente (cardíaca, renal, hepática, neurológica)
• Exames de estadiamento
• Marcadores tumorais, CEA, Ca 19.9, Ca 125 em função do tumor primário
• Pesquisa de mutações (perfil genómico RAS, BRAF e MSI) se origem colorretal
• Descrição da extensão das lesões de acordo com o score de Sugarbaker.

16.5.2. ESPECIFICIDADES DO PLANO CIRÚRGICO DE UMA CARCINOMATOSE PERITONEAL

• Suporte nutricional
• Laparoscopia diagnóstica, se possível realizada pela equipa cirúrgica que realizará o HIPEC
• Informar o doente da possibilidade de colocação de sondas duplo J antes ou após a cirurgia

16.6. PLANO TERAPÊUTICO DE ACORDO COM O TIPO DE TUMOR

16.6.1. CARCINOMATOSE PERITONEAL DE ORIGEM COLORETAL

• A carcinomatose peritoneal (metástases peritoneais) está presente ao diagnóstico em 5 a 20% dos 
casos e em 10 a 44% na recorrência.

• A presença de metástases peritoneais é um fator independente de mau prognóstico na sobrevivência 
global (OS) e na sobrevivência livre de progressão (PFS).

• A OS aos 5 anos dos doentes tratados com quimioterapia sistémica é <5%.
• O HIPEC aumenta significativamente a PFS comparativamente à quimioterapia sistémica (7.7 meses vs 

12.6, p = 0.02). 
• Nos doentes submetidos a excisão macroscópicamente completa das metástases peritoneais seguida 

de HIPEC, a OS aos 5 anos é de 45 a 51% e a PFS aos 5 anos é de 16%.
•  A quem propor HIPEC?

 ◦  idade fisiológica <65-70 anos
 ◦ Status da OMS <2
 ◦ Ausência de lesões extraperitoneal (<3 metástases hepáticas)
 ◦ Carcinomatose ressecável na totalidade
 ◦ Ausência de progressão sob quimioterapia
 ◦ Índice peritoneal <17.
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16.6.2. QUIMIOTERAPIA NO CASO DE CARCINOMATOSE PERITONEAL DE ORIGEM COLORRETAL

• Ver guidelines capítulo do carcinoma colorretal e carcinoma do reto
• Metástases ováricas de um carcinoma colorretal

 ◦ Discutir a resseção cirúrgica ± HIPEC.
 ◦ A resseção de metástases ováricas deve ser discutida mesmo nos casos de carcinomatose perito-

neal irressecável.
• “Second look” cirúrgico + HIPEC

 ◦ Nos doentes com alto risco de recorrência peritoneal (metástases ováricas, perfuração tumoral 
espontânea ou iatrogênica, resseção completa de carcinomatose localizada com o primário), a 
estratégia de “second look” cirúrgico + HIPEC permitiu diagnosticar uma carcinomatose peritoneal 
em estadio precoce em mais de 50% dos doentes (total de 41 pacientes) e alcançar uma OS aos 5 
anos de 90%, e uma sobreviviência livre de recidiva de 44%.

 ◦ Foi realizado um ensaio clínico que compara esta nova estratégia de “second look” + HIPEC à vigi-
lância clínica, biológica e radiológica (padrão atual).

 ◦ Enquanto se aguarda a publicação dos resultados finais, os doentes com alto risco de recorrência 
peritoneal devem ser encaminhados para um centros especializados para se poder discutir a hi-
pótese de HIPEC.
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16.6.3. FLUXOGRAMAS DE TRATAMENTO

16.6.4. CARCINOMATOSE PERITONEAL DE ORIGEM GÁSTRICA

• No caso de carcinomatose peritoneal de origem gástrica, a única estratégia terapêutica que permite 
sobrevivência a longo prazo é a realização, em doentes muito selecionados, de HIPEC e resseção do 
tumor primário. Esta estratégia permite alcançar uma taxa de sobrevivência aos 5 anos de 23%. 

• Em doentes com adenocarcinoma gástrico, o HIPEC pode ser:
 ◦ Profilático segundo o estudo GASTRICHIP (tumor T3 ou T4 e/ou N+ e/ou citologia positiva)
 ◦ Curativo num centro especializado de acordo com o PCI:
 ◦ PCI ≤ 6: indicação de HIPEC

 □ 6 <PCI ≤ 10 discute HIPEC
 □ PCI> 10 HIPEC contraindicado

16.6.5. CARCINOMATOSE PERITONEAL DE ORIGEM MESOTELIAL

• O mesotelioma maligno peritoneal é uma patologia rara que se caracteriza pela invasão difusa das 
superfícies peritoneais. Representa 1/5 a 1/4 de todas as formas clínicas de mesotelioma.

• Particularidades do estadiamento dos mesoteliomas peritoneais:
 ◦ TAC TAP e laparoscopia exploradora
 ◦ Imunohistoquímica com painel de anticorpos, incluindo anti-calretinina e reavaliação num centro 

de referência
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 ◦ declaração obrigatória (INVS e MESOPATH)
 ◦ pesquisa de exposição ao amianto

• Uma vez o diagnóstico realizado, encaminhar o doente para um centro de referência

16.6.5.1. QUIMIOTERAPIA PARA OS MESOTELIOMAS PERITONEAIS

• A técnica mais utilizada é o HIPEC, que utiliza uma associação de cisplatina e doxorrubicina.
• Pode-se associar uma quimioterapia pós-operatória imediata ou de longa duração com cisplatina e 

pemetrexed ou taxol ou taxotere.

16.6.5.2. VIGILÂNCIA DA CARCINOMATOSE PERITONEAL DE ORIGEM MESOTELIAL

• Exame clínico, Ca 15.3 e TAC TAP a cada 3 a 4 meses durante os primeiros 2 anos e depois a cada 6 
meses até aos 5 anos. 

16.7.  CARCINOMATOSE PERITONEAL MUCINOSA

• A carcinomatose peritoneal mucinosa é o termo clínico correspondente à disseminação intraperito-
neal de células muco-secretoras responsáveis pela acumulação de mucina na cavidade peritoneal. O 
apêndice é reconhecido como o principal órgão responsável, embora a carcinomatose mucinosa possa 
ocasionalmente surgir de adenocarcinomas mucinosos de outros órgãos (vesícula biliar, estômago, 
trompas, ovários e de origem colorretal). 

• Avaliação mínima: endoscopia digestiva alta e colonoscopia, marcadores, biópsias (laparoscopia em 
particular se origem no apêndice).

• A carcinomatose mucinosa peritoneal é um dos tumores raros do peritoneu. Estes tumores, em conjunto 
com o mucocelo, são desde 2011 objeto de um concenso realizado pelo grupo RENAPE. A revisão por 
um anátomo-patologista do grupo RENAPATH tem sido recomendada desde 2012.

16.8. VIGILÂNCIA PÓS-TERAPÊUTICA

Exame clínico + TAC TAP ou RM abdominal de difusão + doseamento do CEA e Ca 19.9: a cada 6 meses 
durante 5 anos e depois anualmente até aos 10 anos. 

16.9. MUCOCELO APENDICULAR

• É necessário realizar uma TAC TAP logo após o HIPEC e antes da decisão do plano terapêutico a título 
adjuvante ou apenas vigilânica.

• Algumas localizações exigem uma vigilância durante 10 anos.
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17. PROTOCOLO DE MELANOMA ANORRETAL

17.1. INTRODUÇÃO

Durante o desenvolvimento fetal os melanócitos, com origem na crista neural, migram para várias locali-
zações, entre as quais a junção dermo-epidermóide e as mucosas, sendo que em cada uma destas locali-
zações têm o potencial de transformação maligna.
Os melanomas da mucosa representam cerca de 1% dos melanomas, na sua maioria da região da cabeça 
e pescoço (55%), seguido do melanoma anorretal (~20%) e do melanoma da região vulvovaginal (18%).
Na maioria dos casos, permanece assintomático até estadios mais avançados, sendo que mesmo nesta 
fase apresenta sintomas inespecíficos como retorragias, dor, prurido ou alteração dos hábitos intestinais, 
presentes em múltiplas outras patologias benignas ou malignas.

17.2. CLINICA

Em termos de sintomas locais apresentam retorragias (50-80%), desconforto ou dor local, lesões anais, 
alterações nos hábitos intestinais, por vezes com sintomas mais gerais como perda de peso.
A invasão ganglionar ocorre principalmente para gânglios perirretais, perianais e mesentéricos, com o en-
volvimento dos gânglios inguinais a ser comum à apresentação.
A metastização sistémica ocorre precoce e rapidamente, mais frequentemente hepática, pulmonar e cerebral.

17.3. DIAGNÓSTICO (DEPENDENTE DE AVALIAÇÃO PELA CFT)

Exame objetivo, no qual se inclui o toque retal, com identificação e uma primeira avaliação da lesão. Na 
sua maioria são lesões pigmentadas, sendo que em 20-30% não o são, o que pode levar a diagnósticos 
incorretos, como pólipos benignos ou patologia hemorroidária.
Colonoscopia/anuscopia, obrigatórias para a realização do diagnóstico ao possibilitar a visualização do 
tumor e consequente biópsia do mesmo.
Eco-endoscopia retal, tomografia computorizada (TC) e ressonância magnética (RM) são úteis na 
avaliação da espessura do tumor, envolvimento ganglionar e envolvimento de outros órgãos/metastização 
à distância. Neste último ponto, ressalvar a maior utilização da tomografia por emissão de positrões (PET), 
nomeadamente a PET-TC 18F-FDG, uma vez que, nesta patologia, é superior no diagnóstico de gânglios 
linfáticos infiltrados e em metástases distantes, por vezes sem tradução em TC, com lesões que não são 
visíveis devido a fezes ou por peristalse. Pode, ainda, ser útil no diagnóstico diferencial entre tecido cicatricial 
e recorrência tumoral.
A biópsia é fundamental para estabelecer o diagnóstico, que requer demostração de características mel-
anocíticas em histologia e imuno-histoquímica.
Os melanomas anorretais (MAR) são caracterizados por serem altamente celulares com células epitelióides/
plasmocitóides, citoplasma abundante, pigmento de melanina citoplasmático, macronucléolos, anisocariose 
proeminente, pseudoinclusões e frequentemente células multinucleadas. Tem quatro variantes: a epitelióide, 
spindle-cell, linfoma-like e pleomórficas, com a mais frequente a ser a epitelióide. A presença de múltiplos 
tipos histológicos é a razão pela qual os MAR podem mimetizar carcinomas, sarcomas, tumores do estroma 
gastrointestinal (GIST), linfomas e carcinomas neuroendócrinos.
O gold-standard para o diagnóstico é verificar a melanina intracelular das células neoplásicas, o que apenas 
ocorre em 30% dos casos, sendo assim necessário recorrer à imuno-histoquímica. As células melanocíticas 
são positivas para os marcadores S-100, HMB-45, vimentina, Melan-A, tirocinase e MITF. A proteína anti-
S100 é a mais utilizada, a mais sensível para diferenciação melanocítica, sendo utilizada em conjunto com 
a HMB-45 que mostra uma alta especificidade.
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O tecido deve, ainda, ser enviado para avaliação da presença de mutações BRAF e c-KIT, que quando pre-
sentes servem como alvos terapêuticos.

17.4. ESTADIAMENTO

O melanoma anorretal não se encontra contemplado na 8ª edição American Joint Committee on Cancer 
(AJCC), sendo utilizada uma classificação em estadios de I a III, desde a doença localizada à doença com 
metastização à distância:
• Estadio I: doença localizada;
• Estadio II: envolvimento ganglionar regional;
• Estadio III: doença sistémica.

17.5. TRATAMENTO

Não existe um algoritmo específico estabelecido.

1. Doença localizada

a) Cirurgia

O tratamento de eleição para a doença local é a cirurgia, opta-se, quando possível por uma excisão local 
alargada (ELA) vs a amputação abdominoperineal (AAP), sendo que ambas evidenciam uma sobrevida 
a 5 anos entre 0 a 22%.
A ELA evita a necessidade de uma colostomia com preservação do esfíncter com muito menos comorbili-
dades associadas.
A AAP deve, assim, ser reservada para tumores maiores, sem capacidade para resseção local, que infiltram 
o complexo esfincteriano, retorragias crónicas/obstrução ou quando não é possível alcançar R0 com a ELA.
Independentemente da cirurgia a maioria dos doentes progride, com doença metastática, visto que nen-
huma das opções controla a disseminação linfática.
O prognóstico é o mesmo com ou sem biópsia de gânglio sentinela (BGS), sendo que a metastização gan-
glionar não está associada a maior recorrência ou pior prognóstico. Assim, a BGS não é recomendada e 
devem ser apenas removidos gânglios linfáticos sintomáticos.

b) Radioterapia adjuvante

Para os doentes com doença localizada submetidos a excisão cirúrgica, a radioterapia adjuvante pode ser 
considerada. Esta, ajuda no controlo local e preservação do esfíncter mas não melhora prognóstico.

c) Tratamento sistémico adjuvante

O papel atual do tratamento sistémico adjuvante é limitado no melanoma das mucosas, uma vez que tem 
sido historicamente ineficaz.

2. Doença irressecável/metastização à distância

No setting da doença metastizada as terapêuticas sistémicas são extrapoladas do tratamento para o mela-
noma cutâneo, não existindo guidelines específicas.
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a) Quimioterapia paliativa

Esta doença é considerada como sendo resistente à quimioterapia (QT) (semelhante ao melanoma cutâneo), 
com o standard a ser a Dacarbazina, com um índice de resposta global de 13,4% e sobrevida mediana de 
5,6-11 meses.
Muitos regimes baseados na Dacarbazina foram avaliados na tentativa de melhorar os resultados, contudo, 
nenhum foi capaz de mostrar benefício na sobrevida, mostrando maior toxicidade.
Para além deste regime outros agentes foram tentados como Cisplatina/vinblastina, Docetaxel, Paclitaxel, 
Carboplatina ou Fotemustina, e, mais uma vez, nenhum deles mostrou benefício quando comparado com 
a Dacarbazina em monoterapia.

b) Terapêuticas dirigidas (mutações BRAF e c-KIT)

As terapias direcionadas às mutações BRAF V600E e c-KIT oferecem uma alternativa em doentes elegíveis 
com doença metastática.
Cerca de 25% dos melanomas da mucosa têm mutações no gene KIT, nos quais podemos utilizar inibidores 
da tirosina cinase (TKI) como o Imanitib, sendo que os doentes que melhor responderam a este TKI nos 
ensaios, foram os doentes que apresentavam mutações nos exões 11 ou 13 do gene KIT. Para doentes 
sem mutação BRAF mas com mutação no gene KIT o uso de um TKI pode ser uma opção de tratamento, 
particularmente em doentes sintomáticos e/ou que não são candidatos a imunoterapia, de preferência em 
ensaio clínico.
Nos melanomas da mucosa, ao contrário do melanoma cutâneo, é pouco frequente a existência de mutações 
BRAF (cerca 10%), sendo que em doentes com esta mutação, e extrapolando do melanoma cutâneo, pode 
ser considerado o tratamento com inibidores do BRAF em combinação com um inibidor da MEK - 
dabrafenib (150mg 2id) associado a tramatinib (2mg id).

c) Imunoterapia (anti-CTLA4 e anti-PD1)

O tratamento do melanoma cutâneo metastático com imunoterapia é apoiado por vários estudos randomi-
zados, mas os dados no melanoma mucoso são mais limitados. No entanto, é geralmente a primeira linha 
para pacientes com melanoma anorretal irressecável e metastático.

i) i. Anti-CTLA4 - Ipilimumab

O papel do Ipilimumab no melanoma da mucosa foi avaliado em duas séries retrospetivas, uma análise de 
subgrupo do protocolo de acesso expandido italiano (71 doentes com melanoma da mucosa) e uma série 
americana multicêntrica (30 doentes com melanoma da mucosa). Ambas as séries mostraram que a ação 
do Ipilimumab no melanoma da mucosa é semelhante à observada no melanoma cutâneo, podendo, assim, 
considerar extrapolar o seu uso para o melanoma anorretal.

ii) Anti-PD1 – Pembrolizumab e Nivolumab

O Nivolumab e o Pembrolizumab prolongam significativamente a sobrevida no melanoma cutâneo. Os 
dados dos anti-PD1 nos melanomas da mucosa parecem ligeiramente piores quando comparados com os 
dados no melanoma cutâneo, e embora não existam ensaios clínicos especificamente dirigidos a testar só 
esta população, em avaliações desta subpopulação ambos mostraram eficácia.
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iii) Ipilimumab + Nivolumab

Os dados a longo prazo dos doentes com melanoma da mucosa incluídos no estudo CheckMate 067 foram 
atualizados na ASCO 2020. No total, 28 pacientes receberam Ipilimumab 3mg/Kg + Nivolumab 1mg/Kg 
(ipi3/nivo1), 23 com Nivolumab e 28 com Ipilimumab isolado. A taxa de resposta com ipi3/nivo1 foi de 
43% vs Nivolumab de 30% vs Ipilimumab de 7%, com uma sobrevida livre de progressão aos 5 anos de 29, 
14 e 0%, respetivamente. Estes dados sugerem que a combinação de Ipilimumab 3mg/Kg + Nivolumab 
1mg/Kg parece ser mais eficaz no melanoma da mucosa do que o Nivolumab isolado.

d) Cirurgia paliativa

Uma das opções nos doentes com doença inicialmente irressecável pode ser o tratamento sistémico (com 
quimioterapia/imunoterapia) com posterior abordagem cirúrgica (AAP ou ELA), com ressecção cirúrgica de 
metástases à distância nos doentes que demonstrarem boa resposta às terapias sistémicas. Nos que não 
respondem pode ser oferecida cirurgia paliativa.
A cirurgia paliativa para doentes com doença metastática pode ser necessária para controlo de sintomas, por 
exemplo, em melanomas anorretais volumosos, os sintomas obstrutivos podem exigir cirurgias de derivação.

ALGORITMO DE ABORDAGEM AO MELANOMA ANORRETAL

(Baseado no algoritmo proposto em Mastoraki et al., “Clinical evidence, diagnostic approach and challenging therapeutic 

modalities for malignant melanoma of the anorectum,” ANZ J. Surg., 2020)

 

Lesão suspeita de Melanoma anorretal
(clínica, toque retal, colonoscopia)

Biópsia + Imunohistoquímica

Melanoma Anorretal

I -Tumor incial

REM, ELA

II - Localmente avançado

ELA ± terapêu�ca 
adjuvante

III - Irressecável/Metas�zado

Imunoterapia/Terapêu�ca dirigida ± cirurgia 

Cirurgia + terapêu�ca adjuvante 

Cirurgia palia�va

Considerar AAP se: 
 tumor afeta o complexo esfincteriano  
 causa hemorragia crónica ou obstrução  
 resseção R0 não é alcançável   

 REM: Resseção endoscópica da mucosa; ELA: Excisão local alargada; AAP: Amputação abdominoperineal;

TC: Tomografia computorizada; 18F-FDG-PET/TC: 18F- fluorodesoxiglicose tomografia por emissão de positrões.
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Doença 
metastá�ca

Ipilimumab 3mg/Kg 
+ Nivolumab 1mg/Kg

Progressão de 
doença

Ima�nib 
se mutação c-KIT

iBRAF + iMEK 
se mutação do BRAF

Quimioterapia 

 iBRAF: inibidores do BRAF; iMEK: inibidor da MEK

* dependente de avaliação pela CFT
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18. CRITÉRIOS PARA PEDIDO DE CONSULTA DE RISCO FAMILIAR /AVALIAÇÃO PARA 
ESTUDO GENÉTICO

18.1. CARCINOMA GÁSTRICO DIFUSO < 50 ANOS

História pessoal ou familiar:

1. Carcinoma gástrico difuso e carcinoma lobular da mama , ambos antes dos 70 anos;

2. Carcinoma gástrico no próprio doente a avaliar e pelo menos 1 familiar de 1º grau ou 2º grau com 
carcinoma gástrico, em que pelo menos 1 deles se confirmou ser do tipo difuso;

3. Carcinoma gástrico difuso em qualquer idade e 1 ou mais familiares de 1º e / ou 2º grau com carci-
noma lobular da mama < 70 anos;

4. Carcinoma gástrico em anel de sinete in situ ou disseminação pagetóide de células em anel de sinete 
antes dos 50 anos;

5. Carcinoma gástrico difuso, independentemente da idade e história pessoal ou familiar de 1º grau de 
fenda labial ou do palato;

6. Carcinoma gástrico difuso em doente de etnia Maori;

18.2. CARCINOMA DO CÓLON E RETO

1. História pessoal 

• Mais de 10 pólipos adenomatosos do Cólon e Reto;
• CCR antes dos 60 anos ou 65 se história familiar

 ◦ Pesquisa de MSI ( Instabilidade de Microssatélites)
 ◦ Colheita de História Familiar
 ◦ Localização e características do Tumor / História Prévia de Adenomas

2. História Pessoal ou Familiar de Polipose Serreada

 ◦ > 5 pólipos serreados proximais ao cólon sigmoide e  > 2 com > 10 mm;
 ◦ diagnóstico prévio em familiar de 1º grau;
 ◦ 20 pólipos serreados em todo o cólon;

3. Doentes cuja história pessoal / familiar cumpra os Critérios de Amesterdão – II

Três casos de cancro associado a Síndrome de Lynch (S.L)
• (CCR, C. Endométrio, intestino delgado, ureter/pélvis-renal)

 ◦ um deles, familiar de 1º grau dos outros dois;
 ◦ duas gerações sucessivas afetadas;
 ◦ um caso antes dos 50 anos;
 ◦ excluída PAF e verificado o tumor sempre que possível;
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4. Normas de Bethesda Revistas 

• Doente com CCR diagnosticado antes dos 50 anos;
• CCR síncronos ou metacrónicos, ou outros tumores do espectro S.L, independentemente da idade;
• Doente com idade inferior a 60 anos com CCR com histologia MSI-H (infiltrado linfocítico; reação linfocí-

tica Crohn´s like; diferenciação mucinosa/ células em anel; padrão  medular; carcinoma indiferenciado);
• CCR + cancro S.L. em 1 ou + familiares de 1º grau / um caso com < 50 anos;
• CCR + cancro S.L. em 2 ou mais familiares de 1º e 2º grau / independente  idade;

Espectro S.L.: ovário, gástrico, hepatobiliar, glândulas sebáceas, glioblastomas.
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19. ALGORITMO DE DECISÃO PARA PÓLIPOS COLORRETAIS

Pólipos Avançados: (Suspeita de invasão Sm)

Passiveis de resseção endoscópica

PÓLIPO MALIGNO - pT1
(Adenocarcinoma com invasão da submucosa)

• Tatuar local da ressecção
• Revisão histológica por um segundo Patologista

Critérios de BAIXO RISCO:
• Pediculado (Haggitt níveis 1-3)
• Séssil (Kikuchi nível 1)
• Adenocarcinoma bem diferenciado G1
• Margem de resseção >1 mm
• Resseção em bloco
• Sem invasão linfovascular
• Invasão da Sm < 1 mm
• Budding tumoral grau 1

Vigilância

Critérios de ALTO-RISCO:
• Adenocarcinoma pouco diferenciado G2/G3
• Margem: < 1 mm ou indeterminada
• Resseção fragmentada
• Presença de invasão linfovascular
• Invasão da Sm >1 mm (Kikuchi 2/3; Haggitt 4)
• Budding tumoral grau 2 / 3

Cirurgia

SIM

ALGORITMO DE DECISÃO PARA PÓLIPOS MALIGNOS COLORRETAIS – pT1 -

NÃO

Relatório Endoscópico:
• Tipo de pólipo (classificação Paris)
• Tamanho
• Local ; Tatuagem
• Técnica de remoção
• Remoção em bloco/fragmentada
• Remoção completa
• Iconografia com e sem NBI

Relatório Anatomo-patológico
• Tipo de pólipo (séssil vs pediculado)
• Tamanho
• Grau de diferenciação
• Invasão linfovascular
• Distância à margem de ressecção
• Invasão profunda na SM
• (Classificação de Haggitt e 

Kikuchi se possível)
• Pólipos malignos do exterior são

reavaliados no IPOC. 

Não operados (vigilância)
CEA: 3/3M -1ºA; 6/6M-2º e 3º;
4ºA e 5ºA-anual
TAC: 6/6M–3A e dp. Anual
Colonoscopia: 3-6M e dp Anual 
até aos 5 A
ECORetal/RMN (T.reto) 6/6M –

alternadamente /5 anos

Reunião 
Multidisciplinar

Tumores Digestivos

Vigilância intensiva só aplicável aos doentes com indicação para posterior terapêutica(s) curativa.S. de Gastrenterologia IPOC/2020
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20. CONSULTA DE ENFERMAGEM

Equipa médica 
Reunião de Decisão Terapêu�ca 
• Comunicação do diagnós�co 
• Proposta de plano terapêu�co 

Enfermeira 
Consulta de Enfermagem 

• Clarificação de informação 
• Disponibilização de materiais escritos 
• Colheita de dados 
• Suporte emocional 
• Avaliação (geral) sofrimento Ѱ 
• Avaliação (geral) de situação social 
• Avaliação (geral) estado nutricional 
• Outras informações relevantes 

Se fragilidades sociais, envio S. Social  

Se risco nutricional, envio Nutrição  

Avaliação pelos 
Serviços/Unidades  

Sempre que necessário, envio a 
especialidades médicas  

Unidades Apoio Prestação de Cuidados 

Se confirmação de 
critérios: Avaliação 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

 

Equipa médica  
Estudo de casos e definição de proposta terapêu�ca

Se possível ostomia, envio Estomaterapia 

Enfermagem 
Conhecimento dos casos e das 

propostas terapêu�cas 

Se sofrimento Ѱ significa�vo, envio Ѱ 
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