
2022

ONCOLOGY SPRING MEETING

31 MARÇO MARCH - 2 ABRIL APRIL
E n c o n t r o s d a P r i m a v e r a . c o m

ABSTRACT
BOOK

OrganizaçãoAgência Oficial

factorchave.pt



COMUNICAÇÕES ORAIS
CO MED24 - CASUÍSTICA E CARATERIZAÇÃO DOS PACIENTES COM CANCRO COLORRETAL KRAS P.G12C 
MUTADO NO ALENTEJO 
CO MED38 - O IMPACTO DA ASCITE NAS TOXICIDADES DA QUIMIOTERAPIA EM DOENTES COM 
CANCRO GINECOLÓGICO
CO MED45 - IMPACTO PROGNÓSTICO DA QUIMIOTERAPIA NEOADJUVANTE DOSE-DENSE VS. 
DOSE-STANDARD NO CANCRO DA MAMA - EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO
CO MED67 - IMPACTO DA IMUNOTOXICIDADE NA SOBREVIVÊNCIA GLOBAL DE DOENTES COM 
TUMORES SÓLIDOS TRATADOS COM INIBIDORES DOS CHECKPOINTS IMUNITÁRIOS: DADOS DO 
MUNDO REAL
CO MED69 - TOXICITY AND EFFICACY OF ALPELISIB IN A POPULATION OF HEAVILY PRETREATED 
METASTATIC BREAST CANCER
CO MED81 - IMPACTO DA INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA ENTRE INIBIDORES CDK4/6 E INIBIDORES DA 
BOMBA DE PROTÕES NO TRATAMENTO DO CANCRO DA MAMA METASTIZADO – DADOS DE VIDA REAL 
DE UM CENTRO PORTUGUÊS
CO MED86 - EVOLUÇÃO DO RÁCIO NEUTRÓFILOS/LINFÓCITOS DURANTE O TRATAMENTO COM 
NIVOLUMAB É PREDITOR DE RESPOSTA NOS TUMORES DE CABEÇA E PESCOÇO

POSTERS
PO MED002 - NIVOLUMAB NO TRATAMENTO DO CANCRO DA CABEÇA E PESCOÇO RECORRENTE OU 
METASTÁTICO
PO MED003 - SARCOMA SINOVIAL DO MEDIASTINO
PO MED005 - A RADIOTERAPIA NO TRATAMENTO PALIATIVO DE METÁSTASES ÓSSEAS: FRAÇÃO ÚNICA 
VERSUS TRATAMENTO FRACIONADO, RE-IRRADIAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA
PO MED006 - SÍNDROME DO DESFILADEIRO TORÁCICO CAUSADO POR LIPOMA INTRAÓSSEO DA 
PRIMEIRA COSTELA: UM CASO RARO
PO MED007 - PROXIMAL LEFT LEG MALIGNANT “TRITON” TUMOR IN A PATIENT WITH HISTORY OF LEFT 
LEG FRACTURE 
PO MED008 - NOVOS HORIZONTES NO CANCRO DO COLON METASTÁTICO: ENCORAFENIB E 
CETUXIMAB EM SEGUNDA LINHA DE TRATAMENTO
PO MED010 - COMPRESSÃO MEDULAR E MIELOMA MÚLTIPLO: UMA EMERGÊNCIA ONCOLÓGICA
PO MED011 - RADIOTERAPIA ADJUVANTE NO CARCINOMA EPIDERMÓIDE DA VULVA: ESTUDO 
RETROSPETIVO UNICÊNTRICO
PO MED012 - GLIOBLASTOMA EPITELIÓIDE – UM CASO RARO DE SUCESSO
PO MED013 - NEUROTOXICIDADE INDUZIDA PELO 5-FLUROURACILO - UM EFEITO ADVERSO RARO 
DECORRENTE DE MUTAÇÃO NOS GENES DE EXPRESSÃO DA TIMIDILATO SINTETASE
PO MED014 - IMPACTO PROGNÓSTICO DO RATIO GANGLIONAR NO CANCRO DO RECTO SUBMETIDO 
A QUIMIORADIOTERAPIA NEOADJUVANTE
PO MED015 - ASSOCIAÇÃO ENTRE SCORE INTERNATIONAL METASTATIC RENAL CELL CARCINOMA 
DATABASE CONSORTIUM E TEMPO ATÉ DESCONTINUAÇÃO DE INIBIDORES DE TIROSINA QUINASE POR 
TOXICIDADE EM DOENTES COM CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS METASTÁTICO 
PO MED016 - RADIOTERAPIA HOLOCRANIANA PALIATIVA NO CANCRO DO PULMÃO: A EXPERIÊNCIA DE 
UM CENTRO HOSPITALAR
PO MED017 - RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA NO TRATAMENTO DO CANCRO DA BEXIGA 
OLIGOMESTASTÁTICO: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
PO MED018 - AVALIAÇÃO PROSPECTIVA DA DPYD E AJUSTE DE DOSE EM DOENTES COM CANCRO 
GASTRINTESTINAL ANTES DO INÍCIO DA QUIMIOTERAPIA BASEADA EM FLUOROPIRIMIDINAS: 
EXPERIENCIA DE UM CENTRO
PO MED019 - MUTAÇÃO EM HETEROZIGOTIA DO GENE ATM E RISCO DE MÚLTIPLAS NEOPLASIAS: A 
PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
PO MED020 - TUMOR NEUROENDÓCRINO PANCREÁTICO: UM DESAFIO DIAGNÓSTICO
PO MED022 - TOXICIDADE AGUDA E TARDIA E OUTCOMES ONCOLÓGICOS DE RADIOTERAPIA COM 
HIPOFRACIONAMENTO MODERADO NO CANCRO DA PRÓSTATA LOCALIZADO: A EXPERIÊNCIA DE 
UMA INSTITUIÇÃO

ÍN
D

IC
E

| 02



PO MED023 - TRATAMENTO DO CANCRO DA PRÓSTATA METASTIZADO HORMONOSSENSÍVEL – A 
REALIDADE DE UM CENTRO
PO MED025 - IMPACTO PROGNÓSTICO DO SCORE COMBINADO DO RÁCIO NEUTRÓFILO/LINFÓCITO E 
PLAQUETA/LINFÓCITO NO CANCRO GÁSTRICO LOCALMENTE AVANÇADO SOB QUIMIOTERAPIA 
PERI-OPERATÓRIA
PO MED026 - TATUAGEM DOS PONTOS CUTÂNEOS DE REFERÊNCIA EM RADIOTERAPIA: LANCETAS VS. 
COMFORT MARKER 2.0®: RESULTADOS DE DOR, SATISFAÇÃO, EFICÁCIA E COSMESE DO ESTUDO 
PROSPETIVO COMFORTATTOO
PO MED027 - A RADIOQUIMIOTERAPIA NO CANCRO DA VULVA AVANÇADO - A PROPÓSITO DE UM 
CASO CLÍNICO
PO MED028 - CHOOSING BETWEEN FIRST LINE SORAFENIB OR LENVATINIB IN ADVANCED 
HEPATOCELLUAR CARCINOMA
PO MED029 - CARCINOMA DE CÉLULAS CLARAS – UMA VARIANTE RARA DE HEPATOCARCINOMA
PO MED030 - 2ª LINHA TERAPÊUTICA NO CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS METASTÁTICO - 
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO 
PO MED032 - IMPACTO DA PANDEMIA COVID-19 NO TRATAMENTO DE DOENTES SUBMETIDOS A 
RADIOTERAPIA NUM CENTRO PORTUGUÊS 
PO MED033 - LONGA SOBREVIVÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA NO CARCINOMA UROTELIAL 
METASTIZADO – A PROPÓSITO DE UM CASO CLINICO
PO MED035 - OTIMIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE CONTROLO LOCAL PARA REDUÇÃO DE RISCO DE 
RECIDIVA EM HEMANGIOPERICITOMAS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL
PO MED036 - QUIMIOTERAPIA PERI-OPERATÓRIA NO CANCRO GÁSTRICO: EXPERIÊNCIA DE 2 CENTROS
PO MED037 - RELAÇÃO ENTRE DISTROFIA FASCIO-ESCAPULO-UMERAL E CARCINOGÉNESE
PO MED039 - LINFOMA DE CENTRO FOLICULAR SECUNDÁRIO DA ÓRBITA
PO MED041 - IRRADIAÇÃO CEREBRAL PROFILÁTICA EM DOENTES COM CARCINOMA DE PEQUENAS 
CÉLULAS DO PULMÃO: ANÁLISE RETROSPETIVA DE UMA INSTITUIÇÃO
PO MED043 - PADRÕES DE TRATAMENTO EM CARCINOMA DA LARINGE GLÓTICA T3N0 NUM CENTRO 
TERCIÁRIO
PO MED046 - LINFOMA B DE ZONA MARGINAL ESPLÉNICO: EVOLUÇÃO PROLONGADA E ATÍPICA
PO MED047 - HIPOFISITE SECUNDÁRIA À IMUNOTERAPIA, UMA ENTIDADE CLÍNICA EMERGENTE NA 
PRÁTICA CLÍNICA 
PO MED049 - IPILIMUMAB E NIVOLUMAB EM 1º LINHA NO CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS 
SARCOMATÓIDE METASTIZADO
PO MED050 - SARCOMA EMBRIONÁRIO DO FÍGADO
PO MED051 - TRANSFORMAÇÃO NODULAR ANGIOMATÓIDE (SANT)
PO MED052 - IMPACTO ECONÓMICO DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS FECHADOS NA UNIDADE DE 
PREPARAÇÃO DE CITOTÓXICOS DO HOSPITAL ESPÍRTIO SANTO
PO MED053 - VALIDAÇÃO DO PROTOCOLO DE DESSENSIBILIZAÇÃO DE OXALIPLATINA
PO MED054 - TREATMENT OF LUNG ADENOCARCINOMA CARRYING UNCOMMON EGFR G719X 
MUTATIONS: FACING THE LITTLE EVIDENCE CHALLENGES 
PO MED055 - DISCORDÂNCIA DE RECETORES HORMONAIS NO CANCRO DA MAMA: QUE FUTURO? 
PO MED056 - BOOST INTEGRADO NO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA À MAMA: A PROPÓSITO DE UM 
CASO CLÍNICO
PO MED057 - CIRURGIA ELECTIVA PATIENT BLOOD MANAGEMENT: A EXPERIÊNCIA NO IPO LISBOA.
PO MED058 - RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA NA DOENÇA OLIGOMETASTÁTICA NO DOENTE 
GERIÁTRICO
PO MED061 - RELEVANCE OF TIME-TO-TREATMENT IN CANCERS OF UNKNOWN PRIMARY
PO MED062 - OS TUMORES LÍQUIDOS COMO FATOR DE RISCO PARA EVOLUÇÃO DESFAVORÁVEL DA 
INFEÇÃO POR SARS-COV-2 - A PROPÓSITO DE UM CASO INTERNADO NA UNIDADE DE CUIDADOS 
INTENSIVOS
PO MED063 - QUIMIOTERAPIA EM FIM DE VIDA - CASUÍSTICA DE UM CENTRO ONCOLÓGICO
PO MED064 - RADIOTERAPIA ADJUVANTE NO CONTROLO LOCAL DO TUMOR MALIGNO DA BAINHA DO 
NERVO PERIFÉRICO EPITELIÓIDE DA BASE DA LÍNGUA LOCALIZADO: A PROPÓSITO DE UM CASO 
CLÍNICO

ÍN
D

IC
E

| 03



PO MED066 - QUANDO OS SINTOMAS SÃO DESVALORIZADOS E O DESFECHO É IRREVERSÍVEL - A 
PROPÓSITO DE UM CASO DE SÍNDROME DE COMPRESSÃO MEDULAR 
PO MED068 - FLAT DOSE VS DOSE PESO DEPENDENTE EM IMUNOTERAPIA: IMPACTO ECONÓMICO NA 
UNIDADE DE PREPARAÇÃO DE CITOTÓXICOS DO HOSPITAL ESPÍRTIO SANTO
PO MED070 - ROS1-POSITIVE NON-SMALL CELL LUNG CANCER – A MULTICENTRIC STUDY
PO ENF72 - O SUICIDIO NA DOENÇA ONCOLOGICA
PO MED073 - ADJUVANT EXTERNAL BEAM RADIOTHERAPY IN COLON CANCER – A RETROSPECTIVE 
ANALYSIS
PO MED075 - LASER INTERSTITIAL THERMAL THERAPY NO GLIOBLASTOMA MULTIFORME: 2 CASOS 
CLÍNICOS 
PO MED076 - A IMPORTÂNCIA DE MUTAÇÕES-ALVO NA PERSONALIZAÇÃO TERAPÊUTICA – A 
PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
PO MED077 - LINFOMA DE MALT COM COMPORTAMENTO INDOLENTE - RELATO DE UM CASO CLÍNICO
PO MED078 - RADIOTERAPIA ADJUVANTE COM OU SEM QUIMIOTERAPIA NOS TUMORES DE 
ENDOMÉTRIO DE ALTO RISCO: PADRÕES DE RECIDIVA E ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA
PO ENF80 - CUIDADOS À BOCA NA DOENÇA ONCOLÓGICA AVANÇADA – QUAL A IMPORTÂNCIA? 
PO MED082 - TUMORES RADIOINDUZIDOS DO PULMÃO, DOIS CASOS CLÍNICOS.
PO MED083 - TRATAMENTO DE OLIGOMETÁSTASES GANGLIONARES COM SBRT: A EXPERIÊNCIA DE UM 
SERVIÇO.
PO MED084 - SURDEZ SÚBITA NUM DOENTE COM ADENOCARCINOMA GÁSTRICO
PO MED085 - FATORES PREDITORES DE RESPOSTA COMPLETA APÓS TERAPÊUTICA NEOADJUVANTE NO 
CARCINOMA DO RETO: ANÁLISE DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA
PO MED087 - IMUNOTERAPIA NO ADENOCARCINOMA GÁSTRICO HER2-POSITIVO COM RECIDIVA 
PRECOCE PÓS-QUIMIOTERAPIA
PO MED088 - CANCRO GÁSTRICO LOCALIZADO SOB QUIMIOTERAPIA PERIOPERATÓRIA : ANÁLISE 
RETROSPECTIVA DE UM CENTRO
PO MED089 - ASSOCIAÇÃO ENTRE LINFOMAS NÃO HODGKIN E BRCA1/2 – A PROPÓSITO DE DOIS 
CASOS CLÍNICOS
PO MED090 - BOO(B), NOT YOU AGAIN 
PO MED091 - TRATAMENTO COM TDM-1 NO CANCRO DA MAMA METASTIZADO HER2 POSITIVO – A 
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO 
PO MED092 - DISTRUST YOUR GUT 
PO MED093 - UMA DOENTE, DOIS CANCROS E UMA TERAPÊUTICA
PO MED094 - FIBROMATOSE DO TIPO DESMÓIDE – QUANDO A AMPUTAÇÃO PALIATIVA PERMANECE 
UMA OPÇÃO VÁLIDA NO CONTROLO SINTOMÁTICO
PO MED095 - ANÁLOGOS DA SOMATOSTATINA NO TRATAMENTO DE TUMORES CARCINÓIDES DO 
PULMÃO – A EXPERIÊNCIA DE UM GRANDE CENTRO
PO MED096 - ABORDAGEM AXILAR ECOGUIADA NA COLOCAÇÃO DE CATÉTERES VENOSOS CENTRAIS 
COM RESERVATÓRIO – A EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO ONCOLÓGICO 
PO MED097 - CANCRO DA PRÓSTATA OLIGOMETASTÁTICO: HÁ LUGAR PARA O TRATAMENTO 
“RADICAL” DO TUMOR PRIMÁRIO E DAS LESÕES METASTÁTICAS? UM CASO CLÍNICO
PO MED098 - LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA E A RELAÇÃO COM NEOPLASIAS SÓLIDAS SECUNDÁRIAS
PO MED099 - MECANISMOS DE RESISTÊNCIA MOLECULAR NO CARCINOMA DO PULMÃO NÃO 
PEQUENAS CÉLULAS TRATADO COM INIBIDORES DE TIROSINA CINASE DO EGFR 
PO MED100 - A IMPORTÂNCIA DA RADIOTERAPIA NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE DOENTES 
COM SIALORREIA 
PO MED101 - ADENOCARCINOMA MUCINOSO DO RETO – A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO DO RISCO 
FAMILIAR
PO MED102 - BENEFÍCIO CLÍNICO E TOLERABILIDADE DOS INIBIDORES CDK4/6 NO TRATAMENTO DO 
CANCRO DA MAMA AVANÇADO NA POPULAÇÃO GERIÁTRICA – DADOS DE VIDA REAL DE UM CENTRO 
HOSPITALAR
PO MED103 - O IMPACTO PROGNÓSTICO DOS CRITÉRIOS DE RISCO E DE VOLUME DE DOENÇA DOS 
ESTUDOS LATITUDE E CHAARTED NO CANCRO DA PRÓSTATA METASTÁTICO HORMONOSSENSÍVEL – A 
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO 

ÍN
D

IC
E

| 04



PO MED104 - UM CASO IRREVERENTE DE METASTIZAÇÃO INTRACRANIANA DE CANCRO PROSTÁTICO
PO MED105 - ADENOCARCINOMA DO PULMÃO LOCALMENTE AVANÇADO E METASTIZADO - CASO DE 
SOBREVIVÊNCIA PROLONGADA
PO MED106 - UM CASO DISTINTO DE DIFERENCIAÇÃO NEUROENDÓCRINA DE CANCRO PROSTÁTICO
PO MED107 - TUMOR GERMINATIVO MISTO DO TESTÍCULO - UM CASO DE RECIDIVA TARDIA COM 
ATINGIMENTO DO SNC
PO MED108 - CARCINOMA DO ENDOMÉTRIO COM SOBREEXPRESSÃO DE HER2– A PROPÓSITO DE UM CASO
PO MED109 - O IMPACTO DO TEMPO PARA INÍCIO DE TRATAMENTO COM DOCETAXEL/ ABITERANONA 
APÓS BLOQUEIO HORMONAL CLÁSSICO NO PROGNÓSTICO EM DOENTES COM CANCRO DA 
PRÓSTATA MESTASTIZADO HORMONOSSENSÍVEL (CPMHS) – CASUÍSTICA DE UM CENTRO

ÍN
D

IC
E

| 05



CO MED 24  CASUÍSTICA E CARATERIZAÇÃO DOS PACIENTES COM CANCRO COLORRETAL KRAS 
P.G12C MUTADO NO ALENTEJO 
Marta Barbosa(1); Eva Afonso(1); Daniela Leal(1)
(1) HOSPITAL ESPÍRITO SANTO-ÉVORA 

INTRODUÇÃO: Cerca de 40% dos casos de cancro colorretal (CCR) apresentam mutações no oncogene 
KRAS, e a mutação KRAS p.G12C representa cerca de 3% dessas mutações. Recentemente, foram 
desenvolvidos inibidores potentes e seletivos da mutação KRAS p.G12C, no entanto, o subgrupo dos 
pacientes com esta mutação ainda não se encontra bem caraterizado e a literatura existente é reduzida.

OBJETIVOS: Analisar, retrospetivamente, a incidência da mutação KRAS p.G12C e caraterizar os dados 
clinicopatológicos nos pacientes com CCR diagnosticados no Serviço de Anatomia Patológica do Hospital 
Espírito Santo de Évora E.P.E.

METODOLOGIA: Foram revistas todas as amostras de pacientes diagnosticados com CCR e analisados para 
a presença de mutações no gene KRAS (exões 2, 3 e 4), no período de 01.01.2018 a 11.02.2022. As amostras 
foram testadas através do Sistema Biocartis Idylla™. Do total de pacientes mutados para o gene KRAS, foi 
identificado o subgrupo de pacientes com a mutação p.G12C e recolhidos os seguintes dados 
clinicopatólogicos: género, idade, localização do tumor primário, estudo das proteínas de reparação do DNA 
(MMR) e estadio à data do diagnóstico. 

RESULTADOS: A análise mutacional do gene KRAS foi realizada em amostras de 505 pacientes com CCR. 
48,1% (n=243) apresentam uma mutação no gene KRAS e 3,4% (n=17) apresentam a mutação KRAS p.G12C. 
Dos 17 tumores KRAS p.G12C, 4 pertencem a mulheres e 13 a homens, com idade média de 71 (50-86) anos, 
64,7% (11/17) estavam localizados do lado esquerdo e 29,4% (5/17) do lado direito. Dos 17 tumores, 3 
(17,6%) apresentavam-se no estadio IV à data do diagnóstico. 16 das 17 amostras foram analisadas para 
avaliar o estado das proteínas MMR: 88,2% dos casos apresentam MMR proficiente e 5,9% apresenta MMR 
deficiente associado a instabilidade de microssatélites (MSI-H).

DISCUSSÃO/CONCLUSÃO: O subgrupo KRAS p.G12C representa 3,4% dos CCR analisados e apresenta 
maior prevalência de pacientes do género masculino, com idade média de 71 anos, com localização do tumor 
no lado esquerdo do cólon e proficiência MMR, o que vai de encontro ao descrito na literatura consultada, 
exceto no género, onde outros estudos sugerem maior prevalência em mulheres. Apesar de terem sido 
incluídos 505 pacientes, a amostra em estudo é reduzida devido à baixa incidência da mutação KRAS p.G12C 
nestes tumores. O conhecimento das características biológicas e clínicas dos pacientes com CCR KRAS 
p.G12C é crucial para o desenho de futuros ensaios clínicos com terapias alvo e outros estudos de pesquisa 
translacional. Além disso, estudos apontam que a mutação KRAS p.G12C está associada a uma PFS e OS 
significativamente inferior, o que comporta implicações óbvias na prática clínica. 
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CO MED 38  O IMPACTO DA ASCITE NAS TOXICIDADES DA QUIMIOTERAPIA EM DOENTES COM 
CANCRO GINECOLÓGICO
Sandra Correia Silva(1); Alexandra Guedes(1); Joana Marinho(2); Evelin Pinto(3); Cristiana Marques(1)
(1) SERVIÇO DE ONCOLOGIA MÉDICA, CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO, VILA NOVA DE GAIA, 
PORTUGAL (2) SERVIÇO DE ONCOLOGIA MÉDICA, CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO, VILA NOVA DE 
GAIA, PORTUGAL; AICSO (ASSOCIAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE CUIDADOS DE SUPORTE EM ONCOLOGIA) (3) SERVIÇO 
DE GINECOLOGIA, CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO, VILA NOVA DE GAIA, PORTUGAL 

INTRODUÇÃO: Na prática clínica, utiliza-se a área de superfície corporal (BSA) para cálculo da dose de 
quimioterapia (QT). O peso nos doentes com ascite não reflete o seu peso real, e não existe por rotina 
quantificação objetiva do volume de líquido antes do início da QT.  Surge, assim, dificuldade no cálculo da 
dose ótima de fármacos e, por conseguinte, uma maior suscetibilidade às toxicidades.

OBJETIVOS: Avaliar o impacto da ascite na toxicidade hematológica e neurológica decorrente da QT. 

MÉTODOS: Coorte retrospetiva unicêntrica de doentes com cancro do ovário e endométrio estadios III e IV, 
diagnosticadas entre 2016 e 2021, tratadas com QT. A toxicidade foi avaliada recorrendo ao CTCAE v5.0. Para 
avaliar associação entre variáveis categóricas foi utilizado o teste qui-quadrado e exato de Fisher.

RESULTADOS: Amostra consecutiva de 40 mulheres com cancro ginecológico divididas em duas coortes: 19 
doentes com ascite (84% com cancro do ovário e 11% endométrio) e 21 doentes sem ascite (57% com 
primário do ovário e 38% endométrio) ao início da QT.  As características da população são semelhantes entre 
o grupo com ascite e sem ascite: idade mediana de 61 anos (mínimo 31, máximo 81) vs idade mediana de 65 
anos (mínimo 45, máximo 77), todas com ECOG <2. O esquema de QT predominante (90%) foi carboplatina 
(AUC 6) e paclitaxel 175mg/m2 trissemanal. As mulheres com ascite apresentaram mais neuropatia grau ≥ 2 
comparativamente às sem ascite (58% Vs 29%; p=0,061). A toxicidade hematológica ≥ 2 foi mais prevalente 
na coorte da ascite, com mais anemia (53% Vs 29%; p=0,121), trombocitopenia (21% Vs 5%; p=0,172) e 
neutropenia (37% Vs 24%; p=0,369). Objetivou-se ainda maior necessidade de redução de dose da QT nas 
doentes com ascite comparativamente às sem ascite: 47% Vs 29%; p=0,220).

DISCUSSÃO: Neste estudo verificou-se maior toxicidade neurológica e hematológica da QT no subgrupo de 
doentes com ascite, com maior discrepância ao nível da neuropatia. Não se verificaram diferenças 
estatisticamente significativas em nenhum dos outcomes. Estes dados mostram que o cálculo de dose 
segundo a BSA pode ser limitativo no subgrupo de doentes cujo peso real é difícil de obter, nomeadamente 
aquando da presença de ascite. Como limitações do estudo há a destacar a amostra reduzida da população.

CONCLUSÃO: São necessários mais estudos para avaliar o impacto da ascite na toxicidade da QT e para 
aumentar a consciencialização sobre as limitações da BSA na determinação da dose, de modo a serem 
geradas hipóteses que permitam a resolução deste problema.

CO
M

U
N

IC
AÇ

Õ
ES

 O
RA

IS

| 07



CO MED 45  IMPACTO PROGNÓSTICO DA QUIMIOTERAPIA NEOADJUVANTE DOSE-DENSE VS. 
DOSE-STANDARD NO CANCRO DA MAMA - EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO
Catarina Lopes de Almeida(1); Marta Baptista Freitas(1); Mariana j. Costa(1); Ana Carmo Valente(1); Inês Costa(1);
Joana s. Reis(1); Nuno Tavares(1); Ana Catarina Fernandes(1); Andreia Costa(1); Miguel Barbosa(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO E.P.E. 

Introdução: A quimioterapia neoadjuvante (QTNA) em regime dose-dense (DD) permite aumentar as taxas 
de resposta e a sobrevivência dos doentes com cancro da mama, sem um aumento significativo da 
toxicidade. O objetivo deste trabalho é averiguar o impacto da QTNA DD nas taxas de RPC, SLD, SG e 
incidência de efeitos laterais comparativamente com a dose-standard (DS) nos doentes com cancro da mama 
localmente avançado tratados com QTNA num centro oncológico.
 
Métodos: Análise restrospetiva de doentes que completaram QTNA de março/2018 a março/2021. A análise 
estatística foi realizada com SPSS Statistics® V27, considerando significativo p<0.05. As sobrevivências foram 
aferidas pela análise Kaplan-Meier e o teste qui-quadrado foi utilizado para avaliar a associação das variáveis 
categóricas entre os grupos.
 
Resultados: Foram incluídas na análise 204 doentes, todas do género feminino, com idade mediana ao 
diagnóstico de 47.5 (mín. 27 - máx. 78). Quanto ao perfil, havia 37.3% luminais com Her2 negativo, 35.2% 
Her2 positivo e 27,5% triplo negativos. Destas 204 doentes, 28 (13.7%) fez regime DD. A grande maioria das 
doentes que fez DD enquadrava-se no perfil luminal com Her2 negativo (22 doentes - 78.6%) e cumpriram 
ddAC+Paclitaxel. No grupo DD registou-se menor necessidade de adiar algum ciclo de tratamento (28.6% vs. 
34.1%, p=0.56).
Verificaram-se efeitos adversos do tratamento (qualquer grau) em menor frequência no grupo DD (75% vs. 
95.5%, p<0.01), contudo, perdendo a significância estatística na análises multivariada (p=0.16). Verificou-se 
RPC em 28.6% das doentes sob DD e em 52.8% das doentes sob DS (p=0.06). Houve recidiva de doença em 
7.4% das doentes sob DD e em 10.3% das doentes sob DS (p=0.64). Na análise de sobrevivência não se 
encontraram diferenças estatisticamente significativas na SLD (28.74 meses com DD e 41.55 meses com DS, 
p=0.80) ou na SG (30.26 meses com DD e 43.75 meses com DS, p=0.31).
 
Discussão: Na nossa instituição não se verificaram diferenças estatisticamente significativas nas taxas de RPC, 
efeitos adversos, adiamentos de tratamento e resultados de sobrevivência. Contudo, o reduzido tamanho da 
amostra no grupo DD pode ter limitado os resultados. Uma vez que o tipo de tumor mais provável de obter 
RPC é o triplo negativo, o facto deste estar sub-representado (n=2) no grupo DD poderá justificar uma menor 
taxa de RPC, apesar de diferença não estatisticamente significativa. O uso de profilaxia primária com fatores 
de crescimento hematopoiéticos no esquema DD pode justificar a menor taxa de efeitos adversos 
hematológicos.
 
Conclusão: Nesta amostra verificaram-se resultados semelhantes entre esquema DD e DS na RPC, SG ou SLD, 
com tendência para menos toxicidades do esquema DD. Estudos futuros são necessários para melhor definir 
o grupo de doentes que poderá beneficiar dos esquemas DD.
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CO MED 67  IMPACTO DA IMUNOTOXICIDADE NA SOBREVIVÊNCIA GLOBAL DE DOENTES COM 
TUMORES SÓLIDOS TRATADOS COM INIBIDORES DOS CHECKPOINTS IMUNITÁRIOS: DADOS DO 
MUNDO REAL
Raquel Romão(1); Sofia Mendes(1); Rhidi Ranchor(1); Maria João Ramos(1); Rita Pichel(1); João Coelho(1);
Sérgio Azevedo(1); Paula Fidalgo(1); António Araújo(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO PORTO E.P.E. 

Introdução: Os inibidores dos checkpoints imunitários (ICI) são uma nova classe terapêutica, com benefício 
clínico demonstrado numa variedade de neoplasias. Com a sua utilização surgiu um novo perfil de toxicidade, 
a toxicidade imune relacionada (irAE), intimimante associada com o mecanismo de ação dos ICI. A maioria 
dos casos de imunotoxicidade é autolimitada e de fácil gestão, contudo, alguns casos podem ser fatais. O 
desenvolvimento de toxicidade imune relacionada parece estar associado a melhores resultados clínicos. 
Este estudo tem por objetivo avaliar a correlação entre irAE e a taxa de resposta objetiva de acordo com os 
critérios RECIST v1.1 (RO), a sobrevivência livre de progressão (SLP) e a sobrevivência global (SG) de doentes 
portugueses com tumores sólidos tratados com ICI.

Métodos: Estudo retrospetivo, observacional, unicêntrico, com inclusão de todos os doentes com tumores 
sólidos avançados/metastizados, que tenham recebido pelo menos um ciclo de tratamento com ICI em 
contexto paliativo (Pembrolizumab, Atezolizumab, Nivolumab e Ipilimumab) entre 01 de Julho de 2012 e 1 de 
Janeiro de 2020. Os dados demográficos, do tumor e clínicos foram obtidos através da análise dos registos 
clínicos eletrónicos. A análise estatística foi realizada com recurso ao IBM SPSSv25, recorrendo às curvas de 
Kaplan-Meier para a análise de sobrevivência.

Resultados: Identificaram-se 155 doentes, 118 (76.1%) do género masculino, com idade mediana de 64 anos 
(21-86). A mediana do tempo de seguimento foi de 36 meses (IC 95%: 31.79 - 40.20). Setenta (45.2%) doen-
tes desenvolveram pelo menos um irAE, com 9 (8.1%) irAE grau 3 ou superior (CTCAE v5.0), tendo-se regista-
do um caso de morte relacionada com o tratamento, por pneumonite. A mediana do número de ciclos até ao 
desenvolvimento de irAE foi de 4 (2-99). A RO foi superior para os doentes com irAE (18,7%) comparativa-
mente aos doentes sem irAE (9.0%) (p=0.001). A mediana da SLP foi maior para os doentes com irAE �10 
meses (IC 95%: 5.44-14.56) vs 3 meses (IC 95%: 1.94-4.05); p= 0.000�, bem como a SG �18 meses (IC 95%:  
8.67-27.32) vs 10 meses (IC 95%: 3.48-16.52) p<0.016�. O risco de morte nos doentes com irAE foi 36,4% 
mais baixo comparativamente com os doentes que não desenvolveram qualquer irAE (Hazard ratio: 0.636; IC 
95%: 0.43 -0.931; p=0.02).

Discussão/Conclusão: Apesar do carácter retrospetivo da análise e da heterogeneidade da amostra, este 
estudo também demonstrou melhor resposta ao tratamento e melhor sobrevivência nos doentes tratados 
com ICI que desenvolveram irAE.
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CO MED 69  TOXICITY AND EFFICACY OF ALPELISIB IN A POPULATION OF HEAVILY PRETREATED 
METASTATIC BREAST CANCER
Ana Duarte Mendes(1); Inês Eiriz(1); Rodrigo Vicente(1); Telma Caleça(1); João Gramaça(2); Joana Augusto(3); Mónica 
Nave(4); Michelle Silva(1); Sofia Braga(1)
(1) HOSPITAL DR. FERNANDO DA FONSECA - AMADORA/SINTRA (2) CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO E.P.E. 
(3) LUSÍADAS - CLÍNICA DE STO. ANTÓNIO (4) HOSPITAL DA LUZ LISBOA 

Background: Breast cancer (BC) is the most frequently diagnosed cancer in females. According to 
GLOBOCAN (2020), there were approximately 2.2 million new breast cancer cases diagnosed, representing 
11.7% of all new cases of cancer. It constitutes the leading cause of death by cancer in females. 
Advanced/metastatic breast cancer (MBC) remains a diagnosis with a poor prognosis, with a median overall 
survival (OS) of approximately 3 years and a 5-year survival rate of around 25%. Survival is related to the breast 
cancer subtype, with major advances arising. The majority of BC are hormone receptor (HR)-positive and 
human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negative, with approximately 40% of patients with this 
subtype having activating mutations in the PIK3CA gene. Alpelisib is an alfa-specific PI3K inhibitor that has 
shown in the SOLAR-1 trial a prolongation of progression-free survival and greater overall response among 
patients with PIK3CA-mutated, HR-positive, and HER2-negative MBC relapsing after previous endocrine 
therapy. Despite the promising results, there was a high incidence of adverse events (AE), especially 
hyperglycemia (63.7%). AE were directly responsible for the permanent discontinuation of alpelisib in 25% of 
the patients. 

Objective: Evaluate real-world data concerning clinical benefit, toxicity and safety of alpelisib in patients with 
HR-positive and HER2-negative MBC, in the context of an early access program. 

Population/Methods: A retrospective multicenter analysis was conducted in four oncology departments in 
Portugal, characterizing all patients with MBC treated with alpelisib in an early access program. The endpoints 
were progression-free survival (PFS) and toxicity accordingly with the Common Terminology Criteria for 
Adverse Events (CTC AE). 

Results: Nine patients were started on alpelisib. Most patients started alpelisib as the third line of systemic 
therapy. Only one patient had a previous history of diabetes (gestational diabetes) and only four patients were 
concomitantly accompanied by a diabetes team. All patients suffered adverse events, the most common 
being hyperglycemia: seven patients had varying degrees of hyperglycemia. This AE led to the 
discontinuation of alpelisib in two patients, with one of them eventually dying from diabetic ketoacidosis. The 
PFS was inferior to the one described in the SOLAR-1 trial: 6.4 months vs 11.0 months. 

Discussion: Metastatic breast cancer continues to have a poor prognosis. Despite hopes for a long and 
sustained response, a high rate of toxicity had already been suggested in the drug's approval trial. Our 
real-world data confirmed that despite the promising results, a high rate of serious adverse events must be 
considered when choosing alpelisib. Given that the most prevalent AE is hyperglycemia ,  early follow-up by a 
team specialized in diabetes with rigorous monitoring must be provided. 
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CO MED 81  IMPACTO DA INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA ENTRE INIBIDORES CDK4/6 E INIBIDORES 
DA BOMBA DE PROTÕES NO TRATAMENTO DO CANCRO DA MAMA METASTIZADO – DADOS DE VIDA 
REAL DE UM CENTRO PORTUGUÊS
Joana Reis(1); Inês Costa(1); Mariana Costa(1); Ana Valente(1); Catarina Almeida(1); Marta Freitas(1); Cláudia Caeiro(1); 
Catarina Fernandes(1); Nuno Tavares(1); Miguel Barbosa(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR SÃO JOÃO E.P.E. 

Introdução: Os inibidores da bomba de protões (iBP) são amplamente utilizados, incluindo nos doentes em 
tratamento de cancro da mama avançado (ABC). Pelas características farmacocinéticas do inibidor CDK4/6 
(iC) palbocilib levantou-se a hipótese de interação medicamentosa com iBP tendo sido demonstrado num 
estudo retrospetivo que esta associação foi fator preditivo independente para pior sobrevivência livre de 
progressão (PFS).

Objectivo: Verificar impacto na sobrevivência global (OS) e PFS da toma concomitante de iBP com iC, no 
contexto de ABC RH+HER2-.

Material e Métodos: Estudo retrospetivo de doentes tratados com iC para ABC RH+HER2- no período de 
fev/2017 a ago/2020. Utilizado software SPSS para processamento de dados. Análise univariada (AU) pelo 
método Kaplan-Meier e teste log-rank, e análise multivariada (AM) pela regressão de COX. Considerou-se 
significativo p<0,05. 

Resultados: Foram incluídos 80 doentes. A mediana (med) de idade ao diagnóstico de ABC foi de 56 anos 
(25-75). O tratamento com iC foi 1ª linha de ABC em 68,8%. A escolha de iC foi palbociclib em 73,8% (n=59) 
e ribociclib em 26,3% (n=21). O parceiro hormonal foi um inibidor da aromatase não esteroide (IA) em 45%, 
e fulvestrant em 55% dos casos. 37,5% dos doentes faziam iBP, 70% destes durante todo o tratamento (23,3% 
omeprazol, 73,4% pantoprazol, 3,3% outro). Os doentes que tomaram concomitantemente iBP e iC tiveram 
menor OS (OS-3 anos 42,6% vs. 63,4%, p=0.254) e PFS (PFS med 15 m. vs. 21 m., p=0.733), embora sem 
diferença estatisticamente significativa.

Discussão: Na amostra verificou-se uma tendência, mas sem impacto significativo da utilização de iBP na 
sobrevivência de doentes sob iC. Esta diferença poderia ser mais evidente com maior tempo de seguimento 
e maior tamanho amostral. Este estudo pretende alertar para a importância crescente da verificação das 
interações medicamentosas. A polimedicação, a idade avançada, várias co-morbilidades são problemáticas 
reais dos doentes com ABC.

Conclusão: Os dados de vida real deste centro não confirmam o impacto negativo do tratamento com iBP, em 
outcomes de sobrevivência, nos doentes tratados com iC por ABC RH+HER2-.
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CO MED 86  EVOLUÇÃO DO RÁCIO NEUTRÓFILOS/LINFÓCITOS DURANTE O TRATAMENTO COM 
NIVOLUMAB É PREDITOR DE RESPOSTA NOS TUMORES DE CABEÇA E PESCOÇO
Inês Pinho(1); Sara Dâmaso(1); Lisa Gonçalves(1); Tiago Barroso(1); Cecília Melo Alvim(1); Leonor Ribeiro(1);
Luís Costa(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E.P.E. 

Introdução: O cancro da cabeça e pescoço (CCP)  irressecável e/ou metastático apresenta uma sobrevida 
mediana de 6 meses e o nivolumab está aprovado a partir da primeira linha. O rácio neutrófilos/linfócitos 
(NLR) já foi validado como fator prognóstico em diversas  neoplasias . Estudos anteriores descreveram a 
variação de NLR como  fator preditivo de resposta em doentes sob nivolumab.

Objetivos: Análise retrospetiva e descritiva  de doentes com CCP irressecável e/ou metastático tratados com 
nivolumab em monoterapia e avaliação da razão entre o NLR após 6 semanas de tratamento e o valor 
pré-tratamento (NLR6s/NLRpt), como fator preditivo de resposta.

Material e métodos: Análise retrospetiva de todos os doentes com CCP irressecável e/ou metastático tratados 
com nivolumab em qualquer linha paliativa, seguidos num serviço de Oncologia Médica, entre 1 de janeiro 
de 2018 e 1 de janeiro de 2022. A análise de sobrevivência foi efetuada usando o método de Kaplan-Meier e 
a regressão de Cox. Determinou-se a razão NLR6s/NLRpt durante tratamento, tendo sido obtido o valor de 
cut-off através da análise de curva ROC.

Resultados: Foram identificados um total de 21 doentes, a maioria do sexo masculino, 90,5% (n= 19),com 
uma mediana de idade de 63 anos (47-73). Em 81,0% o ECOG performance status (PS) inicial era entre 0 e 1. 
Em relação ao local do tumor primário, 52,4% (n=11) das neoplasias eram da laringe e  28,6% ( n=6) eram da 
cavidade oral.  Quanto ao estadiamento,  47,6% (n= 10) dos doentes eram estadio IVA ao diagnóstico e 
90,5% (n = 19) realizou tratamento com intuito curativo prévio: 47,6% (n=10) cirurgia e cirurgia seguida de 
quimiorradioterapia (QRT) e 19% (n=4) QRT definitiva, 9,5% (n=2) cirurgia seguida de radioterapia (RT) e 
9,5% (n=2) quimioterapia (QT) de indução seguida de RT.  5 doentes (23,8%) doentes tiveram persistência de 
doença, 7 (33,3%) recidivaram localmente e 13 doentes (61,95%) recidivaram à distância. O nivolumab 
constituiu 1ª linha paliativa em 57,1% (n=12) dos doentes e 2ª linha em 28,6% (n=6). 15 doentes (n=71,4%) 
descontinuaram por progressão. A mediana de follow-up desde doença metastática foi de 6,67 meses. 
Estratificado de acordo com o valor de cut-off obtido de 1,51, a sobrevivência livre de progressão (PFS) 
mediana do grupo com NRL6s/NRLpt < 1,51 foi 3,5 meses, significativamente maior aos 2,0 meses de PFS no 
grupo com NRL6s/NRLpt ≥ 1.51 (HR 0,195; IC 95% 0,049-0,771; p<0,011).

Discussão e conclusões: Este trabalho ilustra a importância da identificação de biomarcadores preditivos de 
resposta, como a razão NLR6s/NLRpt. Nesta análise, doentes com NLR6s/NLRpt < 1,51 apresentam uma PFS 
maior, e portanto resposta mais duradoura, a nivolumab feito em qualquer linha terapêutica. Tratando-se de 
um estudo retrospetivo com uma amostra pequena, é necessária a sua reprodução em estudos prospetivos 
em larga escala para uma maior robustez dos dados.
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PO MED 002  NIVOLUMAB NO TRATAMENTO DO CANCRO DA CABEÇA E PESCOÇO RECORRENTE OU 
METASTÁTICO
André Ferreira(1); Mafalda Baleiras(1); Carolina Vasques(1); Maria Teresa Neves(1); Tânia Duarte(1); Filipa Ferreira(1); 
Mariana Malheiro(1); Ana Martins(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR LISBOA OCIDENTAL E.P.E. 

INTRODUÇÃO: O carcinoma pavimento-celular da cabeça e pescoço (CPCCP) é o 6º cancro mais frequente, 
representando 6% de todos os casos de cancro e sendo responsável por cerca de 1-2% de todas as mortes 
por cancro. Cerca de 2/3 dos doentes com CPCCP localmente avançado irão apresentar recidiva 
locorregional ou metástases à distância nos primeiros dois anos após um tratamento prévio com intuito 
curativo. O ensaio clínico CheckMate 141 demonstrou aumento da sobrevivência global com nivolumab 
(nivo) comparativamente à terapêutica paliativa em monoterapia em doentes com CPCCP refratário à platina, 
independentemente das expressões de PD-L1 e de p16.
 
OBJETIVO: Este estudo pretende avaliar a eficácia e a segurança do tratamento com nivo no tratamento do 
CPCCP recorrente ou metastático após progressão à terapêutica com platina.
 
MATERIAL E MÉTODOS: Estudo retrospetivo e unicêntrico dos doentes com CPCCP resistente à platina 
tratados com nivo quer em contexto de recidiva nos primeiros 6 meses após tratamento com intuito curativo 
à base de platina, como em contexto metastático, entre 2019 e 2021. Os dados demográficos e 
clinicopatológicos, bem como os efeitos adversos (EA) associados ao nivo, foram obtidos através do processo 
clínico e, para a análise da sobrevivência livre de progressão (PFS) e da sobrevivência global (OS), utilizou-se 
o método de Kaplan-Meier, através do IBM-SPSS Statistics.
 
RESULTADOS: Foram incluídos 19 doentes, 17 (89,5%) do sexo masculino, com idade mediana de 64 anos 
(intervalo 51-79 anos). 7 doentes (36,8%) apresentavam ECOG-PS 0, 7 doentes (36,8%) ECOG-PS 1 e 5 
doentes (26,3%) ECOG-PS 2. 17 doentes (89,5%) apresentava história de hábitos tabágicos. Relativamente à 
localização, 9 doentes (47,4%) apresentavam tumor na orofaringe (66,7% HPV negativos e 33,3% HPV 
positivos), 9 (47,4%) apresentavam tumor na laringe e 1 (5,3%) apresentava tumor na cavidade oral. Apenas 
1 doente apresentava doença metastática ao diagnóstico a nível pulmonar.
Relativamente à terapêutica com nivo, 9 doentes foram tratados após recidiva ao tratamento com intuito 
curativo à base de platina e 10 doentes foram tratados após progressão com tratamento paliativo, sendo que 
8 realizaram nivo em 2ª linha e 2 realizaram em 3ª linha. A mediana de PFS foi de 4,2 meses (IC 95%: 2,1-6,3 
meses) e a mediana de OS foi de 8,4 meses (IC 95%: 4,4-12,4 meses).
Como EA, destacam-se 3 doentes com toxicidade cutânea grau (G)1, 1 com hipotiroidismo G2 assintomático, 
tendo iniciado levotiroxina, sem suspensão de nivo e 1 com pneumonite G2, com necessidade de realizar 
corticoterapia e suspender nivo.
 
CONCLUSÃO: Este estudo apresentou uma mediana de PFS significativamente superior (>100%) 
comparativamente ao braço de nivo do CheckMate 141 (4,2 meses versus 2,0 meses) e uma OS também 
superior ao braço de nivo do ensaio clínico (8,4 meses versus 7,5 meses). Os EA foram ligeiros e sem grande 
impacto significativo na qualidade de vida dos doentes.
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PO MED 003  SARCOMA SINOVIAL DO MEDIASTINO
Luís Guilherme Santos(1); Ricardo Roque(1); Rita Santos(1); Joana Monteiro(1); Rita Félix Soares(1);
Isabel Domingues(1); Emanuel Jesus(1); Gabriela Sousa(1)
(1) INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA COIMBRA 

Introdução: Os sarcomas sinoviais constituem um subtipo raro (5-10%) de sarcoma de tecidos moles (STM), 
cuja célula de origem se desconhece mas que se assemelha histologicamente a células da membrana 
sinovial. São habitualmente tumores de crescimento lento, mais frequentes nas extremidades de adultos 
jovens. Associam-se à oncoproteína de fusão SS18-SSX pela translocação cromossómica t(X;18), que é 
patognomónica. Como todos os sarcomas, têm mau prognóstico em estádios avançados. 

Objetivos: Descrição de um caso clínico e revisão bibliográfica.

Material e métodos: Consulta do processo clínico electrónico. 

Resultados: Homem de 50 anos com quadro de disfonia, dispneia e disfagia para sólidos e líquidos, com mês 
e meio de evolução. Realizada tomografia axial computorizada torácica que revelou massa mediastínica com 
12x10x9 centímetros com compressão traqueal e esofágica, posteriormente complicada com derrame 
pleural e pericárdico. Biópsia cirúrgica por videotoracoscopia assistida confirmatória do diagnóstico de 
sarcoma sinovial com presença de rearranjo SS18-SSX. Iniciado tratamento sistémico com ifosfamida 
1500mg/m2 e doxorrubicina 20mg/m2. Realizou 2 ciclos com intercorrência de neutropenia febril grau 4 
(CTCAE versão 5). Posteriormente, realizou ifosfamida em monoterapia (4 ciclos). Apresentou progressão 
imagiológica. Evolução rapidamente desfavorável com agravamento do derrame pericárdico, 
tamponamento cardíaco e posterior falecimento do doente 7 meses após o diagnóstico inicial. 

Discussão/Conclusão: Os STM podem apresentar-se como massas mediastínicas, contudo, o sarcoma sinovial 
nesta localização é raramente descrito. Os sarcomas sinoviais são um dos subtipos histológicos de STM mais 
quimiossensíveis, sobretudo a agentes alquilantes, sendo o standard of care o tratamento de combinação 
com ifosfamida e doxorrubicina. O caso apresentado é pois, extremamente atípico pela sua localização, 
crescimento rápido e resistência terapêutica. 
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PO MED 005  A RADIOTERAPIA NO TRATAMENTO PALIATIVO DE METÁSTASES ÓSSEAS: FRAÇÃO 
ÚNICA VERSUS TRATAMENTO FRACIONADO, RE-IRRADIAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA
Daniela Saraiva(1); Rita Costa Lago(1); Sílvia Marina(2)
(1) CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO E.P.E. (2) FMUP 

Introdução: A metastização óssea é uma complicação frequente associada à doença oncológica em estado 
avançado, sendo a dor a sua manifestação mais comum e a que causa maior impacto na qualidade de vida do 
doente. A radioterapia constitui uma arma terapêutica importante neste contexto, podendo ser utilizados 
dois esquemas de fracionamento: Fração Única e Tratamento Fracionado.
O principal objetivo deste estudo é comparar as diferenças a nível da resposta álgica e da qualidade de vida 
nos dois esquemas de fracionamento utilizados no tratamento de radioterapia com intuito paliativo.

Metolodogia: Foi conduzido um estudo quasi-experimental, para responder à seguinte questão de 
investigação: Haverá diferenças na resposta álgica e na qualidade de vida em função do esquema de 
fracionamento utilizado no tratamento de radioterapia paliativa em doentes com metástases ósseas 
dolorosas?
Integraram o estudo 32 doentes adultos com diagnóstico de metastização óssea e indicação para tratamento 
de radioterapia com intuito paliativo, do Serviço de Radioterapia do Centro Hospitalar e Universitário de S. 
João.

Resultados: Quando analisadas as dimensões da qualidade de vida em função do fracionamento, 
verificaram-se diferenças estatisticamente significativas na dimensão “características da dor” a favor do 
tratamento com fração única. Em relação à comparação das dimensões da qualidade de vida entre o pré-teste 
e o pós-teste, verificaram-se diferenças estatisticamente significativas nas dimensões “sítios dolorosos”, 
“características da dor” (mede o controlo álgico) e “interferência funcional”.

Conclusão: A fração única parece ser favorável a um maior controlo álgico. Para além disso, a radioterapia 
parece contribuir para uma diminuição dos sintomas e um aumento da capacidade funcional dos doentes, 
contribuindo assim para uma melhor qualidade de vida.
Palavras-chave: Cuidados Paliativos, Metástases Ósseas, Radioterapia, Fracionamento, Qualidade de Vida.
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PO MED 006  SÍNDROME DO DESFILADEIRO TORÁCICO CAUSADO POR LIPOMA INTRAÓSSEO DA 
PRIMEIRA COSTELA: UM CASO RARO
Filipa Carvalho Cordeiro(1); Diogo Catelas(1); Raquel da Inez Correia(1); Vítor Valente(1); Pedro Cardoso(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO PORTO E.P.E. 

Os lipomas são os tumores mais frequentes. No entanto, um lipoma intraósseo é uma entidade rara. Os 
lipomas intraósseos são tumores benignos, compostos por adipócitos maduros, sendo a sua localização mais 
frequente no calcâneo ou no fémur proximal. Geralmente são assintomáticos e o diagnóstico é feito, na 
maioria das vezes, incidentalmente. Apresenta-se um caso clínico de um doente do sexo masculino, 45 anos, 
que apresentava dor, parestesias esporádicas e perda de força muscular de agravamento progressivo no 
membro superior esquerdo, com cerca de dois anos de evolução, clínica compatível com síndrome do 
desfiladeiro torácico. No estudo complementar, documentou-se uma lesão osteolítica ao nível da primeira 
costela na Radiografia convencional. Neste contexto, foi referenciado para consulta de Tumores 
Músculo-Esqueléticos.

Subsequentemente, foi realizada uma Ressonância Magnética (RMN) que descrevia uma lesão volumosa com 
hipersinal em T2, sem aparente envolvimento dos tecidos moles extraósseos, sugerindo tratar-se de 
encondroma ou condrossarcoma de baixo grau. Numa tentativa de melhor caraterizar histopatologicamente 
esta lesão, foi feita uma biópsia por agulha guiada por Tomografia Computorizada (TC), que se mostrou 
insuficiente para diagnóstico.

Foi então proposta a biópsia excisional da lesão. Intraoperatoriamente, realizou-se a resseção total da 
primeira costela através de osteotomia da clavícula ipsilateral e posterior osteossíntese da mesma com placa 
anatómica.

O estudo anatomohistopatológico da peça operatória revelou tratar-se de lipoma intramedular em estadio 
tardio (estadio 3 de Milgram) e foi conseguida a exérese total do tumor.
No pós-operatório imediato, o doente evoluiu com surgimento de coleção na região infraclavicular, tendo 
sido realizada uma ecografia de partes moles que revelou tratar-se de seroma pós-cirúrgico, que resolveu 
espontaneamente. Não se registaram outras intercorrências e o doente teve alta ao 12º dia de internamento, 
mantendo apenas queixas de parestesias ocasionais do antebraço e mão.
No final do primeiro ano de seguimento, persistiam as queixas prévias de parestesias mas sem evidência de 
recidiva na TC de controlo. 

Os lipomas intraósseos são lesões raras e existe pouca literatura acerca deles. Apesar de se tratar de um 
tumor de natureza benigna, pelas suas características expansivas pode provocar sintomatologia que 
justifique a intervenção cirúrgica e sua exérese. No caso descrito, pela localização atípica, o crescimento da 
lesão levou à compressão de estruturas neurovasculares, mimetizando uma síndrome do desfiladeiro 
torácico.
Com este caso, pretende-se demonstrar que a interpretação dos estudos imagiológicos pode ser equívoca e, 
como tal, é importante ter em consideração esta patologia rara como diagnóstico diferencial numa lesão 
óssea expansiva.
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PO MED 007   PROXIMAL LEFT LEG MALIGNANT “TRITON” TUMOR IN A PATIENT WITH HISTORY OF 
LEFT LEG FRACTURE 
Diogo Nóbrega Catelas(1); Catarina Pereira(1); Filipa Cordeiro(1); Sérgio Pita(1); Adélio Vilaça(1); André Coelho(1); 
Pedro Cardoso(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO PORTO E.P.E. 

CASE REPORT

SUMMARY: Malignant triton tumor (MTT) is a rare and aggressive subtype of malignant peripheral nerve 
sheath tumor (MPNST) consisting in a neurogenic tumor with rhabdomyoblastic differentiation. To date, only 
about 170 cases of MTT have been reported. Two thirds of the cases occur in young patients with 
neurofibromatosis type 1 (mostly male)  and the rest presents as a sporadic tumor (mostly in older people with 
female predominance).

In this case report, we present a 49-year-old man with a sporadic grade 2 MTT arising in the proximal left leg, 
a location with a distant history of fracture. The diagnosis was made based on histology and 
immunohistochemistry and an above knee amputation was performed. Despite not having metastases at the 
time of the surgery, the disease had spread to the liver and vertebral column with spinal cord compression at 
5 months following surgery and so the patient started decompressive radiation therapy followed by palliative 
chemotherapy.

Considering the precocious spread of the disease, we raise the question of the possible role of adjuvant 
chemotherapy in micrometastases eradication. Moreover, to our knowledge this is only the second case 
reported of a MTT arising in a site with history of previous severe trauma, even though there is no evidence of 
any relationship between trauma and musculoskeletal tumours.
 
Keywords: sarcoma, malignant peripheral nerve sheath tumor, malignant triton tumor, neurofibromatosis 1.
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PO MED 008  NOVOS HORIZONTES NO CANCRO DO COLON METASTÁTICO: ENCORAFENIB E 
CETUXIMAB EM SEGUNDA LINHA DE TRATAMENTO
Helena Guedes(1); Joana Marinho(1); Ema Neto(1); Ana Raquel Monteiro(1); Andreia Capela(1); Sandra Custódio(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE GAIA / ESPINHO E.P.E. 

INTRODUÇÃO: A mutação BRAFV600E está presente em cerca de 10% dos doentes com cancro coloretal 
metastático (CCRm). A sua presença está associada a mau prognóstico, com sobrevivência global mediana de 
cerca de 5 meses após falência da primeira linha terapêutica. Recentemente a associação do encorafenib com 
cetuximab no tratamento de segunda linha do CCRm com mutação BRAFV600E mostrou benefício na 
sobrevivência global e sobrevivência livre de progressão, com perfil de tolerabilidade manejável.

CASO CLÍNICO: Homem de 65 anos, ECOG 1. Antecedentes de adenocarcinoma gástrico operado 
pT1aN0M0 em 2018, atualmente em vigilância. Em março de 2021 diagnóstico de adenocarcinoma do colon 
com metastização hepática e ganglionar, sem instabilidade de microssatélites, BRAF mutado, KRAS, NRAS 
wild-type. Metabolizador normal da dihidropirimidina desidrogenase. Proposto em consulta de grupo 
multidisciplinar para tratamento sistémico paliativo. Em abril 2021, inicia quadro de disfunção hepática 
rapidamente progressiva, dor abdominal e febre de origem tumoral tendo iniciado quimioterapia urgente, 
por crise visceral, com esquema FOLFIRI com redução de dose em 50%. Após o 1º ciclo apresentou melhoria 
clínica e analítica. Manteve tratamento com dose total e cumpriu 6 ciclos até julho 2021, com progressão de 
doença hepática em TAC e novo agravamento clínico. Dada presença de mutação BRAFV600E, e apresentar 
doença em progressão após primeira linha foi proposto para tratamento de 2ª linha com Encorafenib 300 
mg/dia + Cetuximab (400 mg/m2 seguido de 250 mg/m2 semanal), ciclos de 28 dias. Iniciou tratamento em 
agosto de 2021, com melhoria clínica após o primeiro ciclo, sem registo de eventos adversos e com doença 
estável. Em dezembro de 2021, de novo, progressão clínica e imagiológica – ascite de grande volume, dor 
abdominal não controlada, anorexia e aumento de lesões hepáticas. Suspendeu tratamento e foi proposto 
para melhor terapêutica de suporte, tendo o doente falecido em janeiro de 2022. 

CONCLUSÕES: O tratamento com Encorafenib e Cetuximab em 2º linha, neste doente, permitiu uma 
sobrevivência livre de progressão de 4 meses, o que está de acordo com o ensaio BEACON, e uma 
sobrevivência global de 9 meses. O doente apresentou excelente tolerância e um benefício clinicamente 
significativo, com controlo sintomático, numa doença classicamente associada a mau prognóstico, onde a 
após falência da primeira linha, linhas subsequentes ofereciam benefícios limitados.
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PO MED 010  COMPRESSÃO MEDULAR E MIELOMA MÚLTIPLO: UMA EMERGÊNCIA ONCOLÓGICA
Diana Isabel Moreira Dias(1); Rafael Marques(1); David Alves da Costa(1); Samuel Fonseca(1)
(1) HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, E.P.E. 

Introdução: O mieloma mu´ltiplo (MM) e´ uma neoplasia que resulta da proliferac¸a~o de plasmo´citos 
produtores de imunoglobulina clonal. Entre as manifestações mais comuns encontram-se a hipercalcemia, 
lesão renal aguda, anemia e leso~es osteolíticas. Afeta maioritariamente idosos e apenas 35% dos doentes 
te^m menos de 65 anos no momento do diagno´stico. O tratamento do MM deve ser precoce  e o 
reconhecimento de emergências oncológicas como o quadro compressivo medular por lesões oestolíticas 
deve ser abordado de forma célere. 

Objetivo: Apresentação de caso clínico.

Material e métodos: Revisão da literatura com recurso à base de dados PubMed utilizando os termos MeSH 
“multiple myeloma”, “paraproteinemias” e “spinal cord compression”.
Resultados: Homem de 63 anos, sem antecedentes médicos de relevo. Recorreu ao serviço de urgência por 
lombalgias com 2 meses de evolução, de intensidade crescente, com evolução em paraparésia súbita na 
última semana, associada a parestesias e hipostesia dos membros inferiores. Do estudo efetuado apresentava 
anemia discreta, sem disfunção renal ou hipercalcemia e múltiplas lesões osteolíticas associada a fraturas 
vertebrais dorsolombares documentadas por RMN, uma das quais a condicionar compressão do cordão 
medular. Do estudo adicional verificou-se proteinúria na faixa nefrótica (imunofixação monoclonal 
IgA/Lambda) e paraproteína 1.14g/dL com imunoparésia. Submetido a descompressão de D3 com 
laminectomia, pediculectomia esquerda e fixação de D1-D8 por Ortopedia, com biópsia da lesão em D3 que 
foi compatível com plasmocitoma e aspirado de medula óssea com 28% de plasmócitos, fazendo diagnóstico 
de Mieloma Múltiplo com plasmocitoma dorsal. Sob eritropoetina semanal e corticoterapia endovenosa, 
evoluiu com recuperação da marcha ao 4º dia  pós-operatório. Foi decidido em reunião de grupo iniciar 
esquema triplo de bortezomib,dexametasona e talidomida (VTD) seguida de transplante auto´logo de 
ce´lulas hematopoie´ticas.

Discussão: A compressão medular por plasmocitoma extramedular ocorre em aproximadamente 5% dos 
doentes e deve ser indagada em doentes com dor lombar intensa, défices neurológicos das extremidades 
inferiores (como parestesias ou parésia) ou incontinência urinária e/ou intestinal. 
Conclusão: A possibilidade de lesões osteolíticas patológicas de mieloma múltiplo em doentes com fraturas 
não osteoporótica, especialmente quando presentes fraturas inexplicadas em doentes com menos de 65 
anos deve ser sempre considerada, sendo a discussão multidisciplinar de extrema relevância no adequado 
diagnóstico e tratamento do doente.
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PO MED 011  RADIOTERAPIA ADJUVANTE NO CARCINOMA EPIDERMÓIDE DA VULVA: ESTUDO 
RETROSPETIVO UNICÊNTRICO
Beatriz Pires(1); Irina Guimarães(1); David Rothwell(1); João Barros(1); Regina Leite(1); Mónica Rodrigues(1); Sara 
Gonçalves(1); Rui Vale Marques(1); Mónica Henriques(1); Leila Khouri(1); Paula Alves(1)
(1) INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA COIMBRA 

Introdução: O cancro da vulva é uma neoplasia rara, representando 4% de todos os cancros ginecológicos. 
Em 90% dos casos, define-se, histologicamente, como carcinoma epidermóide, surgindo mais 
frequentemente em mulheres pós-menopáusicas, com maior incidência nas 6ª e 7ª décadas de vida. O 
tratamento standard é cirúrgico, sendo a Radioterapia (RT) utilizada na adjuvância ou na doença irressecável. 

Objetivos: Avaliar a resposta terapêutica em doentes com diagnóstico de carcinoma epidermóide da vulva 
(CEV), submetidas a cirurgia (CIR) e RT adjuvante.

Materiais e Métodos: Estudo retrospetivo unicêntrico de doentes com CEV tratadas entre 2018 e 2021 no 
serviço de RT do IPOC. Critérios de inclusão: CEV, cTNM0, CIR e RT adjuvante como tratamento de 1ª linha. 
Fatores de risco avaliados: idade, estádio FIGO, dimensão do tumor (T), grau de diferenciação histológica (G), 
status ganglionar (N), margens cirúrgicas, invasão linfovascular (LVI), profundidade de invasão (DOI), tempo 
decorrido entre CIR e RT, dose RT e volume irradiado.
Resultados: Das 37 doentes identificadas, apenas 13 cumpriram critérios de inclusão para o presente estudo, 
sendo que, em nenhum dos casos se associou quimioterapia adjuvante concomitante. A dose mediana de RT 
foi de 50.4Gy, sendo que 3D-CRT foi a técnica mais utilizada (61.5%), com irradiação vulvar exclusiva em 
61.5% e irradiação vulvar e ganglionar (pélvica e inguinal) em 38.5%. Fatores de risco avaliados: idades entre 
38 e 85 anos, 69.2% >75anos; estádio FIGO I-II 84.6%, III 15.4%; T>4cm 46.2%; G1 30.8%, G2 69.2%; N 
positivo 15.4%; em todos os casos, margens cirúrgicas insuficientes, entre 0 e 6mm, média 2.6mm; ILV 
positiva 23.1%; DOI média 9.1mm, entre 1.2 e 20mm; em todos os casos, intervalo de tempo entre CIR e RT 
>6semanas (entre 7 e 18.7, média 10.5). Em 30.8% da amostra ocorreu recidiva da doença (75% a nível local, 
25% a nível ganglionar), em média, 4.65 meses (entre 2.8 e 7.1) após conclusão dos tratamentos. Metade dos 
casos recidivantes apresentavam estadiamento patológico com doença ganglionar. Por outro lado, 69.2% da 
amostra inicial não apresenta sinais de recidiva local, ganglionar ou à distância, o que se verifica, em média, 
aos 17 meses (entre 0.9 e 25.4) de follow-up.

Discussão e Conclusão: Este estudo realça a dificuldade cirúrgica/limitação anatómica em vulvectomias para 
a obtenção de margens suficientes. Além disso, complicações no processo de cicatrização protelam o início 
da RT adjuvante nestes casos, ultrapassando tempos ótimos recomendados. 
Apesar das limitações decorrentes da reduzida dimensão da amostra e do relativamente curto intervalo de 
follow-up, sugere-se uma associação entre fatores de risco ganglionares e pior prognóstico, o que vai ao 
encontro com o descrito na literatura. A quimiorradioterapia no tratamento adjuvante em casos de doença 
ganglionar poderá ser considerada, sendo necessários, contudo, mais estudos randomizados prospetivos.
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PO MED 012  GLIOBLASTOMA EPITELIÓIDE – UM CASO RARO DE SUCESSO
Denise Magalhães(1); Patrícia Liu(2); Eugénia Rosendo(3); Luís Rocha(3); Manuel Magalhães(3); António Araújo(3)
(1) Hospital Pedro Hispano, ULSM (2) CENTRO HOSPITALAR TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO E.P.E (3) CENTRO 
HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO E.P.E. 

Introdução: Os glioblastomas epitelióides são uma variante rara de glioblastomas, altamente agressivos, 
caracterizados por uma rápida disseminação leptomeningea. Apresentam uma sobrevida mediana de 6 
meses. Na análise genética 50-93% apresenta mutação BRAF V600E. A terapêutica-alvo tem permitido 
melhorar o prognóstico oncológico. A terapêutica combinada com inibição do BRAF e MEK tem adquirido 
evidência também nos glioblastomas, tendo sido demonstrada uma resposta relativa de 27% em dados 
prematuros de um basket-trail.
 
Apresenta-se o caso de um doente com glioblastoma epitelióide com mutação BRAF V600E.
 
Caso Clínico: Homem de 49 anos, ECOG 0, com fatores de risco cardiovasculares. Iniciou quadro de cefaleia 
holocranena em Abril de 2016, com uma semana de evolução. Realizada TC-CE e posteriormente RMN-CE 
que revelou LOE cistica temporal direita heterogénea com componente sólido, captação discreta - provável 
lesão glial. Proposto para recessão cirúrgica de lesão que realizou em abril 2016, seguido de protocolo 
STUPP. A histologia revelou tratar-se de um Glioblastoma epitelióide, IDH wild-type com presença de 
mutação BRAF V600E. Em julho 2017 evidência de recidiva em loca com nova exerce cirúrgica. Dada 
remoção completa de lesão o doente completou a 2ª fase do protocolo STUPP. Em março de 2018 e maio de 
2021 o doente apresentou recidiva local submetida a exerce completa, seguida de quimioterapia com 
irinotecano em associação ao bevacizumab na 1ª abordagem e posteriormente em monoterapia. 5 meses 
após a última recessão apresentou recidiva tumoral local com 7mm e uma lesão no giro temporal direito com 
implantação dural e extensão ao córtex adjacente com 14mm. Foi proposto em consulta de grupo para 
terapêutica com dabrafenib/trametinib off-label que iniciou em Novembro de 2021. No primeiro exame de 
avaliação de resposta apresentava franca involução de ambas as lesões. Atualmente o doente mantém ECOG 
0, assintomático e sem efeitos adversos relacionado com a terapêutica sistêmica, com uma sobrevida de 6 
anos.

Conclusão: O caso apresentado demonstra um prognóstico anormalmente favorável de um glioblastoma 
epitelióide. Dada a sua raridade, o conhecimento sobre prognóstico e resposta terapêutica deste subtipo 
tumoral é proveniente de caos clínicos. Pretende-se com este caso contribuir para o conhecimento e realçar a 
importância de subclassificação tumoral com investimento na pesquisa e utilização alvos terapêuticos.
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PO MED 013  NEUROTOXICIDADE INDUZIDA PELO 5-FLUROURACILO - UM EFEITO ADVERSO RARO 
DECORRENTE DE MUTAÇÃO NOS GENES DE EXPRESSÃO DA TIMIDILATO SINTETASE
Denise Magalhães(1); Mafalda Costa(1); Marta Vilaça(1); Diogo Silva(1); Fernanda Estevinho(1);
Helena Magalhães(1)
(1) HOSPITAL PEDRO HISPANO, ULSM 

Introdução: O 5-Flurouracilo (5-FU) é um agente quimioterápico com actividade reconhecida no trato 
gastro-intestinal (GI). Os seus principais efeitos adversos (EA) compreendem mielosupressão, mucosite e 
síndrome palmo-plantar. A neurotoxicidade é um EA raro (0.6-5%) decorrente desta terapêutica. Pode ser do 
tipo agudo, manifestado por síndrome cerebelar ou do tipo sub-agudo com encefalopatia (confusão, 
desorientação e alterações cognitivas). Mutações nos genes de DPYD e, de forma menos reconhecida, TYMS 
e MTHFR foram associados a aumento dos EA pelo 5–FU.

Caso Clínico: Homem de 72 anos, ECOG 1. Antecedentes de gastrectomia parcial por úlcera péptica há 30 
anos. Em julho de 2020 é diagnosticado com adenocarcinoma gástrico localmente avançado no seguimento 
do estudo de anemia associada a perda de 20% da massa corporal total, tendo sido proposto para totalização 
da gastrectomia. A histologia relevou adenocarcinoma, grau 3, com invasão da serosa, 1/33 gânglios 
metastizados. Assim, pT4N1 R0 estadio IIIA. Proposto para quimioterapia (QT) adjuvante segundo esquema 
de mFOLFOX6. Dada fragilidade do doente, iniciou esquema com redução de dose de 20% de oxaliplatino 
e sem bólus de 5-FU. Após 4º ciclo de QT inicia quadro confusional e dependência para os auto-cuidados, 
sem mielosupressão, mucosite, alterações GI ou neuropatia periférica. Ao exame neurológico sem défices 
focais, discurso repetitivo sem disartria, sem alterações do equilíbrio, marcha ou da sensibilidade. Estudo 
analítico a excluir causas reversíveis de síndrome confusional, tomografia computorizada cerebral sem 
evidência de lesões ocupantes de espaço, sem eventos agudos. Avaliado por neurologia que excluiu tratar-se 
de síndrome demencial. Do estudo genético foram detectadas, em heterozigotia, as variantes 
c.*450_*455del no gene TYMS e c.677C>T p.(A222V) e c.1298A>C p.(E429A) no gene MTHFR. Dada 
melhoria progressiva com a suspensão de QT e resultado genético, foi assumida neurotoxicidade ao 5-FU e 
decidida vigilância clínica. 3 meses após suspensão de QT apresentava recuperação completa dos défices 
neurológicos.

Conclusão: Múltiplas enzimas estão envolvidas na atividade do 5-FU, e embora raros, os défices enzimáticos 
estão associados a aumento dos EA, nomeadamente dos EA raros como a neurotoxicidade. Com este caso 
pretende-se realçar que apesar de raro, é crucial o reconhecimento deste AE, assim como mandatório o 
screening de deficiências enzimáticas previamente ao tratamento com regimes baseados em 5-FU.
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PO MED 014  IMPACTO PROGNÓSTICO DO RATIO GANGLIONAR NO CANCRO DO RECTO SUBMETIDO 
A QUIMIORADIOTERAPIA NEOADJUVANTE 
Joana Pimenta(1); Maria Carmo Girão(1); Luís Gabriel Pereira(1); Fátima Caratão(1)
(1) UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO 

INTRODUÇÃO: A quimoradioterapia neoadjuvante aliada à excisão total do mesoreto permitiu melhoriar a 
sobrevida da neoplasia do reto. O ratio gânglios metastizados/gânglios ressecados é conhecido como fator 
de prognóstico em várias neoplasias sólidas. 
 
Objetivo: Avaliar o valor prognóstico do ratio ganglionar nos outcomes oncológicos do cancro do reto pós 
quimio-radioterapia e cirurgia curativa. 
 
MATERIAL E MÉTODOS: Foram incluídos doentes com cancro do reto entre Janeiro 2010 e Dezembro 2020. 
Deste cohort retrospectivo excluram-se os que não cumpriram neoadjuvância, tumores em estádio IV, 
ressecções R1 e cirurgia paliativa. O ratio ganglionar foi calculado como a razão entre gânglios metastizados 
e gânglios ressecados. A análise estatística foi por SPPS (version 24) e a significância estatística definida como 
p < 0,05.
 
RESULTADOS: Incluíram-se 119 doentes; dos quais 82 (68,9%) homens, com uma mediana de idades de 
69,5± 10,76 anos. 79 (66,4%) doentes tinham tumores localizados no recto médio/alto. Os estadios 
patológicos T foram ypT0 (n=9; 7,6%), ypT1 (n = 12; 10,1%), ypT2 (n = 42; 35,3%), ypT3 (n = 56; 47,1%). Um 
total de 33 doentes (27,7%) tinham metastização ganglionar (ypN1–2). A sobrevida global e a sobrevida livre 
de doença foi 42 e 40 meses, respectivamente. 19 doentes (16%) tiveram recorrência da doença, e em 15 
(12,6%) esta ocorreu à distância. Em análise multivariada o ypN da classificação TNM foi identificado como 
preditor da sobrevida-livre de doença (HR 2,402 [1,319 – 4,374]; p = 0,004) e da sobrevida global (HR 2,067 
[1,318 – 3,240]; p = 0,002). Em análise de subgrupos, doentes com > 12 gânglios excisados tinham maior 
sobrevida global (p=0,048), mas sem diferença na sobrevida livre de doença. Para um LNR>0.1, o ratio foi um 
preditor significativo de sobrevida global (p = 0,039) e sobrevida livre de doença (p=0,026).
 
Discussão: O estadiamento ganglionar TNM tem dificuldade na representação da dissecção ganglionar, 
sendo o impacto do número de gânglios recolhidos perdido. Johnson et al. demonstrou que nos estadio IIIB 
e C do colon, o número de gânglios negativos era um factor de prognóstico; estando associado de forma 
independente com a sobrevida livre de doença. Da mesma forma que em doentes com T3N0 do colon os 
diferentes intervalos de número total de gânglios recolhidos implicam diferentes taxas de sobrevida aos 5 
anos. A implementação do ratio ganglionar pretende resolver a limitações do estadiamento TNM. Neste 
estudo confirmou-se que LNR>0.1 era significativamente associado a pior prognóstico, nomeadamente pior 
sobrevida global e sobrevida livre de doença, em doentes submetidos a terapêutica neoadjuvante seguida 
de cirurgia curativa por neoplasia do reto. 
 
CONCLUSÃO: O Ratio Ganglionar é uma boa ferramenta prognóstica; permite prever recorrência e mau 
prognóstico em doentes com neoplasias do reto submetidas a quimioradioterapia neoadjuvante seguida de 
cirurgia curativa.
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PO MED 015  ASSOCIAÇÃO ENTRE SCORE INTERNATIONAL METASTATIC RENAL CELL CARCINOMA 
DATABASE CONSORTIUM E TEMPO ATÉ DESCONTINUAÇÃO DE INIBIDORES DE TIROSINA QUINASE 
POR TOXICIDADE EM DOENTES COM CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS METASTÁTICO 
Miguel Esperança Martins(1); Sara Dâmaso(1); Pedro Simões(2); André Mansinho(1); António Quintela(1);
Ana Lúcia Costa(1); Isabel Fernandes(1); Luís Costa(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E.P.E. (2) HOSPITAL BEATRIZ ÂNGELO 

Introdução: Privilegiam-se atualmente em primeira linha (PL) no carcinoma de células renais metastático 
(mRCC) combinações de imunoterapia (IO) e IO-inibidores de tirosina quinase (TKI), devendo a escolha ser 
guiada por score IMDC e perfil de toxicidade (T). Pelo baixo acesso em Portugal a combinações, monoterapia 
com TKI anti-VEGF mantém-se a terapêutica padrão. Evidência prévia revela que suspensão de TKI por T se 
associa a idade, sexo, e área de superfície corporal. Desconhecem-se diferenças de padrão de T de acordo 
com score IMDC. 
 
Objetivos: Avaliação de características clínico-demográficas de doentes com mRCC tratados com TKI em PL 
e análise de mediana de tempo (MT) sob TKI até descontinuação por T de acordo com score IMDC. 
 
Material e Métodos: Análise retrospetiva de doentes com mRCC (AJCC 8th ed.) sob TKI anti-VEGF em PL que 
suspenderam por T, seguidos em 2 serviços de Oncologia entre Janeiro de 2016 e Outubro de 2021. A 
análise estatística foi realizada com IBM SPSS Statistics 26. 
 
Resultados: Identificaram-se 28 doentes com as referidas características. A maioria eram homens (n=20, 
71,4%), com mediana de idade ao diagnóstico de 69 anos (44-85). 78,6% (n=22) dos RCC eram de células 
claras. A maior parte apresentava doença de risco alto (n=12, 42,9%) ou intermédio (n=13, 46,4%). A maioria 
das T graves foram anemia/hemorragia ativa (n=11, 39,3%) e outra T hematológica (n=7, 25,0%). Doentes de 
risco intermédio apresentaram MT sobre TKI até suspensão por T de 3,1 meses, significativamente inferior à 
dos doentes de risco favorável (12,1 meses, p-value=0,03). Também doentes de risco alto apresentaram uma 
MT inferior à dos doentes de risco favorável (1,6 meses; p-value=0,04).  
 
Discussão: Diferenças no padrão de T de acordo com score IMDC possibilitarão refinar a seleção de PL e 
adequar monitorização de doentes sob TKI. Doentes de risco intermédio/alto parecem suspender mais 
precocemente TKI por T versus doentes de risco favorável. O perfil de T grave mais extemporânea reforça a 
necessidade de uma vigilância especialmente apertada em doentes de risco intermédio/alto sob TKI em 
monoterapia em PL. 
 
Conclusões: Os resultados aventam que doentes mRCC de risco intermédio/alto suspendem mais 
precocemente tratamento com TKI anti-VEGF em PL por T, o que sublinha a necessidade de uma vigilância 
especialmente atenta nestes doentes. Os resultados devem ser robustecidos com estudos prospectivos de 
larga escala. 
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PO MED 016  RADIOTERAPIA HOLOCRANIANA PALIATIVA NO CANCRO DO PULMÃO: A EXPERIÊNCIA 
DE UM CENTRO HOSPITALAR
Marta Baptista Freitas(1); Claúdia de sá(1); Diogo Queirós Inácio(1); João Casalta Lopes(1); Maria Gabriela Pinto(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO E.P.E. 

Introdução: O cancro do pulmão (CP) é a principal causa de morte por cancro em Portugal e no mundo, sendo 
responsável por cerca de 50% dos casos de metástases cerebrais (MC). Para tratamento das MC existem 
várias opções: cirurgia, radioterapia estereotáxica, radioterapia holocraniana (RTH), quimioterapia e 
terapêuticas alvo.
 
Objetivos: Avaliar doentes com MC de CP que realizaram RTH, quanto à toxicidade da RTH, dose de radiação 
(DR) e sobrevivência mediana após RTH (SM).
 
Métodos: Estudo retrospetivo de doentes com CP submetidos a RTH de 01/01/2017 a 31/12/2021, na nossa 
instituição. Analisado o ECOG performance status do doente antes (EA) e após a RTH (EP), tipo de CP (CP 
pequenas células – CPPC; CP não pequenas células – CPNPC), toxicidade da RTH, DR, SM e recidiva. Análise 
estatística realizada utilizando IBM® SPSS® Statistics® V27.
 
Resultados: 146 doentes com CP realizaram RTH, 12 foram excluídos (RTH adjuvante). Dos 124 doentes 
incluídos: 111 (83%) tinham CPNPC (72% homens e 28% mulheres) e 23 (17%) CPPC (65% homens e 35% 
mulheres). A mediana de idades foi de 63 anos em ambos os grupos, a maioria com EA 0 ou 1 (64% CPNPC, 
70% CPPC, p=0.85). 20% tiveram toxicidade aguda (alopécia em 63% desses casos), sem toxicidades grau 2 
ou 3. 2 CPNPC tiveram progressão das MC.
Quanto à DR: 68% CPNPC e 48% CPPC realizaram 20Gy/10 frações (F); 29% CPNPC e 48% CPPC submetidos 
a 30Gy/10F (p=0.98).  
A SM foi de 3 meses (IC95% 2.4-3.6): 3 meses (IC95% 2.3-3.7) CPNPC e 2 meses (IC95% 0.4-3.6) nos CPPC 
(p=0.26).  18.7% dos doentes tiveram SM≤30 dias (18.9% CPNPC; 17.4% CPPC; p=0.56). Após 12 meses, 
19.2% CPNPC e 10.9% CPPC estavam vivos.
12.9% dos doentes melhoram o EA (13% CPNPC; 14% CPPC; p=0.57), sendo que os com EP 0 tiveram SM de 
6 meses (IC95% 2.2-9.8) e os com EP 3 uma SM de 0 meses (p<0.01).
Doentes submetidos a 20Gy/5F tiveram SM de 2 meses (IC95% 1.3-2.8) e os que fizeram 30Gy/10F 
apresentaram uma SM de 4 meses (IC95% 2.0-6.0; p=0.33).  Na análise univariada, os CPPC tiveram uma SM 
de 4 meses (IC 95% 1.9 - 6) com 30Gy/10F e de apenas 1 mês (IC 95% 0.2 - 1.8; p=0.046) com 20Gy/5F.
 
Discussão: Neste estudo, o ECOG afetou significativamente a SM: doentes com menor EP tiveram maior SM 
nos dois grupos.
A RTH foi bem tolerada, contudo, cerca de 19% dos doentes apresentaram SM≤30 dias e a RTH não alterou 
significativamente o EA, o que nos remete para a necessidade de melhor seleção dos doentes para RTH. 
Porém, mais estudo são necessários para aprimorar os critérios de seleção.
A DR não afetou significativamente a SM: o benefício observado, na análise univariada, nos CPPC com 
30Gy/10F deve-se a um viés de seleção, pois doentes com menor EA tendem a ser tratados com maior DR.
 
Conclusões: Neste estudo, doentes com menor EP tiveram maior SM, independentemente do tipo de CP.
A RTH foi um tratamento bem tolerado, no entanto são precisos mais estudos para definir que doentes com 
CP mais beneficiam de RTH em contexto paliativo. 
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PO MED 017  RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA NO TRATAMENTO DO CANCRO DA BEXIGA 
OLIGOMESTASTÁTICO: A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
Marta Vilaça(1); Denise Magalhães(1); Mafalda Costa(1); Diogo Silva(1); Lurdes Vendeira(2); Helena Magalhães(1)
(1) HOSPITAL PEDRO HISPANO, ULSM (2) CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO E.P.E. 

Introdução: O carcinoma urotelial, quando metastizado, associa-se a mau prognóstico, com sobrevivência 
global de 12.5 a 15 meses. A abordagem na doença oligomestastática não está esclarecida. O uso de 
radioterapia estereotáxica (SBRT) parece conduzir a ganhos em termos de sobrevivência global. 

Caso clínico: Homem de 68 anos ex-fumador de 20UMAs. Em 2017 diagnosticado com carcinoma urotelial 
músculo-invasivo, pelo que foi proposto para quimioterapia neoadjuvante seguido de cistectomia radical. 
Realizou 3 ciclos de quimioterapia (cisplatina 70mg/m2 e gemcitabina 1000mg/m2), com resposta parcial em 
TC. A esta seguiu-se cistoprostatectomia radical com linfadenectomia ileo-obturadora bilateral e 
ureteroileostomia cutânea derivativa, cujo estadiamento patológico foi ypT3N0R0. Permaneceu em 
vigilância; 22 meses após, documentado em TC dois nódulos pulmonares de novo, um de 29 mm a nível do 
lobo superior do pulmão esquerdo e outro com 6mm no lobo superior direito, permanecendo o doente 
assintomático. Foi submetido a biópsia do nódulo à esquerda, que foi compatível com metástase de 
carcinoma urotelial, sem evidência de outras lesões em PET.  Em consulta de grupo multidisciplinar foi 
decidido iniciar tratamento sistémico paliativo. Cumpriu 4 ciclos de quimioterapia com cisplatino e 
gemcitabina, com resposta mista em TC (redução de 13mm do nódulo à esquerda, aumento de 2mm no 
nódulo à direita). Foi avaliado por Pneumologia, que considerou nãos er possivel biópsi de nodulo direito. No 
4º ciclo, com reação de hipersensibilidade à cisplatina pelo que foi decidida suspensão do tratamento. Em 
consulta de grupo multidisciplinar foi decidida SBRT aos dois nódulos pulmonares. Realizou então tratamento 
de SBRT em 4 frações num total de 48 Gy a cada nódulo pulmonar, sem complicações imediatas, tendo 
permanecido em vigilância. Cerca de 12 meses após, com nódulo de novo com 10mm no lobo inferior do 
pulmão esquerdo. Em PET com hiperfixação no lobo inferior esquerdo com SUV máximo de 6.2. Realizou 
biópsia que mostrou neoplasia epitelial maligna, mas não foi possível melhor caraterização, pelo que se 
assumiu nova progressão do carcinoma urotelial. Dado tratar-se de uma lesão única, fora do local 
previamente irradiado, e após discussão em reunião de grupo multidisciplinar, foi novamente proposto para 
SBRT que realizou em janeiro de 2022. O doente, neste momento, permanece assintomático, com boa 
qualidade de vida e sem toxicidade dos tratamentos efetuados.

Conclusão: A SBRT no carcinoma urotelial oligomestastático tem ganho importância crescente, dado que 
parece associar-se a ganhos em termos de sobrevivência global, boa tolerância e controlo da doença em 
doentes selecionados. Este caso clínico demonstra uma abordagem, que apesar de diferente, contribuiu para 
o controlo da doença associada a ganhos em termos de qualidade de vida.  
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PO MED 018  AVALIAÇÃO PROSPECTIVA DA DPYD E AJUSTE DE DOSE EM DOENTES COM CANCRO 
GASTRINTESTINAL ANTES DO INÍCIO DA QUIMIOTERAPIA BASEADA EM FLUOROPIRIMIDINAS: 
EXPERIENCIA DE UM CENTRO
Marta Vilaça(1); Denise Magalhães(1); Mafalda Costa(1); Diogo Silva(1); Carlos Sottomayor(1); Helena Magalhães(1); 
Matilde Salgado(1); Fernanda Estevinho(1)
(1) HOSPITAL PEDRO HISPANO, ULSM 

Introdução: As fluoropirimidinas (FP) constituem a base do tratamento de muitas neoplasias, nomeadamente 
das neoplasias do trato gastrointestinal (GI). O seu metabolismo é garantido pela enzima dihidropirimina 
desidrogenase (DPD), que por sua vez é codificada pelo gene DPYD. A actividade da DPD é limitante da 
velocidade do catabolismo das FP. Défices de DPD acarretam risco acrescido de toxicidade as FP, incluindo, 
por exemplo, estomatite, diarreia, neutropenia e neurotoxicidade. A toxicidade relacionada com a deficiência 
da DPD ocorre, geralmente, durante o primeiro ciclo do tratamento ou após um aumento da dose. A 
deficiência da DPD afeta cerca de 3-9% da população caucasiana. Atualmente faz parte das boas práticas a 
pesquisa pré-tratamento de mutações do gene DPYD, nomeadamente as quatro variantes (DPYD*2A, 
DPYD*13], c.2846A>T e c.1236G>A/HapB3), que podem causar a ausência completa ou a redução da 
atividade enzimática da DPD. O objectivo deste trabalho foi avaliar a prevalência de mutações do gene DPYD 
assim como as suas implicações terapêuticas.

Métodos: Estudo retrospetivo observacional, onde foram incluídos todos os doentes com cancro GI elegíveis 
para tratamento com FP de setembro 2021 a janeiro de 2022, e que realizaram teste genético de avaliação 
do estado mutacional da DPYD. Foram colhidas informações sobre o tipo e estado mutacional da DPYD, 
variáveis demográficas, modificação de dose e toxicidades associadas.
Resultados: Foram incluídos um total de 37 doentes. Destes, 3 (8%) apresentavam mutações em heterozigotia 
da DPYD, nomeadamente um com mutação em heterozigotia de DPYD*2ª e dois com mutação em 
heterozigotia do alelo c.2846A>T. Em relação às características demográficas, 2 doentes do género 
masculino e 1 do género feminino. A mediana de idades foi de 49 anos (46-71 anos). Em relação ao tipo de 
neoplasia GI, 2 doentes apresentavam neoplasia do reto e o outro neoplasia gástrica. Em dois doentes o 
tratamento anti-neoplásico foi efectuado em contexto de neoadjuvância e em um com intuito paliativo. Todos 
iniciaram tratamento com 50% de redução de dose das FP. Em um doente, por boa tolerância, foi aumentada 
para 75% da dose. Um doente, apesar da redução de dose, apresentou toxicidade hematológica grau 4.

Conclusão: A determinação prospetiva do estado mutacional da DPYD é importante de forma a prevenir 
toxicidade potencialmente fatal. Apesar disso, em alguns doentes esta ainda pode ocorrer. A avaliação 
concomitante de outros fatores de vulnerabilidade dos doente é também importante. Este estudo pretende 
demonstrar a prevalência na população incluída, similar ao descrito na literatura, assim como o impacto a 
nível de toxicidade quando realizado tratamento com o ajuste de dose recomendado.
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PO MED 019  MUTAÇÃO EM HETEROZIGOTIA DO GENE ATM E RISCO DE MÚLTIPLAS NEOPLASIAS: A 
PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
Marta Vilaça(1); Denise Magalhães(1); Mafalda Costa(1); Diogo Silva(1); Matilde Salgado(1); Fernanda Estevinho(1)
(1) HOSPITAL PEDRO HISPANO, ULSM 

Introdução: O estudo genético em doentes com cancro deve ser considerado naqueles com história pessoal 
ou familiar sugestiva de suscetibilidade e naqueles em que o resultado terá implicações na vigilância e 
tratamento. A presença de mutações no gene ataxia-telangiectasia (ATM) enquadra-se na síndrome de 
ataxia-telangiectasia, que se manifesta por uma maior predisposição para neoplasias, com aumento em 
20-30%  do risco de desenvolver ao longo da vida neoplasias linfóides, gástricas, da mama, sistema nervoso 
central, entre outras.   

Caso clínico: Mulher de 62 anos, com antecedentes de histerectomia total e ooforectomia aos 53 anos por 
carcinoma in situ do colo do útero. Apresentava também história familiar de cancro da mama e gástrico em 
idade precoce. Em 2017 foi-lhe diagnosticado um carcinoma invasor NST da mama direita, com positividade 
para recetores de estrogénio (RE) e progesterona (RH) e negatividade para HER2, cT2N+ pelo que foi 
submetida a mastectomia radical modificada e esvaziamento axilar. O exame histológico revelou carcinoma 
invasor NST multifocal de grau 2, o maior dos nódulos com 24mm, RE positivos em 99%, RP positivos (90, 50 
e 60%), HER2 negativo por SISH e ki67 de 25%, pT2mN3M0R0- estadio IIIC. No pós operatório foi detetado 
um nódulo pulmonar no lobo superior direito com contornos espiculados e 22mm de diâmetro. Realizou 
biópsia que revelou adenocarcinoma TTF1 positivo, compatível com primário pulmonar, estadiado como 
cT1cN0M0-estadio IA3. Assim, em consulta de grupo oncológico decidido iniciar quimioterapia enquanto 
aguardava cirurgia pulmonar. Iniciou quimioterapia com esquema docetaxel 100mg/m2 dada sensibilidade 
de ambas neoplasias, tendo completado 4 ciclos, a que se seguiu a cirurgia pulmonar em fevereiro de 2018. 
O exame histológico mostrou adenocarcinoma do pulmão, ypT1bN0R0- estadio IA2. O estudo genético 
revelou a presença da variante c.2921+1G>T em heterozigotia no gene ATM. Foi então referenciada à 
consulta de alto risco no CHUSJ. Em exames endoscópicos realizados em 2021 detetada úlcera de fundo 
nacarado com cerca de 25mm a nível da incisura, cuja biópsia mostrou tratar-se de um carcinoma de células 
pouco coesas. Foi submetida a gastrectomia subtotal em janeiro de 2022 e o exame histológico demonstrou 
carcinoma, de células pouco coesas, tipo difuso, com padrão de crescimento infiltrativo. A neoplasia invadia 
a superfície serosa e foram isolados 11 gânglios metastizados num total de 20 excisados. Assim, doença em 
estadio pT4aN3aR0. Em consulta de grupo oncológico com a proposta de quimioterapia adjuvante, que irá 
iniciar. 

Conclusão: Este caso clínico demonstra a importância do estudo genético e acompanhamento adequado dos 
doentes de alto risco, permitindo o diagnóstico de segundas neoplasias em estadio precoce. Em simultâneo, 
o conhecimento da mutação nesta doente permitirá estudar e seguir adequadamente os seus familiares. 
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PO MED 020  TUMOR NEUROENDÓCRINO PANCREÁTICO: UM DESAFIO DIAGNÓSTICO
Sofia Brasil(1); Daniela Maurício(2); Vânia Almeida (2,3,4) ; João Costelha(2); Adélia Simão (2, 3); Lèlita Santos (2,3)
(1) INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA COIMBRA, (2) CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, (3) 
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA, (4) UNIDADE DE ANATOMIA PATOLÓGICA, HOSPITAIS DA 
UNIVERSIDADE DE COIMBRA, CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA

Introdução: Os tumores neuroendócrinos (NETs) são um grupo raro e heterogéneo de tumores, com 
apresentações clínicas variáveis. Compreendem 7% das neoplasias pancreáticas, acometendo mais o género 
masculino. A incidência tem aumentado nas últimas décadas, pelo desenvolvimento de técnicas para o seu 
diagnóstico e tratamento. Cerca de metade dos NETs pancreáticos são funcionantes, os restantes não 
funcionantes, manifestam-se pela compressão local  e por perda ponderal, dificultando o diagnóstico. 

Caso clínico: Mulher de 69 anos, com quadro de astenia, perda ponderal (17% em 6 meses), associada a 
enfartamento pós-prandial . Analiticamente a destacar com hemoglobina 5.9g/dL, Ht 18.3%, VGM 72.3fl, 
ferritina 17 ng/mL. Realizou ecografia abdominal  demostrativa de nódulos hepáticos e esplénicos (provável 
localização secundária). Internada para estudo, fez TC-TAP objetivando-se uma massa coliforme de origem 
pancreática a envolver o hilo esplénico e a comprimir a grande curvatura gástrica, condicionando 
espessamento, e nódulos hepáticos isodensos à formação pancreática. As biópsias hepáticas e gástricas 
revelaram células com citoplasma eosinófilo com núcleo central redondo e hipercromático, dispostas em 
padrão sólido a esboçar pseudorosetas. O estudo imunohistoquímico revelou CKCam5.2, sinaptofisina, 
cromogranina A e CD56 positivas. Indice proliferativo pelo Ki 67 de 20%. Concluiu-se tratarem-se de 
metástases de NET G2. Durante o internamento, manteve-se estável, com boa resposta transfusional. 
Programadas PET-18FDG e PET-Dotanoc de estadiamento em regime ambulatório.
 
Conclusão: Os NETs não funcionantes, por não produzirem hormonas em quantidade suficiente para causar 
sintomas, representam um verdadeiro desafio diagnóstico. Ainda assim, o mesmo inclui exames radiológicos 
e funcionais para determinar a extensão do tumor primário, bem como a presença de metástases. A amostra 
por biópsia é indicada para aferir diversos marcadores condicionantes de prognóstico. Estes tumores podem 
atingir grandes dimensões e apresentar inoperabilidade ao diagnóstico. O seu tratamento exige uma 
conduta sistemática e multidisciplinar. Não existindo programas de rastreio, o diagnóstico pode ser tardio e 
em estadio avançado, condicionando uma baixa taxa de sobrevida. 
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PO MED 022  TOXICIDADE AGUDA E TARDIA E OUTCOMES ONCOLÓGICOS DE RADIOTERAPIA COM 
HIPOFRACIONAMENTO MODERADO NO CANCRO DA PRÓSTATA LOCALIZADO: A EXPERIÊNCIA DE 
UMA INSTITUIÇÃO
Catarina Martins Silva(1); Marina Amorim(1); Cármen Calçada(2); Carlos Fardilha(2); Maria Adelina Costa(2); Osvaldo 
Carvalhosa(1); Sara Simões(1); Sofia Ramos(1); Rui Pirraco(2); Paulo Costa(2)
(1) HOSPITAL DE BRAGA (2) JÚLIO TEIXEIRA, SA 

Introdução: A Radioterapia (RT) externa, quando efetuada no tratamento do cancro da próstata localizado, 
geralmente dura 8 a 9 semanas. A RT com hipofracionamento moderado (2,4-3,4Gy/fr) permite tratamentos 
mais curtos, cerca de 4 semanas, com uma dose maior por fração em relação à RT convencional (1,8-2Gy/fr), 
dando uma maior comodidade aos doentes.
Este estudo relata a experiência mono-institucional de RT radical com hipofracionamento moderado em 
doentes com cancro da próstata localizado.

Métodos: De novembro de 2016 a novembro de 2021, 53 doentes com diagnóstico de cancro da próstata 
localizado (cT1-T3aN0M0) foram tratados com intenção radical no nosso serviço, segundo 2 esquemas de RT 
com hipofracionamento moderado, 60 Gy em 20 fr ou 57,75 Gy em 21 fr, debitados na próstata e vesículas 
seminais. Vinte doentes (38%) foram classificados de baixo risco e trinta e três doentes (62%) de risco 
intermédio, segundo a classificação D’Amico. A maioria dos doentes recebeu supressão androgénica de 
forma neoadjuvante ou concomitante à Radioterapia.
A toxicidade foi avaliada usando os critérios CTCAE V5.0, e a recidiva bioquímica foi definida seguindo o 
critério de Phoenix. Os endpoints de sobrevivência foram calculados pelo método de Kaplan-Meier.

Resultados: A idade média dos doentes e o follow-up médio foram, respetivamente, 73 anos (53-83 anos) e 
22 meses (4-62 meses). Trinta e quatro doentes (64%) receberam supressão androgénica.
A toxicidade aguda genito-urinária (GU) foi verificada em 41% dos casos: 28% de G1; 13% de G2; a 
gastro-intestinal (GI) ocorreu em 17% dos doentes: 11% de G1 e 6% de G2.
A toxicidade tardia GU foi verificada em 18% dos casos: 13% de G1 e 5% de G2; a GI ocorreu em 7% dos 
doentes: 5% de G1 e 2% de G2.
Foi detetado um caso de recidiva bioquímica e imagiológica através de PET-PSMA, com recidiva local e 
ganglionar, em doente inicialmente de baixo risco que não tinha realizado supressão androgénica.
Três doentes morreram por causas não oncológicas resultando numa Sobrevida Global aos 3 anos e 
Sobrevida Cancro-Específica foi de 94% e 100%.

Conclusão: A nossa experiência apoia o uso de RT com hipofracionamento moderado em doentes com 
cancro da próstata localizado, com mínima toxicidade, resultados promissores em termos de outcomes 
clínicos e com maior comodidade para o doente.
Estes resultados vão de encontro àqueles já publicados em vários estudos internacionais, sugerindo que RT 
com hipofracionamento moderado deve ser considerado nestes casos.
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PO MED 023  TRATAMENTO DO CANCRO DA PRÓSTATA METASTIZADO HORMONOSSENSÍVEL – A 
REALIDADE DE UM CENTRO
Helena Guedes(1); Joana Marinho(1); Inês Leão(1); Ema Neto(1); António Moreira Pinto(1); Andreia Capela(1); Sandra 
Custódio(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE GAIA / ESPINHO E.P.E. 

INTRODUÇÃO: O cancro da próstata metastizado hormonossensível (CPmHS) apresentou um aumento da 
sobrevivência global com a associação de quimioterapia ou hormonoterapia de segunda geração ao 
bloqueio androgénico (ADT), promovendo novos desafios na seleção do melhor tratamento para cada 
doente. 

OBJETIVO: Analisar eficácia e segurança da associação de docetaxel (DOC) ou abiraterona (ABI) ao ADT no 
CPmHS. 

MATERIAL E MÉTODOS: Estudo retrospetivo unicêntrico, que incluiu todos os doentes com CPmHS que 
iniciaram ADT em associação a DOC ou ABI com um follow-up mínimo de 6 meses. Foi calculada a 
sobrevivência livre de progressão (SLP) e a resposta bioquímica completa (SCR), definida como PSA <0,2 
ng/mL. Os efeitos adversos foram registados de acordo com o CTCAE v5.0.

RESULTADOS: Foram incluídos 39 doentes, com idade mediana de 70 anos (AIQ 66,0-74,5), 89,7% com 
ECOG-PS 0-1, 53,8% tratados com ABI. Dos 21 doentes tratados com ABI, 85,7% apresentavam doença de 
alto risco, 76,2% com Gleason≥8. Todos os doentes sob DOC apresentavam doença de alto volume, com 
77,7% dos doentes com Gleason ≥ 8. A percentagem de doentes com SCR foi igual nos dois grupos: 33,3%. 
Após um follow-up mediano de 19 meses (AIQ 8,5-30) no grupo da ABI e de 23 meses (AIQ 10,6-45,6) no 
DOC, 18 doentes mantinham tratamento em ambos os grupos; sendo que em cada grupo, 10 doentes 
interromperam por progressão de doença, não se registando mortes no decorrer dos tratamentos. A SLP foi 
de 24 meses para ABI e 10 meses para DOC (HR 0,69 (IC95% 0,30-1,59), p=0,380), sendo que a SLP aos 12 
meses foi 69,9% versus 47,2% para ABI e DOC, respetivamente.  Não foram reportados eventos adversos ≥
grau 3 no grupo da ABI. Dos doentes tratados com DOC, um apresentou toxicidade G3 (neutropenia febril). 

DISCUSSÃO/CONCLUSÃO: Apesar de não atingir a significância estatística, há uma tendência para melhores 
SLP com ABI. O acesso ao fármaco e o seu perfil de segurança, apesar dos custos inerentes e duração mais 
prolongada de tratamento pode influenciar a escolha. Dados recentes sugerem maior eficácia a favor da ABI, 
na redução do risco de morte, bem como dados de qualidade de vida e controlo sintomático. Os resultados 
apresentados vão de encontro aos dados dos estudos. Não existem ensaios clínicos fase 3 que comparem 
estas duas opções e que permitam uma orientação standard na prática clínica.
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PO MED 025  IMPACTO PROGNÓSTICO DO SCORE COMBINADO DO RÁCIO NEUTRÓFILO/LINFÓCITO 
E PLAQUETA/LINFÓCITO NO CANCRO GÁSTRICO LOCALMENTE AVANÇADO SOB QUIMIOTERAPIA 
PERI-OPERATÓRIA
Joana Albuquerque(1); Diana Neta da Silva(2); Teresa Padrão(1); Luisa Leal-Costa(1); Pedro Simões(2); Gonçalo 
Fernandes(1); Jorge Correia(1); Carlota Baptista(2); Gil Prazeres(1); Madalena Machete(2); Teresa Timóteo(1); Fábio 
Lopes(2); Tânia Rodrigues(1); João Moreira-Pinto(1); Catarina Pulido(1); Ana Faria(2); Jose Alberto Teixeira(2); J.L. Passos 
Coelho(1)
(1) HOSPITAL DA LUZ LISBOA (2) HOSPITAL BEATRIZ ÂNGELO 

Introdução: São múltiplos os marcadores inflamatórios identificados como preditores da resposta e de 
progressão tumoral, incluindo os rácios neutrófilos/linfócitos (RNL) e plaquetas/linfócitos (RPL) com 
correlação entre a sua elevação e pior resposta ao tratamento, menor sobrevivência livre de doença (SLD) e 
sobrevivência global (SG) no cancro gástrico (CG) avançado, sendo a análise combinada promissora. 

Objetivos: Avaliação da correlação do score combinado (SC) RNL/RPL e resposta à quimioterapia (QT) 
pré-operatória, SLD e SG nos doentes (dts) com CG avançado sob QT peri-operatória (QT-PO). 

Material e métodos: Estudo observacional retrospetivo multicêntrico de dts com CG, ≥cT2, M0, submetidos a 
QT-PO entre 2017-2020. Os RNL e RPL foram determinados ao diagnóstico e os cut-off calculados com base 
na mediana (MED), sendo considerados elevados se RNL>2,4 e RPL>143,5. O SC foi estratificado em 0 (RNL 
e RPL baixos), 1 (um rácio elevado), e 2 (ambos elevados). Por comparação do estadiamento clínico ao 
diagnóstico e patológico após QT-PO, os dts foram categorizados em “respondedores”, se resposta parcial ou 
completa(RP/RCp) e “não respondedores”(NR) se doença estável ou progressão(PD) . Realizou-se análise de 
regressão logística uni e multivariada para os outcomes RCp/RP e NR, SLD e SG, ajustada para co-variáveis 
relevantes, utilizando o programa IBM SPSS v28.

Resultados: Foram tratados 53 dts, 39 (74%) do sexo masculino, MED idade 67anos (39;79). Realizaram 
cirurgia 51 (96%) dts e completaram QT-PO 21 (59%). Obtiveram resposta 28 dts (53%) - 8 (15%) RCp - e NR 
23 dts (43%). Com MED follow-up de 23 meses(m), aos 2 anos SLD=63% e SG=70%. A MED RNL foi de 2,37 
(1,05;12,92), de RPL=143,5 (0,11; 630,56) e SC=1 (0;2). Não se verificou associação significativa entre o valor 
de SC e a resposta à QT pré-operatória (p=0,248). Nenhum rácio mostrou isoladamente capacidade de 
prever resposta (RNL p=0,68; RPL p=0,70), nem houve associação entre o SC e a SG e SLD (log rank p=0,732 
e log rank p=0,757). A análise de subgrupos de SC mostrou que: se SC=2, MED SG=21m (18,77-30,93) e 
SLD=20,7m (16,48-30,23); se SC=1, MED SG=24,8m (19,07-30,29) e SLD=20m  (15,18-28,18); se SC=0, MED 
SG=22,8m (14,81-28,95) e SLD=22m (13,17-28,23). Das variáveis testadas na análise multivariada, apenas a 
idade e o estadiamento TNM patológico se associaram a SLD e a SG.
Discussão: Não documentamos associação entre os RNL e RPL e a resposta à QT-PO nem correlação do SC 
com a SG e SLD (log rank p=0,732 e p=0,757). Estes resultados podem estar condicionados pelo desenho 
retrospetivo, dificuldade de avaliar resposta objectiva neste contexto de QT-PO e, sobretudo, pela reduzida 
dimensão amostral.

Conclusões: Este estudo não confirma o valor prognóstico dos ratios RNL e RPL no contexto do tratamento 
perioperatório do CG, devendo ser estudados em coortes de maior dimensão.
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PO MED 026  TATUAGEM DOS PONTOS CUTÂNEOS DE REFERÊNCIA EM RADIOTERAPIA: LANCETAS 
VS. COMFORT MARKER 2.0®: RESULTADOS DE DOR, SATISFAÇÃO, EFICÁCIA E COSMESE DO ESTUDO 
PROSPETIVO COMFORTATTOO
André Miranda Pires(1); Luísa Carvalho(1); Ana c. Santos(1); Ana m. Vilaça(1); Ana r. Coelho(1); Flávia Fernandes(1); 
Liliana Moreira(1); João Lima(1); Rafaela Vieira(1); Maria j. Ferraz(1); Marta Silva(1); Pedro Silva(1); Rafael Matias(1); 
Sara Zorro(1); Susana Costa(1); Susana Sarandão(1); Ana Barros(1)
(1) INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA PORTO 

Introdução e Objetivos: Na era da radioterapia (RT) conformacional, são realizadas marcações na pele dos 
doentes, que desempenham um papel crucial na reprodutibilidade e precisão durante o tratamento. A 
marcação permanente é o método mais popular, através da injeção de tinta na pele, que origina uma 
tatuagem de referência. Existem vários métodos para marcação permanente. Este estudo compara dois 
deles: o primeiro utiliza uma lanceta (L) descartável, e o segundo - o Comfort Marker 2.0® (CM) - conta com 
uma caneta tatuadora de profundidade controlada. Este estudo compara os dois sistemas em termos de 
conforto para os doentes, de satisfação dos radioterapeutas (RTT), de eficácia e de cosmese. É o primeiro 
estudo prospetivo nesta área de pesquisa.

Material e Métodos: Estudo de coorte prospetivo, unicêntrico, randomizado, single blinded, com dois grupos 
paralelos. Incluiu doentes com ≥18 anos, ECOG de 0-1 e um tratamento ≥13 frações diárias. Os doentes 
foram randomizados aleatoriamente, em blocos, numa proporção de 1:1, para receber tatuagens usando 
lancetas descartáveis ??28G ou o CM. Os outcomes avaliados foram o conforto dos doentes (escala numérica 
da dor); a satisfação dos RTT na aplicação (escala fácil, médio e difícil); a eficácia (avaliação semanal da 
visibilidade das tatuagens numa escala má, razoável, boa e muito boa); e a cosmese (fotografias no final da 
RT avaliadas de 1-5).

Resultados: Foram randomizados 100 doentes, entre 10/2021 e 01/2022. As características basais estavam 
equilibradas entre os dois grupos. Observou-se um benefício em termos álgicos com o CM. A proporção de 
doentes com tatuagem indolor foi significativamente maior com o CM (44,0% vs. 16,0%; p=0,005). 
Relativamente à satisfação dos RTT, verificou-se uma maior facilidade na aplicação das marcações com o CM, 
com 98,0% classificadas como fácil (vs. 78,0%; p=0,008). À data da elaboração deste abstract, 71 doentes 
haviam terminado a RT (36 do grupo CM), os quais foram analisados em termos de eficácia e cosmese. O CM 
associou-se a uma maior proporção de tatuagens avaliadas pelos RTT como boa/muito boa, quer na avaliação 
do início (96,5% vs. 77,7%, p=0,004) quer do fim (94,0% vs. 59,4%, p<0,001) da RT. As tatuagens realizadas 
com CM foram cosmeticamente superiores (classificação média 4,3 vs. 3,2, p<0,001).

Conclusão: A realização de marcações cutâneas com Comfort Marker 2.0® mostra-se significativamente 
menos dolorosa, mais fácil, mais eficaz, e com melhor cosmese comparada às lancetas.
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PO MED 027  A RADIOQUIMIOTERAPIA NO CANCRO DA VULVA AVANÇADO - A PROPÓSITO DE UM 
CASO CLÍNICO
Irina Guimarães(1); Beatriz Pires(1); David Rothwell(1); João Barros(1); Regina Leite(1); Mónica Rodrigues(1);
Rui Marques(1); Mónica Henriques(1); Paula Alves(1,2)
(1) INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA COIMBRA (IPOCFG-EPE)
(2) FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA (FMUC)

Introdução: O carcinoma da vulva é raro e estima-se que 90% a 95% são espinho-celulares (CEC). Em 
Portugal, segundo o Globocan 2020, a incidência é de 1,2/100000 e a mortalidade de 0,29/100000 
habitantes, tendo maior incidência entre 6ª e 7ª décadas. Diagnosticado precocemente, a taxa de 
sobrevivência aos 5 anos é superior a 90%, decrescendo em 40% na doença localmente avançada.

Objetivos: evidenciar a importância da RTQT como opção terapêutica.

Material e métodos: seleção, análise de caso clínico e revisão de tema.

Resultados: mulher de 63 anos, sem antecedentes relevantes, com prurido vulvar e dores pélvicas e crescente 
dificuldade na manutenção da posição sentada, com evolução de 10 meses. Na avaliação inicial, observou-se 
tumor vulvar exofítico à direita (10x5cm), com extensão desde o períneo até à região do clitóris. A RM pélvica 
demonstrou lesão expansiva volumosa (9,5x5,1x6,5cm), envolvendo grandes e pequenos lábios 
bilateralmente com atingimento da uretra terminal e do intróito vaginal no contorno direito, e adenopatias 
inguinais bilaterais. A biópsia confirmou o diagnóstico de carcinoma espinho-celular, HPV independente 
(queratinizante) da vulva, estadio III da FIGO.
Proposta para quimioradioterapia neoadjuvante em reunião multidisciplinar, tendo cumprido 
concomitantemente QT com cisplatina 40 mg/m2 x 6, e RT em esquema faseado. A primeira fase consistiu em 
irradiação vulvar e inguinal (50.4Gy/28fr/5.5semanas).
Após 24 fracções de RT, devido ao volume lesional foi considerada irressecável, prosseguindo radioterapia.
Foi prescrita dose de incremento à lesão (19.8Gy/11fr), completando a dose total de 70.2Gy/39fr/8semanas, 
com técnica de 3D-CRT, com redução de volumes.
Registou-se remissão macroscópica completa da lesão tumoral aos quatro meses de follow-up, estando, ao 
fim de um ano, sem evidência de recidiva.

Discussão: A RT/QT definitiva tem um papel decisivo na estratégia terapêutica para o carcinoma da vulva 
localmente avançado e irressecável.

Conclusão: A RT/QT demonstrou eficácia no controlo local da doença, com toxicidades agudas aceitáveis.
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PO MED 028  CHOOSING BETWEEN FIRST LINE SORAFENIB OR LENVATINIB IN ADVANCED 
HEPATOCELLUAR CARCINOMA
Ricardo João Roque(1); Claudia Costa(1); Luís Santos(1); Rita Santos(1); Judy Paulo(1); Paula Jacinto(1); Nuno Bonito(1); 
Gabriela Sousa(1)
(1) INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA COIMBRA 

INTRODUCTION: Hepatocellular carcinoma (HCC) is the second cause of cancer-related death in men. For 
systemic treatment, in the advanced disease setting, first-line Sorafenib has been used for more than a decade 
and, in 2018, Lenvatinib was approved, with non-inferiority and higher progression-free survival (PFS).

OBJECTIVES: Describe our institution’s population with HCC BCLC stage C treated with tyrosine kinase 
inhibitors (TKIs) as first-line systemic therapy and evaluate treatment outcomes. 

MATERIALS AND METHODS: A unicenter retrospective cohort of consecutive patients from 2017 to 2021 was 
used. Demographic and clinical data regarding characteristics of the patients, tumors, radiologic exams, 
treatments, and outcomes were abstracted from electronic entries. PFS, 2 years overall survival (2y-OS), and 
overall response rate (ORR) were calculated with α<0.05.

RESULTS: 30 patients, 97% men, median age 74.0 (IQR 11) years, 70% with prior alcohol abuse, 13% with 
prior Hepatitis C and 3% Hepatitis B infection, 93% with Child-Pug score A, received first-line lenvatinib (23%) 
or sorafenib (77%). 86% of lenvatinib patients had ECOG PS=1 Vs 36%, 29% Alpha-fetoprotein ≥ 400 ng/ml 
Vs 22%, and mean ALBI scores were -2.93 (IQR 0.47) Vs -2.96 (IQR 0.72). Lenvatinib had a median duration of 
treatment of 6.0 (IQR 3.9) months vs 5.2 (IQR 8.1). Limiting toxicities were only reported for sorafenib in 30%, 
including one grade 3 diarrhea and another grade 3 Hand-foot syndrome. At mean time 4.2 months (SD 1,4) 
for first radiological control, ORR was 14% and disease stability (DS) 57% for lenvatinib. DS was 58% for 
sorafenib. Mean PFS for lenvatinib patients was 9.6 [8.1;11.1] months. For sorafenib median PFS was 9.3 
[0.0;19.4] months, median 2y-OS of 11.8 [3.2;20.4] months, and a median time to progression of 5.0 (IQR 
4.73) months. 

DISCUSSION: The sample was imbalanced between the two drugs, with high ECOG PS for lenvatinib patients. 
Despite the descriptive nature of our study, considering the limitations of a retrospective and reduced sample, 
response rates are higher for patients treated with levantinib, with acceptable toxicity. 

CONCLUSIONS: Choosing the best treatment tailored to patient characteristics may impact clinical outcomes, 
whilst the choice of the best first-line TKI for CHC remains a clinical conundrum. 
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PO MED 029  CARCINOMA DE CÉLULAS CLARAS – UMA VARIANTE RARA DE HEPATOCARCINOMA
Denise Magalhães(1); Marta Vilaça(1); Diogo Silva(1); Mafalda Costa(1); Artur Silva(1); Alexandra Mesquita(1); Helena 
Magalhães(1); Carlos Sottomayor(1); Gonçalo Miranda(1)
(1) Hospital Pedro Hispano, ULSM 

Introdução: O hepatocarcinoma (HCC) variante de células claras é uma entidade rara, correspondendo a 
<10%. É mais comum em mulheres e apresenta uma forte associação com cirrose hepática e hepatite vírica. 
Trata-se de uma variante que é geralmente definida como apresentando melhor prognóstico e com 
recorrência tardia (>1 ano), no entanto os dados são muitas vezes contraditórios. 
O diagnóstico diferencial com carcinoma de células claras renais é morfologicamente impossível, sendo 
necessário recorrer à imunohistoquímica para a sua diferenciação com identificação HepPar1.

Caso Clínico: Doente, sexo masculino, de 63 anos, ECOG 1, com múltiplas co-morbilidades e antecedentes 
de hepatite B. Em julho de 2018 deteção acidental, em tomografia computorizada (TC), de lesão nodular de 
46 mm no lobo hepático esquerdo, compatível com Hepatocarcinoma em exame histológico de biopsia. 
Submetido a hepatectomia parcial atípica em novembro de 2018 cuja histologia revelou carcinoma 
hepatocelular, variante de células claras (HepPar1 +), pT1v G2 LVi R0. Em exames de vigilância de agosto de 
2020 detetada recidiva de carcinoma hepatocelular com um nódulo hepático subcapsular no segmento VIII e 
implantes no epiplon confirmados histologicamente. O doente foi discutido em reunião multidisciplinar e 
decidida terapêutica sistémica com Sorafenib 400mg bid que iniciou em Dezembro de 2020. No primeiro TC 
de avaliação de resposta apresentava resposta imagiológica completa. Por toxicidade grastro-intestinal grau 
2 e queratose palmo-plantar houve necessidade de redução de dose de Sorafenib para 400mg/dia.
Atualmente o doente mantém excelente estado geral e sem evidência de doença, com uma sobrevivência 
livre de progressão de 14 meses. 

Conclusão: O caso clínico apresentado evidencia um subtipo histológico raro de HCC, principalmente 
perante a ausência de cirrose hepática. Trata-se de uma entidade com aparente melhor prognóstico, no 
entanto sem estudos dirigidos a definir resposta às terapêuticas sistémicas instituídas. Neste caso o doente 
apresentou resposta completa na primeira avaliação e que tem sido sustentada no tempo. A partilha de casos 
clínicos torna-se importante identificação de factores de risco e factores de resposta à terapêutica.
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PO MED 030  2ª LINHA TERAPÊUTICA NO CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS METASTÁTICO - 
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO 
Denise Magalhães(1); Diogo Silva(1); Mafalda Costa(1); Marta Vilaça(1); Helena Magalhães(1)
(1) HOSPITAL PEDRO HISPANO, ULSM 

Introdução: O carcinoma de células renais (CCR) representa 2.2% dos tumores diagnosticados anualmente, 
destes 1/3 apresentam-se estadio metastático (CCRm), com uma sobrevida mediana de 12% aos 5 anos. A 
terapêutica no CCR tem vindo a sofrer alterações com a introdução da imunoterapia, nomeadamente com um 
aumento da sobrevida global (SG) com o nivolumab em 2ª linha. 

Métodos: Análise retrospetiva de doentes tratados com CCRm entre janeiro de 2013 e julho de 2021 numa 
unidade hospitalar. Avaliação de eficácia e toxicidade à 2ª linha terapêutica. Avaliação demográfica e 
epidemiológica. Utilização de curvas de Kaplan-Meier para análise de sobrevida através do SPSS®20.

Resultados: 38 doentes (dts) foram admitidos para início de tratamento por CCRm, 3 foram excluídos da 
análise de sobrevida por perda de seguimento. Predomínio do sexo masculino (n=28, 74%), com uma idade 
mediana ao diagnóstico de 63 anos (38-82). 22 dts eram não metastáticos ao diagnóstico - tempo médio até 
metastização de 72 meses (2-336). IMDC desfavorável em 6 dts.
Em 1ª linha metastática 30 dts realizaram sunitinib (79%), 4 pazopanib (11%) e 3 foram propostos para 
tratamento de sintomas exclusivo. Destes 34 doentes, 8 mantêm-se sob 1ª linha terapêutica, 13 prosseguiram 
para 2ª linha.
Em 2ª linha as terapêuticas foram: 4 dts nivolumab, 5 everolimus, 3 axitinib e 1 sunitinib (por toxicidade 
hepática a pazopanib). Quanto à sobrevivência livre de progressão (PFS) mediana, esta foi de 6 meses e a SG 
mediana em 2ª linha foi de 24 meses. Comparativamente, os dts tratados com nivolumab apresentaram uma 
SG superior vs axitinib (24 vs 17 meses) não atingindo a significância. Quando comparado com everolimus 
não existiu vantagem para o nivolumab (27 vs 24 meses, respetivamente).
Quanto aos efeitos adversos o everolimus foi pior tolerado – toxicidade hematológica e mucosite(grau 2); no 
grupo nivolumab houve apenas 1 EA imunomediado – hipotiroidismo (grau 2).  

Conclusão: O tratamento do CCR encontra-se em evolução, sendo necessário uma avaliação do real benefício 
das novas terapêuticas. Contrariamente ao que foi demonstrado no ensaio que deu aprovação ao nivolumab 
em 2ª linha, na nossa população não se verificou uma vantagem de SG. Por outro lado o benefício com 
nivolumab parece ser superior ao axitinib. O nivolumab demonstrou a boa tolerabilidade já previamente 
conhecida.
Importa ressalvar a escassa amostragem que não permite validar estes resultados.
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PO MED 032  IMPACTO DA PANDEMIA COVID-19 NO TRATAMENTO DE DOENTES SUBMETIDOS A 
RADIOTERAPIA NUM CENTRO PORTUGUÊS 
Leonor Santos Martins(1); Bruno Fernandes(1); Inês Pinto(1); Diana Correia(1); Tomás Dinis(1); Barbosa Abreu(1); Tânia 
Teixeira(1); Margarida Borrego(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA 

Introdução: A pandemia por SARS-CoV-2 que assolou o mundo impôs-nos uma nova realidade, com diversos 
desafios aos quais nos tivemos de ajustar. Especialmente ao lidar com doentes oncológicos, 
imunologicamente debilitados e com uma patologia em que o tempo de ação é limitado, é mandatário 
assegurar a menor interferência possível.

Objetivo: Este trabalho teve como objetivo avaliar de que forma a pandemia alterou o decorrer do 
tratamento destes doentes.

Material e métodos: Foram analisados dados dos doentes entre março de 2020 e janeiro de 2022 que iam 
iniciar ou estavam em tratamento no serviço de Radioterapia e testaram positivo para SARS-CoV-2. Foram 
avaliados os seguintes parâmetros: sintomatologia, características demográficas e plano de tratamento 
proposto para cada doente.
O serviço instaurou um protocolo interno de atuação, com rastreio prévio à consulta de 1º vez e 
posteriormente semanal, criação de percursos e horários alternativos para infetados.

Resultados: Num total de 39 doentes positivos, 53,8% (21) mulheres, com idade mediana de 62 anos. As 
patologias mais frequentes foram carcinoma da mama e tumores do Sistema Nervoso Central. Após deteção 
de infeção, apenas 15,4% (6) manifestaram sintomas, dos quais 1 doente necessitou de hospitalização e 1 
faleceu. A maioria (61,5%) dos doentes manteve tratamento sem interrupções. Nos assintomáticos, a mediana 
de tempo de suspensão é de 0 dias e nos sintomáticos de 10 dias. Dos casos detetados previamente à 
consulta de 1º vez, comprovou-se um tempo mediano de 14 dias para remarcação da mesma. 
De salientar, que o único caso que adiou início de tratamento por resultado de teste positivo era uma 
patologia benigna e adiou por 24 dias dada persistência de positividade. Acabou, no entanto, por iniciar 
tratamento ainda positivo por agravamento da lesão.

Discussão: Os indicadores comprovam uma interrupção do tratamento e atraso na consulta de 1ºvez, 
especialmente nos sintomáticos. Nos assintomáticos, os principais motivos devem-se a alguns dos doentes 
viverem longe, residirem em instituições durante o tratamento, que tiveram de abandonar após positivar, 
além da necessidade de transporte para o tratamento exclusivo para infetados. 

Conclusão: Considerando o panorama global, estes resultados, que demonstram algum grau de estabilidade 
no cuidado dos doentes, revelam um grande esforço adaptativo e de dedicação por parte de todos os 
profissionais intervenientes.
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PO MED 033  LONGA SOBREVIVÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA NO CARCINOMA UROTELIAL 
METASTIZADO – A PROPÓSITO DE UM CASO CLINICO
Inês Dunões(1); Maria Menezes(1); Alicia Oliveira(1); Tomás Carvalho(1); Francisco Trinca(1); Rui Dinis(1)
(1) HOSPITAL DE EVORA 

Introdução: O carcinoma urotelial (CU) é a décima neoplasia mais comum no mundo sendo o tabagismo o 
fator de risco mais importante para o seu desenvolvimento. A abordagem deste cancro é baseada no 
estadiamento  sendo que no caso de doentes metastizados se preconiza quimioterapia (QT) à base de 
cisplatina sempre que não haja contraindicação. Em caso de progressão, e em doentes não elegíveis para 
cisplatina, deverá ser ponderado o tratamento com imunoterapia.

Caso clinico: Homem de 63 anos, fumador, sem outros antecedentes pessoais ou familiares de relevo. Em 
novembro de 2014 por lesão endoluminal da bexiga foi proposto para ressecção trans-uretral vesical (RTU-V) 
que confirmou presença de carcinoma urotelial papilar de baixo grau pT1.  Perdeu o seguimento da consulta 
de Urologia  e só em novembro de 2016, por queixas de hematúria, realizou cistoscopia  que evidenciou 
recidiva do carcinoma urotelial. Foi  submetido novamente a RTU- V e a ressecção trans-uretral prostática 
(RTU-P) em novembro de 2016 e manteve seguimento. Cerca de 2 anos depois (novembro 2018) por novo 
episodio de hematúria repetiu cistoscopia que revelou carcinoma urotelial alto grau. Completou o estudo 
com exames de estadiamento que confirmaram doença músculo invasiva com metastização pulmonar, 
pT4aN2M1. Foi  submetido a cistoprostatectomia radical com apendicectomia, linfadenectomia pélvica 
bilateral e ureteroileostotomia pélvica em outubro de  2018 e fez depois QT com cisplatina e gemcitabina 
inicialmente com doença estável. No entanto, em abril de 2020, a TAC TAP de reavaliação demostrou 
progressão das metástases pulmonares e adenopatias hilares bilaterais de novo pelo que iniciou em maio de 
2020 segunda linha de tratamento com pembrolizumab.  Realiza imunoterapia há 20 meses com boa 
tolerância e com exames de re-estadiamento de maio de 2021 com excelente resposta pulmonar.

Discussão: O presente caso ilustra um doente com CU com longo período de evolução, com várias recidivas 
locoregionais e por fim com  doença à distância que contou com duas linhas de tratamento para além da 
cirurgia. Nos últimos anos têm sido introduzidas novas estratégias terapêuticas como a imunoterapia em 
casos selecionados. O pembrolizumab é um dos inibidores do PD-L1  de eleição nos casos de progressão de 
doença após quimioterapia à base de platina. Ainda que não seja isento de toxicidade, o tratamento com 
imunoterapia neste doente, permitiu não só aumento da sobrevivência global como também da qualidade 
de vida.
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PO MED 035  OTIMIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE CONTROLO LOCAL PARA REDUÇÃO DE RISCO DE 
RECIDIVA EM HEMANGIOPERICITOMAS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL
Miguel Esperança Martins(1); André Abrunhosa Branquinho(1); Teresa Pacheco(1); Tiago Dias Domingues(2); Isabel 
Duarte(3); Maria Eduarda Neves(1); Sara Dâmaso(1); Luís Costa(1); Maria Filomena Pina(1); Isabel Fernandes(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E.P.E. (2) CEAUL, FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA (3) 
ESGT, INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM 

Introdução: Os hemangiopericitomas (HP) do sistema nervoso central (SNC) são entidades raras, propensas a 
recidiva (R) local (RL) e, mais raramente, à distância. A abordagem terapêutica é eminentemente cirúrgica, 
podendo ser complementada com radioterapia (RT) adjuvante (Ad). A invulgaridade destes tumores justifica 
a paucidade de dados relativos a fatores preditivos de R e de otimização da RT. 
 
Objetivos: Avaliação clínico-demográfica de doentes (dts) com diagnóstico de HP do SNC e identificação de 
fatores preditivos de R, nomeadamente utilização e qualidade de RT (incluindo parâmetros dosimétricos). 
 
Material e Métodos: Estudo de coorte retrospetivo de dts com HP do SNC tratados num centro hospitalar 
entre 2010 e 2021. Os dados clínico-demográficos e relativos a RT foram obtidos a partir da consulta de 
processos clínicos. As doses de RT prescritas foram uniformizadas recorrendo à dose biologicamente 
equivalente (BED), assumindo alfa/beta=4Gy para sarcomas, de acordo com a literatura. Os dados foram 
analisados em 3 momentos - T0 (referenciação), T1 (1ª R em seguimento), T2 (2ª R em seguimento)  - e foi 
realizada análise univariada (AnUni) para identificação de fatores preditivos de R. 
 
Resultados: Foram avaliados 20 dts com idade média de 49 anos, dos quais 11 eram mulheres (55%) e 14 
apresentavam HP intracraniano (70%). 14 dts (70%) foram submetidos a resseção cirúrgica completa e os 
restantes a cirurgia subtotal. 3 dts foram submetidos a ≥2 cirurgias. Em T0, 6 (30%) apresentavam RL, com 
mediana de tempo para RL (mRL) de 95,7 meses (ms) (42,3-150). 12 dts (60%) cumpriram RT com BED média 
de 87,5 Gy4 (73-99). Dos 12 dts tratados, 5 apresentaram 2ª RL e 2 metastizaram à distância com mRL de 111 
ms (103-118). Foram re-irradiados 4 dts com BED média de 77,9 Gy4 (74-80). Destes, apenas 1 dt teve RL 
após 52,2 ms. Na AnUni de fatores preditivos de R destaca-se uma tendência para uma associação de 
volumes maiores de planning target volume (PTV) com uma diminuição da R (p-value=0,05). As restantes 
variáveis analisadas não se associaram com a R.
 
Discussão: Os resultados obtidos suportam o uso de RT Ad em dts com HP do SNC. Não se obteve informação 
quanto a BED ideal, não se recomendando extrapolar a prescrição com fracionamentos alternativos. A 
associação de maiores volumes de PTV à redução do número de recidivas pode ser fruto de enviesamento 
inerente ao tamanho da amostra. 
 
Conclusão: A RT Ad tem papel fulcral na redução de R em dts com HP do SNC. Embora geradores de 
hipóteses na otimização da estratificação de risco de R de HP, os resultados obtidos são condicionados pelo 
tamanho da amostra e inerente à raridade da patologia. Os dados devem ser robustecidos com estudos de 
maior envergadura e adicionais critérios biológicos deverão ser estudados para otimizar estratificação de 
risco de R.
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PO MED 036  QUIMIOTERAPIA PERI-OPERATÓRIA NO CANCRO GÁSTRICO: EXPERIÊNCIA DE 2 
CENTROS
Diana Silva(1); Joana Albuquerque(2); Luísa Leal da Costa(1); Teresa Padrão(2); Pedro Simões(1); Gonçalo Fernandes(2); 
Carlota Baptista(1); Jorge Correia(2); Madalena Machete(1); Gil Prazeres(2); Fábio Lopes(1); João Moreira Pinto(1); 
Catarina Pulido(2); Ana Faria(1); Tânia Rodrigues(2); Teresa Timóteo(2); José Alberto Teixeira(1); J.L. Passos Coelho(2)
(1) HOSPITAL BEATRIZ ÂNGELO (2) HOSPITAL DA LUZ LISBOA 

Introdução: A quimioterapia peri-operatória (QT-PO) com FLOT é o standard no carcinoma gástrico (CG) 
localmente avançado, tendo sido comparada com ECF/ECX no estudo FLOT4, com aumento da mediana 
(MED) de sobrevivência global (SG) em 15 meses no FLOT (50 vs 35 meses) e toxicidade sobreponível. 
 
Objetivos: Análise da eficácia (Sobrevivência Livre de Doença (SLD) e SG) e segurança da QT-PO com FLOT 
na nossa população.
 
Material e métodos: Estudo observacional retrospectivo multice^ntrico de dts com CG ou da junção 
esófago-gástrica, ≥ cT2, M0, tratados com QT-PO com FLOT entre 2017-2020.Excluíram-se dts com outras 
neoplasias ativas. A ana´lise estati´stica foi feita com o software IBM SPSS v28.
 
Resultados: Foram tratados 53 dts, 39 (74%) do sexo masculino, MED idade 67 anos (39;79), 51(96%) PS 
ECOG 0-1. A maioria tinha CG (49;93%), 32 (60%) tumores cT3 e 48 (90%) N+. Eram todos adenocarcinomas, 
26 (54%) padrão de células pouco coesas. Todos com laparoscopia de estadiamento negativa. 
1dt abandonou seguimento e outro faleceu por progressão de doença (PD). Foram operados 51 (96%)dts, 49 
com intuito curativo, com resseção R0 em 45 (92%). Realizada gastrectomia parcial em 35 (66%)dts e total em 
13(25%), 4 com esofagectomia 2 com HIPEC concomitantes (1missing). Todos fizeram linfadenectomia D2 
(MED 24 gânglios removidos). Obtiveram resposta ao FLOT neoadjuvante (FLOT-NA) 28 (53%) dts - 8 (15%) 
resposta patológica completa (RCp).
Completaram FLOT-NA 50 dts (94%), 13(25%) com efeitos adversos (EA) G3-4, maioritariamente neutropénia 
(9;19%). Após cirurgia, 34(69%) dts receberam FLOT adjuvante, com EA G3-4 em 3 (9%)dts. Completaram 
QT-PO 33 (63%)dts, sendo as principais causas de descontinuação (20dts) PD à distância (8), agravamento do 
estado geral (6), toxicidade (5) e complicações cirúrgicas (1). Não ocorreram mortes por toxicidade. Houve 1 
perda de seguimento. Optou-se por vigilância em 4 dts e alterou-se a estratégia de terapêutica dirigida 
12(23%): quimiorradioterapia (5) e outros protocolos de QT adjuvante ou paliativa (2 e 5, respetivamente).
Com MED follow-up de 23meses, verificou-se PD em 17(32%) dts e morte em 20(38%), 13 por PD. Aos 2 anos, 
a SLD=54% (IC 95% 46,4-61,6) e a SG=64%(56,5-71,5).

Discussão: Os resultados obtidos são comparáveis aos do estudo FLOT4 e confirmam a eficácia desta 
estratégia. Na ausência de PD, recomenda-se prosseguir com FLOT após cirurgia, dada a inexistência de 
alternativas com benefício superior documentado. Nesta série, o tratamento foi alterado em 23% dos dts, 
sobretudo por PD ou agravamento do estado geral. A toxicidade foi aceitável e a maioria completou a QT-PO 
prevista. A incidência e tipo de EAs graves foram sobreponíveis ao reportado.

Conclusão: Nesta população, a estratégia de QT-PO com FLOT resultou em SLD e SG sobreponível ao 
publicado. São necessários critérios para a identificação dos melhores respondedores à QT-NA e alternativas 
para os maus respondedores.
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PO MED 037  RELAÇÃO ENTRE DISTROFIA FASCIO-ESCAPULO-UMERAL E CARCINOGÉNESE
Diogo Duarte Silva(1); Marta Vilaça(1); Denise Magalhães(1); Mafalda Costa(1); Matilde Salgado(1)
(1) HOSPITAL PEDRO HISPANO, ULSM 

INTRODUÇÃO: A distrofia fáscio-escapulo-umeral (FSHD) é terceira forma mais comum de distrofia muscular, 
afetando 1/8000 a 1/20000 pessoas. As manifestações clínicas ocorrem em qualquer idade, caracterizando 
por fraqueza dos músculos faciais, cintura escapular e membros superiores. Os mecanismos subjacentes são 
complexos, salientando-se o ganho de função por repressão ineficaz do gene DUX4. 95% dos doentes 
apresentam deleção parcial da região polimórfica D4Z4 no subtelómero do cromossoma 4q. Evidência 
crescente suporta a relevância de mutações no gene DUX4 no processo de oncogénese. 

CASO CLÍNICO: Doente do sexo feminino de 31 anos, ECOG 0, portadora de deleção 4q35 da FSHD.  Por 
mastalgia esquerda com dois meses de evolução, realizou mamografia com documentação de nódulo 
suspeito no quadrante superior-externo da mama esquerda. Microbiópsia guiada por ecografia documentou 
presença de carcinoma invasor sem tipo específico (NST), Grau 3, Ki-67 de 70%, recetores hormonais e HER2 
negativos. Portanto, Carcinoma invasor NST Triplo Negativo (cT2N0) pelo que foi proposta para 
quimioterapia neoadjuvante segundo protocolo Carboplatino AUC6 a cada 21 dias associado a Paclitaxel 
80mg/m2 semanal durante 4 ciclos e Doxorrubicina 60mg/m2 associada a Ciclofosfamida 600 mg/m2 a cada 
14 dias durante 4 ciclos. Completada neoadjuvância, realizou ressonância magnética mamária que mostrou 
resposta completa. Submetida a tumorectomia com pesquisa de gânglio sentinela, cuja histologia confirmou 
resposta patológica completa (ypT0N0). Estudo genético sem alterações nas proteínas de recombinação 
homóloga.  

DISCUSSÃO: Mutações no gene DUX4 parecem constituir um estímulo à proliferação tumoral ou um 
biomarcador do processo de oncogénese. Na FSHD, a inflamação, fibrose, stress oxidativo e dano do DNA 
revelam um perfil semelhante a vários processos neoplásicos. Para além disso, a deleção 4q35 tem sido 
associada à patogénese da Leucemia Linfocítica Aguda e do Sarcoma de Ewing. Em tumores sólidos, a 
reativação do gene DUX4 promove inibição do MHC1 diminuindo a capacidade de apresentação antigénica 
e consequente evasão ao sistema imune. Posto isto, a FSHD parece contribuir para um risco acrescido de 
cancro,

CONCLUSÃO: O presente caso contribui para a evidência crescente de que as mutações do gene DUX4 
parecem aumentar a predisposição para o surgimento de processos neoplásicos. 
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PO MED 039  LINFOMA DE CENTRO FOLICULAR SECUNDÁRIO DA ÓRBITA 
Diogo Duarte Silva(1); Nélson Domingues(2)
(1) HOSPITAL PEDRO HISPANO, ULSM (2) INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA PORTO 

INTRODUÇÃO: Os linfomas não-Hodgkin (LNH) representam a maioria dos linfomas da órbita, 
apresentando-se de forma mais comum como massa unilateral após a sétima década de vida. A maioria são 
doenças primárias da órbita, sendo que em 30% constituem envolvimento secundário. As manifestações 
clínicas são inespecíficas, podendo manifestar-se com proptose, ptose, edema peri-orbitário, massas 
palpáveis ou alterações da acuidade visual. CASO CLÍNICO 
Mulher de 85 anos, ECOG 3, em vigilância por adenocarcinoma do cólon estadio II. Em tomografia 
toraco-abdomino-pélvica de reavaliação documentada esplenomegalia heterogénea associada a 
adenopatias lateroaórticas e massa no pólo superior do rim direito. a biópsia renal foi compatível com 
Linfoma Folicular. Assumido diagnóstico de Linfoma Folicular estadio IV e proposta terapêutica sistémica com 
Rituximab 375 mg/m2 associado a radioterapia de baixa dose (4Gy em 2fr de 2Gy/dia) às adenopatias 
cervicais bilaterais. Por recusa da doente à terapêutica com Rituximab, realizou radioterapia cervical com 
recrudescência completa das adenopatias cervicais. Sete meses após término de radioterapia, por alteração 
da acuidade visual associada edema periorbitário bilateral, realizou ressonância magnética (RMN) das órbitas 
após avaliação por Oftalmologia. Documentadas duas volumosas massas intra-orbitárias bilaterais com 
envolvimento palpebral e efeito de massa com proptose do globo ocular esquerdo. Assumido envolvimento 
secundário por Linfoma do Centro Folicular tendo sido proposta terapêutica com radioterapia de baixa dose 
à região orbitária. 

DISCUSSÃO: Os LNH de células B de baixo grau são o grupo histológico mais frequente de Linfomas da 
Órbita, metade dos quais são Linfomas de Células B da Zona Marginal Extra-nodal. Outros subtipos 
frequentes são Linfoma de Centro Folicular, Linfoma de Células do Manto ou Linfoma Difuso de Grandes 
Células B. Apesar de mais frequentes como doença primária da órbita, podem surgir como envolvimento 
secundário. A abordagem terapêutica consiste em Radioterapia para a doença primária em estadios precoces 
unilaterais. No caso de envolvimento bilateral ou manifestação secundária, a abordagem multimodal com 
Radioterapia associada a Rituximab representa a opção preferencial. 

CONCLUSÃO: O presente caso relata uma manifestação secundária rara de Linfoma de Centro Folicular, 
ilustrando o curso indolente da doença e as principais opções terapêuticas disponíveis.  
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PO MED 041  IRRADIAÇÃO CEREBRAL PROFILÁTICA EM DOENTES COM CARCINOMA DE PEQUENAS 
CÉLULAS DO PULMÃO: ANÁLISE RETROSPETIVA DE UMA INSTITUIÇÃO
Marina Amorim(1); Catarina Silva(1); Sara Simões(1); Osvaldo Carvalhosa(1); Sofia Ramos(1); Cármen Calçada(2); Carlos 
Fardilha(2); Adelina Costa(2); Paula Genésio(2); Paulo Costa(2)
(1) HOSPITAL DE BRAGA (2) JÚLIO TEIXEIRA SA - INSTITUTO CUF DO PORTO 

Introdução: O carcinoma de pequenas células do pulmão (CPCP) constitui 15% de todos os casos de cancro 
do pulmão. Apesar do CPCP apresentar uma boa resposta ao tratamento com quimioradioterapia, o risco 
cumulativo de metastização cerebral aos 2 anos é superior a 50%, sendo que nestes casos a sobrevida média 
é cerca de 4-5 meses. A irradiação cerebral profilática (ICP) tem sido usada como abordagem terapêutica que 
visa prevenir a metastização cerebral associada ao CPCP.

Objetivos: Avaliação da sobrevida global (SG), sobrevida livre de progressão (SLP), sobrevida livre de 
metastização cerebral (SLMC) em doentes com diagnóstico de CPCP submetidos a ICP.
Material e Métodos:  Estudo retrospetivo que incluiu 14 doentes com diagnóstico de CPCP - 8 com doença 
limitada (DL) e 6 com doença extensa (DE), submetidos a ICP na nossa instituição entre 2012 e 2021. Todos 
os doentes apresentaram resposta completa ou quase completa ao tratamento do tumor primário. Em todos 
os doentes foi comprovada ausência de metastização cerebral prévia à ICP por tomografia computorizada 
(10 doentes) e por ressonância magnética (4). A toxicidade aguda foi avaliada de acordo com a escala CTCAE 
(versão 5.0). 

Resultados: A mediana de idades foi de 65 anos (35-83 anos), sendo a maioria dos doentes do sexo 
masculino (64%). A mediana da SG dos doentes com CPCP-DE foi de 12 meses (5-20 meses) e nos doentes 
com CPCP-DL foi de 20 meses (8-39 meses). A mediana da SLP nos doentes com DE e DL foi de 10 meses 
(7-13) e 14 meses (8-34), respetivamente. O esquema de radioterapia cerebral mais usado foi 25Gy em 10 
frações, sendo a poupança de hipocampos realizada em 2 doentes. A toxicidade aguda mais observada foi 
cefaleia e náuseas (4 doentes). Não se registaram casos de toxicidade aguda ≥3.  A mediana de SLMC após 
ICP foi de 12 meses (3-39 meses). À data do último follow-up, apenas 3 doentes apresentaram evidência 
imagiológica de metastização cerebral.

Discussão/Conclusões: Embora o papel da ICP no CPCP seja atualmente controverso, os nossos resultados 
encontram-se concordantes com a literatura, demonstrando benefício comparável em termos de SG, SLP e 
SLMC. De forma a colmatar a variabilidade dos resultados atualmente descritos, são necessários mais estudos 
que incorporem exames de imagem cerebral de elevada acuidade diagnóstica, bem como técnicas de 
radioterapia cerebral com preservação de hipocampos, que permitam reduzir a neurotoxicidade associada 
ao tratamento.
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PO MED 043  PADRÕES DE TRATAMENTO EM CARCINOMA DA LARINGE GLÓTICA T3N0 NUM CENTRO 
TERCIÁRIO
João Gramaça(1); André Branquinho(2); Filomena Pina(2)
(1) CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO E.P.E. (2) CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E.P.E. 

Introdução: O carcinoma pavimento-celular (CPC) da cabeça e pescoço (CCP) é o sétimo tipo de cancro mais 
comum a nível mundial, sendo que a nível europeu a taxa de incidência anual de CPC da laringe é de 4.6/100 
000. Os CPC da laringe dividem-se de acordo com localização anatómica em supraglótico, glótico e 
infraglótico; dentro destes, os glóticos apresentam opções terapêuticas standard bem definidas, à exceção 
dos CPC da laringe glótica T3N0, i.e., aqueles limitados à laringe glótica com fixação da corda vocal, invasão 
do córtex interior da cartilagem tiroideia e/ou infiltração do espaço paraglótico e sem envolvimento 
ganglionar, cuja abordagem pode passar por radioterapia (RT) ou quimiorradioterapia (QRT), radical ou 
adjuvante após cirurgia upfront. 
 
Objetivos: Análise do padrão de estratégias terapêuticas para CPC laringe glótica T3N0 num centro terciário 
de tratamento de CPC. 
 
Material e Métodos: Análise retrospetiva em centro terciário com Serviço de Radioncologia de doentes com 
diagnóstico de CPC laringe glótica discutidos em sede multidisciplinar no próprio centro (A) e em conjunto 
com outros 3 centros (B-D), com PS ECOG 0-2 e com definição de estratégia terapêutica em contexto de 
abordagem inicial de doença entre 01 de janeiro de 2007 e 31 de janeiro de 2022. 
 
Resultados: Foram identificados 274 doentes, sendo 3 excluídos por falta de informação. Nos restantes 271 
casos, 22.3% apresentaram estadiamento imagiológico inicial ou anatomopatológico após cirurgia upfront 
T3N0. Neste subgrupo de doentes foi observada uma idade mediana de 68 [46-95], sendo 4.9% do género 
feminino. Em termos de estratégias terapêuticas, 44.3% (27 doentes) foram submetidos a cirurgia upfront, 
tendo 14.8% destes (i.e. 4) registo de cirurgia R1. Quanto a abordagem, 8.2% realizaram cirurgia seguida de 
QRT adjuvante, 34.4% cirurgia seguida de RT adjuvante, 29.5% QRT radical e 24.6% RT radical em 
monoterapia. Relativamente aos centros, 62.3% correspondiam ao centro A, 13.1% ao B, 3.3% ao C e 21.3% 
ao D; nos 3 centros com maior volume, as estratégias mais frequentes foram cirurgia e RT adjuvante no A 
(36.8%) e B (37.5%) e a QRT radical no D (69.2%). 
 
Discussão: Constata-se na nossa análise uma heterogeneidade em termos de estratégias terapêuticas 
concordante com o que é reportado noutros locais. Por exemplo, Doornaert et al reportou na Holanda 
diferenças quanto ao uso de QRT vs RT, apesar da cirurgia upfront ser infrequente. Salvaguarda-se o viés 
temporal inerente a uma análise retrospetiva abrangendo um longo período de tempo assim como a falta de 
informação quanto a variáveis pertinentes na escolha da estratégia, como o volume da doença inicial. 
 
Conclusões: Nesta população, quase metade dos doentes com CPC laringe glótica T3N0 foram submetidos 
a cirurgia upfront, com 56% a seguirem uma estratégia de preservação de órgão com QRT ou RT. Observa-se 
uma heterogeneidade significativa entre centro na abordagem deste subgrupo de doentes. 
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PO MED 046  LINFOMA B DE ZONA MARGINAL ESPLÉNICO: EVOLUÇÃO PROLONGADA E ATÍPICA
Carolina Fernandes(1); Bianca Castro(2); Maria Anjos Teixeira(2); Ana Patricia Rodrigues(2); José Vizcaíno(2); Cristina 
Gonçalves(2)
(1) CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, E.P.E. (2) CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO PORTO E.P.E. 

O linfoma B de zona marginal esplénico é um linfoma de células B maduras com atingimento preferencial do 
baço. Esta entidade pode ou não cursar com atingimento medular mas na maioria dos casos existe 
atingimento medular. No passado, o tratamento de eleição era a esplenectomia. Atualmente, com o uso de 
anticorpos monoclonais anti-CD20 associado à quimioterapia, a abordagem pode ser diferente.

Descrevemos o caso de homem que em 1998, aos 61 anos de idade, foi internado para estudo de bicitopenia 
associada a esplenomegalia. O doente referia quadro clínico de epigastralgia e precordialgia com 
agravamento pós-prandial. Sem náuseas ou vómitos. Ao exame objetivo apresentou-se febril, com 
esplenomegalia palpável e sem adenomegalias de significado clínico. Analiticamente com anemia e 
trombocitopenia. Por citometria de fluxo do sangue periférico foi identificada população B monoclonal 
compatível com linfoma não Hodgkin (LNH) de zona marginal esplénico. Para estadiamento da doença, foi 
realizado estudo medular que revelou envolvimento medular pelo linfoma. O doente foi submetido a 
esplenectomia cuja histologia confirmou o diagnóstico. Após o procedimento cirúrgico verificou-se 
normalização do hemograma. O doente permaneceu assintomático, sob vigilância. Dois anos após 
esplenectomia, foi detetado um nódulo hepático. Foi realizada biópsia hepática que revelou recidiva do 
linfoma previamente diagnosticado. Foi tratado com 8 ciclos de quimioterapia com  CHOP (ciclofosfamida, 
adriamicina, vincristina e prednisolona) com regressão da lesão previamente identificada. O doente ficou em 
vigilância até que, aos 77 anos de idade, apresentou quadro clínico de tosse, sintomas B e adenopatias 
cervicais (a maior com 3 centímetros de diâmetro). Foi colocada a hipótese de haver transformação do 
linfoma de zona marginal para LNH B difuso de grandes células (LDGCB). Houve dificuldade no diagnóstico, 
tendo sido necessário enviar lâminas da biópsia para Hospital de Barcelona. Enquanto se aguardava resposta 
da histologia, por suspeita de LDGCB, foi tratado com CNOP (ciclofosfamida, mitoxantona, vincristina, 
prednisolona). A histologia final revelou tratar-se de linfoma de Hodgkin clássico, de variante esclerose 
nodular. Assim, a quimioterapia foi alterada para LVPP (clorambucil, vinblastina, procarbazina e 
prednisolona), atendendo à idade do doente. O doente ficou em remissão clínica e imagiológica e teve alta 
em 2020, após 5 anos de vigilância. Faleceu aos 83 anos de idade por complicações relacionadas com queda 
no contexto de síndrome demencial.

Ao contrário do que era esperado, ter havido progressão para LNH B difuso de grandes células, o doente 
apresentou linfoma de Hodgkin, não sendo este o percurso habitual do linfoma de zona marginal.
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PO MED 047  HIPOFISITE SECUNDÁRIA À IMUNOTERAPIA, UMA ENTIDADE CLÍNICA EMERGENTE NA 
PRÁTICA CLÍNICA 
Mafalda Costa(1); Diogo Silva(1); Denise Magalhães(1); Marta Vilaça(1); Fernanda Estevinho(1);
Helena Menezes Magalhães(1)
(1) UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, S.A

Introdução: Os inibidores de checkpoint imune são amplamente utilizados e os seus efeitos adversos 
imunomediados afectam qualquer sistema de órgão. A hipofisite, apesar de rara, associa-se quer aos 
inibidores do CTLA4 (3.2 %), como aos inibidores PD-1 e aos inibidores do PD-L1 (<0.1%). O uso do 
durvalumab no cancro pulmão não pequenas células estadio III irressecável aumentou o número de efeitos 
imunomediados reportados. Assim, é importante reconhecer a nova classe de efeitos adversos, 
nomeadamente a hipofisite descrita neste caso.

Caso: Mulher 59 anos, fumadora de 45 UMA, ECOG 1, em vigilância por carcinoma ductal invasor da mama 
esquerda operado, pT1N0R0, fez radioterapia e tamoxifeno adjuvantes (concluiu 5 anos em 02/2018). 
Diagnósticado adenocarcinoma do pulmão estadio IIIB, PD-L1 15 a 20%, após deteção de massa no lobo 
superior esquerdo com envolvimento ganglionar ipsilateral em TC de vigilância e PET-FDG de estadiamento 
de 11/2020. Fez quimioradioterapia sequencias, com 4 ciclos de quimioterapia com cisplatino e vinorrelbina, 
seguido de radioterapia dose total de 60 Gy/30 frações. No TC TAP de reavaliação com resposta parcial, pelo 
que iniciou tratamento de manutenção com durvalumab 10mg/kg endovenoso a cada 2 semanas. 
Após 14 ciclos de durvalumab, com alteração de status funcional, ECOG 3, em cadeira de rodas e incapaz de 
autocuidados. Apresentava queixas de astenia e anorexia G3, e episódios de naúsea e vómito alimentar 
recorrentes nos 15 dias anteriores. Negava cefaleia, distúrbio visual, tonturas, tremores, febre e diarreia. À 
avaliação, consciente e lentificada, hemodinamicamente estável, sem défices neurológicos. Analiticamente, 
pCreat 1,3 mg/dL, sem distúrbio iónico e com hipotiroidismo subclínico. Dado alto nível de suspeição de 
hipofisite secundária ao durvalumab, iniciou corticoterapia em alta dose (hidrocortisona 20mg 8/8h) e 
suspendeu durvalumab. No TC cerebral excluídas lesões secundárias. Assumido diagnóstico de hipofisite 
secundária ao durvalumab, com insuficiência da suprarenal secundária severa com baixo nível de cortisol 
matinal 0,6 ug/dL e ACTH <1 pg/mL, e hipotiroidismo subclínico. Após introdução de corticoterapia com 
melhoria franca em 24h, recuperação do status funcional basal (ECOG1), com resolução das queixas e 
mantendo astenia G1. Fez RMN hipofisária sem alterações e foi orientada para consulta de endocrinologia. 
Dada melhoria clínica, iniciou desmame lento de corticoide, sob vigilância clínica apertada e manteve 
suspensão de durvalumab.

Conclusão: Há 11 casos reportados de hipofisite secundária ao durvalumab no mundo. Quando não 
reconhecida e tratada a tempo, a hipofisite pode ser letal. A heterogeneidade de quadros descritos reforça a 
importância de uma monitorização apertada e apoio multidisciplinar para evitar o subdiagnóstico de 
hipofisite.
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PO MED 049  IPILIMUMAB E NIVOLUMAB EM 1º LINHA NO CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS 
SARCOMATÓIDE METASTIZADO
Rita Banha(1); Duarte Machado(1); Gabriela Câmara(1); Natacha Amaral(1)
(1) HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO | PONTA DELGADA 

Introdução: Os inibidores de checkpoint imunológico mudaram o tratamento do carcinoma de células renais 
(CCR) metastático. O estudo CheckMate 214 tornou a combinação de nivolumab e ipilimumab uma 
terapêutica de 1º linha, ao mostrar maior sobrevida global e taxa de resposta em comparação com a 
terapêutica convencional com sunitinibe.
As características sarcomatóides podem coexistir com qualquer subtipo histológico do CCR, mas estão 
presentes em apenas 5% dos doentes. Conferem mau prognóstico e estão associadas a elevada mortalidade. 
O tratamento constitui um desafio, com o uso de inibidores do VEGF e mTOR de forma isolada ou em 
combinação com quimioterapia a mostrar benefício muito limitado. A análise retrospetiva da subpopulação 
de doentes com CCR sarcomatóide no estudo CheckMate 214 mostrou superioridade sustentada da 
terapêutica com nivolumab e ipilimumab versus sunitinibe, apoiando a combinação de agentes como 
terapêutica de 1º linha nesta população.

Caso Clínico: Homem de 77 anos, ECOG 1, com antecedentes de hipertensão arterial e dislipidemia. Achado 
de nódulo com 29x30mm no polo inferior do rim direito em TC. Submetido a nefrectomia parcial em fevereiro 
de 2021. A histologia revelou um CCR inclassificável com áreas sarcomatóides e margem macroscópica (R2). 
Posterior totalização da nefrectomia em abril de 2021, que confirmou tratar-se de um CCR papilar tipo 2 com 
95% de componente sarcomatóide. TC toraco-abdomino-pélvico realizado em maio de 2021 com nódulos 
pulmonares, nódulos na parede abdominal e implantes peritoneais. 
Proposto para terapêutica sistémica com ipilimumab e nivolumab a cada 3 semanas por 4 ciclos, seguido de 
terapêutica de manutenção com nivolumab a cada 4 semanas. O doente tolerou a terapêutica de indução, 
sem toxicidades de relevo. A TC mostrou resposta parcial, com redução de uma das maiores lesões 
abdominais de 23x13mm para 13x6mm. Atualmente o doente permanece a cumprir nivolumab de 
manutenção (ciclo 4). Intercorrência de diarreia, assumindo-se colite secundária à imunoterapia. Boa resposta 
à corticoterapia em baixa dose, que mantém. 

Discussão: Pretende-se ilustrar o sucesso da terapêutica com nivolumab e ipilimumab num doente com CCR 
com componente sarcomatóide, apesar do mau prognóstico conferido por esta característica histológica. 
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PO MED 050  SARCOMA EMBRIONÁRIO DO FÍGADO
Ana Marisa Silva Marques(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR TONDELA VISEU E.P.E 

O sarcoma indiferenciado (embrionário) do fígado é uma entidade raríssima mais frequente nas crianças. Em 
idade adulta corresponde a apenas 7% dos sarcomas do fígado e tem maior prevalência no sexo feminino 
entre 40-55 anos. Habitualmente assintomático, poderá, contudo, ter uma apresentação aguda secundária à 
sua rutura. Analiticamente, salienta-se um valor de alfa fetoproteina normal. TC/RMN podem sobrestimar o 
componente quístico da lesão, sendo que a ecografia permite melhor avaliação da sua consistência. 
Apresentamos um caso incomum no adulto. Trata-se de doente do sexo feminino, 49 anos, com quadro de 
toracalgia e dor no hipocôndrio direito. A ecografia realizada revelou formação nodular no lobo direito 
hepático. TC/RMN subsequentes descrevem massa (18x12x20cm) de limites bem definidos, heterogénea, 
com nível líquido-líquido, sugerindo hemangioma atípico. Foi proposta hepatectomia direita que decorreu 
sem intercorrências, tendo a doente alta ao 10º dia pós-operatório. O estudo anatomopatológico relevou 
sarcoma indiferenciado embrionário sem invasão linfovascular. Realizada colonoscopia e PET, sem alterações. 
Apesar do mau prognóstico, a melhoria na sobrevida pode ser conseguida através da resseção R0 e 
quimioterapia neoadjuvante ou adjuvante. Estudos mostram sobrevida global entre 2 – 23 meses. A doente 
recebeu QT adjuvante (6 ciclos de VAC – ciclofosfamida, vincristina, actinomicina D). Mantém-se sem 
evidência de recidiva de doença aos 30 meses de pós-operatório.
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PO MED 051   TRANSFORMAÇÃO NODULAR ANGIOMATÓIDE (SANT)
Ana Marisa Marques(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR TONDELA VISEU E.P.E 

SANT (transformação nodular angiomatóide) foi definida como lesão vascular não neoplásica rara do baço. 
Até 2019 foram descritos 167 casos na literatura inglesa. Pelas características imagiológicas pode ser 
interpretada erradamente como doença metastática. A maioria é assintomática, geralmente, um 
incidentaloma. Uma mulher de 63 anos foi encaminhada a consulta de cirurgia geral por achado incidental de 
formação esplénica em ecografia de rotina. Os exames complementares realizados confirmaram lesão com 
características semelhantes a possível lesão metastática. Restantes exames sem evidência de neoplasia 
primária. A RMN foi compatível com possível SANT. Procedeu-se a esplenectomia laparoscópica com intuito 
diagnóstico. Boa evolução no pós-operatório sem intercorrências Alta ao 5º dia do pós-operatório. O estudo 
anátomopatológico revelou SANT. O diagnóstico diferencial deve incluir outras lesões vasculares, carcinoma 
metastático ou pseudotumores inflamatórios. Na suspeita de SANT deve proceder-se a resseção do baço e 
obtenção de amostra para estudo anátomo-patológico para diagnóstico definitivo. Desta forma, considera-se 
como opção terapêutica e diagnóstica. De salientar que a doente deste relato em consulta de seguimento ao 
1º mês de pós-operatório apresentou-se clinicamente bem, sem complicações. Até ao momento considera-se 
que SANT é uma lesão totalmente benigna, e a esplenectomia provou ser curativa em todos os casos, sem 
necessidade de tratamento ou seguimento subsequentes.
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PO MED 052  IMPACTO ECONÓMICO DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS FECHADOS NA UNIDADE DE 
PREPARAÇÃO DE CITOTÓXICOS DO HOSPITAL ESPÍRTIO SANTO
Frederico Fonseca(1); Maria Luísa Pereira(1); Nuno Landeira(1); Ana Teresa Rosa(1)
(1) HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA 

Introdução: Closed System Tranfer Devices, CSTD’s, são definidos pela NIOSH como dispositivos de 
transferência de fármacos em circuito fechado que impedem a transferência de contaminantes para o interior 
do sistema ou libertação de fármaco para o ambiente aquando da sua manipulação. Agências Reguladoras 
da SST recomendam a utilização de CSTD’s quando um fármaco perigoso é manipulado.

Objetivos: Avaliar o impacto económico potencialmente obtido pela utilização de CSTD através da gestão de 
resíduos (reaproveitamento) do remanescente das preparações na UPC do HESE, considerando o 
investimento em dispositivos médicos (DM).

Material e Métodos: Foram elegíveis para o estudo todos os fármacos IV utilizados na UPC, cuja estabilidade 
Física e Química (FQ) e microbiológica permitisse o reaproveitamento entre utilizações. Foi efetuado um 
estudo observacional com impacto prospectivo entre Set. e Out. 2021, 4 semanas, no qual foram feitas 
medições volumétricas e determinações quantitativas de fármaco residual, de forma a apurar o volume 
reaproveitável e avaliar o respetivo impacto económico.

Resultados: Foram manipuladas 432 preparações, estimando-se um investimento em CSTD de 
aproximadamente 5550€. Para o estudo foram elegíveis 26 fármacos compatíveis com CSTD, dos quais 15 
fármacos biotecnológicos e 11 citotóxicos. Não foram considerados para o estudo fármacos sem estabilidade 
FQ após reconstituição ou de utilização extemporânea. Os fármacos com maior potencial de 
reaproveitamento foram a Cisplatina, 763 mL, Bevacizumab, 132 mL e Cetuximab, 84 mL. Os fármacos 
biológicos obtiveram maior potencial de redução de custos, o Bevacizumab um desperdício de cerca de 
4416€ em 45 preparações, o Nivolumab 3200€ em 28 preparações e o Durvalumab 639€ em 2 preparações. 
O total remanescente desperdiçado globaliza 13394€. Por extrapolação, anualmente, assume-se um impacto 
económico na ordem dos 101972€, gerado pela utilização de CSTD. A utilização de Flat-Doses, 
Dose-Banding e outras estratégias de gestão de resíduos vieram minimizar este impacto.

Discussão/Conclusões: Os serviços farmacêuticos têm um papel fundamental na gestão de recursos e 
utilização de estratégias de poupança económica. O reaproveitamento do volume residual dos fármacos 
entre preparações é permitido pela bibliografia que suporta a estabilidade FQ e microbiológica. A utilização 
de CSTD na UPC do HESE conduzirá seguramente a uma redução do desperdício de fármaco e irá gerar 
poupança com impacto económico significativo.
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PO MED 053  VALIDAÇÃO DO PROTOCOLO DE DESSENSIBILIZAÇÃO DE OXALIPLATINA
Vera Pires(1); Maria Teixeira(1); Rute Varela(1)
(1) INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA LISBOA 

Introdução: A oxaliplatina é utilizada como 1ª linha para o tratamento do carcinoma colorretal e gástrico. [1]. 
Vários doentes descontinuam esta terapêutica devido a reações de hipersensibilidade (HSR), e a substituição 
por outro agente pode afetar negativamente a sobrevida. [2]. Outra opção é realizar protocolos de 
dessensibilização. Juntamente com o serviço de oncologia foi elaborado um protocolo de dessensibilização 
de oxaliplatina.

Objetivo: O objetivo deste estudo é validar a utilização do novo protocolo de dessensibilização, verificando 
a sua segurança e eficácia.
Material e Métodos: Foi feito um estudo retrospetivo dos processos clínicos de todos os doentes a realizar 
terapêutica com oxaliplatina após HSR, entre janeiro de 2017 e julho de 2018. O protocolo de 
dessensibilização utilizado envolve quatro diluições (1:10000, 1:1000, 1:100 e 1:10) da dose total de 
oxaliplatina. Começando com a dose mais baixa, cada diluição é infundida durante 60 minutos e, a diluição 
final (90% da dose total) é perfundida durante 2 horas. O HSR foi classificado de acordo com a versão 3.0 do 
Common Toxicity Criteria.

Resultados: Foram incluídos neste estudo, 8 mulheres e 1 homem com idade média de 62 anos. O 
diagnóstico mais frequente foi o cancro colorretal 56% (5), gástrico 22% (2) e esofágico 11% (1). 67% (6) dos 
pacientes foram tratados com Xelox, 22% (2) com EOF ou EOX, e 11% (1) com Gemox. Durante a HSR inicial, 
antes da dessensibilização, os efeitos adversos (EA) mais sentidos foram, 78% de sintomas dermatológicos, 
44% dispneia, 22% gastrointestinais e 11% neurológicos/musculares; 8 pacientes apresentaram reações de 
grau 2-3 (moderada ou grave). HSR para oxaliplatina ocorreu após uma mediana de 1 infusão (intervalo: 1-2). 
Foram realizadas 33 infusões do protocolo de dessensibilização da oxaliplatina (mediana, 4 infusões; 
intervalo: 1-6). Dos 9 pacientes, 6 completaram o protocolo de dessensibilização e estão clinicamente 
estáveis com follow-up entre 3-15 meses. Apenas 3 pacientes não completaram o protocolo, um por reação 
anafilática, um por progressão, outro morreu por doença.

Discussão/Conclusões: A incidência global de EA, após protocolos de dessensibilização, foi baixa e os 
doentes que realizaram o tratamento atingiram a estabilidade clínica, o que confirma que os protocolos de 
dessensibilização de oxaliplatina são eficazes e seguros e, fornecem uma opção para permitir que os 
pacientes continuem o tratamento. Uma das limitações deste estudo pretende-se com o número pequeno da 
amostra e a falta de informação no processo clínico.

Bibliografia
[1] - Kyoung-Hwan Lee, et al. Hypersensitivity Reactions to Oxaliplatin, Cancer Res Treat. 2006 Dec; 38(4): 240–241
[2] – Limsuwan T, Castells MC, Outcomes and safety of rapid desensitization for chemotherapy hypersensi??vity, Expert Opinion (2010) 
9(1):39-53.
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PO MED 054  TREATMENT OF LUNG ADENOCARCINOMA CARRYING UNCOMMON EGFR G719X 
MUTATIONS: FACING THE LITTLE EVIDENCE CHALLENGES 
Rodrigo Vicente(1); Ana Duarte Mendes(1); Telma Caleça(1)
(1) HOSPITAL DR. FERNANDO DA FONSECA - AMADORA/SINTRA 

Introduction: Sensitizing mutations in epidermal growth factor receptor (EGFR) are associated with positive 
responses to anti-EGFR-targeted therapy. The substitution of G719X in exon 18, L861Q in exon 21, S768I in 
exon 20, and exon 20 insertions are the most frequent mutations among the uncommon mutations. It has 
been reported that G719X in exon 18 is responsive to EGFR-Tyrosine Kinase Inhibitors (TKI). 

Aims: We aim to present a clinical case of a patient with lung adenocarcinoma carrying G719C mutation and 
to discuss best option for treatment according to the actual evidence. 
Material and methods: Patient clinical records in SOARIAN software platform.

Results: A 63-year-old man (50 smoking pack years) was referred to the oncology department in October 
2021 after a hospital admission for pneumonia. Thorax computed tomography (CT) scan identified a 
ground-glass nodule in the left upper lobe (6,5 x 6 cm) and a smaller nodule in the ipsilateral inferior lobe. 
Multiple adenopathies with necrosis signs were observed in the different mediastinal compartments. Left 
moderate pleural effusion and multiple contralateral nodules were also identified. Lung biopsy and pleural 
effusion citology showed an adenocarcinoma. Bone scan showed multiple metastases. No brain metastasis 
were detected. Pathologic tumor-node-metastasis stage: T4N3M1c. Gene sequencing of the tumor confirmed 
the G719C mutation in exon 18 of EGFR. PD-L1 expression by Tumor Proportion Score was > 60%. After a 
multidisciplinary discussion, the patient started afatinib (40 mg daily) and maintained the consultations every 
2 weeks during treatment. At the end of the 4th week, the patient reported a clinical improvement of fatigue, 
cough and expectoration. Blood analysis showed a significant LDH and alkaline phosphatase decrease. 
During the 6th week of treatment, the patient was hospitalized due to dyspnea and hypoxia emerged. Thorax 
CT scan showed a pleural effusion recrudescence and blood tests evidenced leukocytes and C-reactive 
protein increased. Tumor progression and an intercurrent infection was identified. Large-spectrum antibiotics 
were started without any clinical response. The patient died 3 weeks after. 

Discussion and conclusions: A combined post-hoc analysis of LUX-Lung 2, LUX-Lung 3, and LUX-Lung 6 
clinical trials demonstrated that NSCLC patients harboring G719X had an objective response rate of 77.8% to 
afatinib, with a progression-free survival of 13.8 months, which was longer than that with chemotherapy (QT), 
but a shorter overall survival than that with QT. There are little data on the third-generation EGFR-TKI in this 
population. Based on that, this patient started afatinib but had a quick disease progression and no clinical 
response to the TKI. The best option for treatment in patients with NSCLC harboring uncommon EGFR 
mutations remains unclear and future research is needed to help determine the treatment choice.
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PO MED 055  DISCORDÂNCIA DE RECETORES HORMONAIS NO CANCRO DA MAMA: QUE FUTURO? 
Ana Carolina Vasques(1); Mafalda Baleiras(1); André Ferreira(1); Tânia Duarte(1); Vanessa Branco(1); José Pereira(1); 
Marta Pinto(1); Ana Martins(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR LISBOA OCIDENTAL E.P.E. 

Introdução: A discordância de recetores hormonais no cancro da mama, nomeadamente as neoplasias 
ER+/PR- (recetor de estrogénio positivo e recetor de progesterona negativo), é um tema que ainda gera 
bastante controvérsia, relativamente ao seu valor prognóstico. Estes tumores são frequentemente mais 
agressivos e têm pior sobrevivência. A idade de diagnóstico é frequentemente superior e é mais comum a 
sobrexpressão de Her2, quando comparados com os tumores ER+/PR+. 

Objetivos: Conhecer a prevalência e caracterizar a população com neoplasia da mama ER+/PR- no ano de 
2021.

Material e métodos: Foram analisados os processos das doentes com diagnóstico de neoplasia da mama em 
2021, relativamente aos recetores hormonais. O subgrupo ER+/PR- foi caracterizado de acordo com a idade, 
sobrexpressão Her2 e grau de diferenciação ao diagnóstico. 

Resultados: Foram realizadas 156 primeiras consultas de mama durante o ano de 2021, destas 8% eram 
neoplasias ER+/PR-. A média de idades destes doentes é de 61 anos e a sobrexpressão de Her2 verificou-se 
em 38%. Relativamente ao grau de diferenciação, 85% eram G2 (moderadamente diferenciado) e 15% eram 
G3 (pouco diferenciados). Comparativamente no grupo ER+/PR+, num total de 102 casos, a média de idades 
foi de 62 anos, com sobrexpressão de Her2 em 17%. O grau de diferenciação foi G2 em 60% da população e 
G1 (bem diferenciados) em 20%.

Discussão: Verificou-se que a prevalência de neoplasias da mama ER+/PR- é sobreponível ao descrito na 
literatura (±10%) e que a sobrexpressão de Her2 ultrapassou o esperado, com 38% dos casos. Relativamente 
à idade e ao grau de diferenciação não se verificou diferença entre os grupos, visto que as neoplasias G2 
foram as mais comuns nos dois grupos. Apesar disto as neoplasias bem diferenciadas (G1) foram mais 
frequentes no subgrupo ER+/PR+. 

Conclusão: O nosso estudo corroborou o que vem relatado na literatura, no que toca à maior sobrexpressão 
de Her2 no subgrupo ER+/PR-. No entanto não foi possível verificar a maior idade ao diagnóstico, nem a 
menor diferenciação da neoplasia ao diagnóstico.
De acordo com a literatura o subgrupo ER+/PR- de neoplasias da mama tem pior prognóstico 
comparativamente ao subgrupo ER+/PR+ e oferece maior resistência à terapêutica endócrina, 
nomeadamente com o tamoxifeno. É assim necessário compreender melhor o valor prognóstico da 
discordância de recetores hormonais na neoplasia da mama, para que o tratamento oferecido seja o mais 
adequado. 
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PO MED 056  BOOST INTEGRADO NO TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA À MAMA: A PROPÓSITO DE 
UM CASO CLÍNICO
Patricia Varzim(1); Daniela Saraiva(1); Armanda Monteiro(1); Pedro Meireles(1); Gabriela Pinto(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO E.P.E. 

Introdução: Os esquemas de hipofraccionamento são atualmente considerados o standard of care no 
tratamento do cancro da mama, tal como podemos constatar nos Consensus da ESTRO, publicados em 
janeiro de 2022. Nestes esquemas de hipofracionamento há um aumento de dose por fração, uma 
diminuição do número total de sessões e uma moderada redução da dose total. 
No tratamento do cancro da mama, pode ainda ser recomendado acrescentar dose adicional ao leito tumoral, 
o boost. Até recentemente, o número de sessões correspondentes ao boost era realizado de forma 
sequencial. No sentido de diminuir ao máximo o número dias de tratamento surge o conceito de boost 
integrado, onde é realizada a primeira fase de tratamento concomitantemente com a dose adicional (boost), 
tendo sido apresentados os, muito aguardados, resultados do ensaio IMPORT-HIGH, em 2021, no Congresso 
da ESTRO.
Assim, o principal objetivo deste trabalho é avaliar a viabilidade de realização de Simultaneous Integrated 
Boost (SIB), vulgarmente designado como boost integrado e compará-lo com o método tradicional de boost 
sequencial percebendo ainda as suas diferenças ao nível da cobertura do volume alvo e dose nos órgãos de 
risco (OAR). A comparação dos planos em 3DCRT-FIF (IMRT directa) com VMAT foi definida como objetivo 
secundário.

Materias e Métodos: Mulher, 71 anos, com diagnóstico de Ca da Mama Direita. Submetida a Tumorectomia + 
BGS e EA a 17/12/2021 (ypT1cN1R0). Proposta em Consulta de Grupo de Oncologia Mamária a 06/01/22 
para RT+HT.
Proposta Terapêutica: 40Gy em 15fx (Mama + Axila + Supraclavicular) + 48Gy em 15 fxSIB.
Foram realizados três planos de tratamento: 3DCRT-FIF sequencial ( 40Gy em 15 frações + 13.35Gy em 5 
frações); 3DCRT-FIF SBI (40.05/48Gy em 15 fraçoes); VMAT-SIB (40.05/48Gy em 15 fraçoes). Os planos 
3DCRT foram realizados com técnica field-in-field ou IMRT de planeamento directo. Os planos foram 
comparados em relação à cobertura do volume alvo (V95%), dose nos OAR e índices de homogeneidade, 
conformidade e gradiente.

Resultados: A cobertura do PTV e a dose nos órgão de risco foi adequada na comparação dos planos com 
boost integrado e sequencial. Com SIB, os campos de reforço e com formato mais eficiente resultaram em 
volumes irradiados menores. O plano de VMAT-SIB foi demonstrou um aumento da dose no pulmão, coração 
e mama contralateral.

Conclusão: A técnica 3DCRT-FIF SBI fornece uma alternativa dosimetricamente aceitável e técnicamente 
viável ao plano de 3DCRT-FIF sequencial. Embora não se registem diferenças significativas no que diz 
respeito à cobertura do volume alvo e à dose nos OAR, a técnica 3DCRT-SIB tem a vantagem acrescida de 
reduzir o tempo de tratamento e consequentemente numa redução das deslocações da doente ao hospital, 
traduzindo-se dessa forma num beneficio. A técnica de VMAT-SIB parece não ter vantagem dosimétrica em 
comparação com 3DCRT, estando associada a doses mais altas no pulmão e coração.
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PO MED 057  CIRURGIA ELECTIVA PATIENT BLOOD MANAGEMENT: A EXPERIÊNCIA NO IPO LISBOA.
Filipe Caldeira(1); Ana Macêdo(1); Dialina Brilhante(1)
(1) INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA LISBOA 

Objetivo: Análise retrospetiva de um programa de Patient Blood Management (PBM)  num hospital 
oncológico – o acto cirúrgico electivo em 2021.
 
Introdução: Sendo reconhecida a necessidade de se estabelecer um programa de Patient Blood 
Management  (PBM)   nos hospitais com enfoque na cirurgia electiva  (NOC 011/2018) e sendo o doente 
oncológico também alvo desta estratégia de PBM, considerou-se no IPO que  para além da optimização da 
Hb pré-operatória, era também importante a definição dos quadros Maximum Surgical Blood Order 
Schedulling (MSBOS), como ferramenta para adequar o suporte transfusional às necessidades do doente, no 
acto operatório electivo. Estes quadros  resultaram da colaboração multidisciplinar entre cirurgiões, 
anestesiologistas e imuno-hemoterapeutas do IPO-L.
Os quadros MSBOS são instrumentos que apoiam esta estratégia, bem como, o controlo da hemoglobina peri 
operatória, na medida em que são aplicados a doentes com hemoglobina pré-operatória ≥ 11g/dL. A relação 
entre o número de unidades de CE’s compatibilizados Vs. Transfundidos (CT ratio) preconizado na literatura é 
de 2.
 
Material e Método: Análise do número de unidades preparadas para a cirurgia electiva Vs. Transfundidas nos 
serviços cirúrgicos do IPO comparando a adequação dos pedidos realizados com o preconizado nos quadros 
MSBOS e os valores de hemoglobina pré- operatório durante o ano de 2021. O CT Ratio, foi determinado.
Resultados: Cerca de 50% (51,7%) das unidades preparadas foram transfundidas, dado que corresponde à 
monitorização integrada no programa de PBM da Instituição. O universo considerado foi de 2127 CE’s 
pedidos, dos quais 1172 foram aplicados, a que corresponde um CT ratio de 2.17. Foi evidenciado também 
que cerca de 40% dos pedidos referenciados aos SIH, não têm em conta o preconizado nos quadros MSBOS, 
ressalvando-se por isso, o papel do imuno-hemoterapeuta para o cumprimento escrupuloso dos mesmos.
 
Conclusão: A introdução dos quadros MSBOS, construídos e adaptados à realidade dos doentes de cada 
hospital, bem como a sua monitorização, e evolução, constituem uma ferramenta importante para o suporte 
transfusional adequado a estes doentes e o garante da aplicação do PBM institucional.
O CT Ratio global  encontrado está dentro do  valor alvo definido, havendo  espaço para melhor adequar o 
suporte transfusional de CE’s, numa lógica dinâmica de evolução.
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PO MED 058  RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA NA DOENÇA OLIGOMETASTÁTICA NO DOENTE 
GERIÁTRICO
Sara Zorro(1); Ivo Julião(1); Dora Gomes(1)
(1) INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA PORTO 

Introdução: A radioterapia estereotáxica (SBRT) é uma das opções terapêuticas na doença metastática em 
doentes inoperáveis. Idosos com >80 anos, comumente apresentam comorbilidades que impedem o 
tratamento cirúrgico e/ou sistémico. A utilização da SBRT na doença oligometastática tem tido um enfoque 
crescente nestes doentes, dada a eficácia, boa tolerância, segurança e custo/efetividade. Relata-se um ADC 
do reto num doente geriátrico, com recidivas oligometastáticas pulmonares e pélvica, submetido a múltiplos 
tratamentos de radioterapia (RT) ablativa com sucesso.

Objetivos: Apresentação e discussão de um caso clínico.

Material e métodos: Consulta do processo clínico e análise da literatura.

Resultados: Doente de 88 anos, diagnóstico de ADC do reto em 2012, estadio cT2/3N0M0, submetido a RT 
neoadjuvante à pélvis (dose total 25Gy) seguida de resseção anterior do reto; no exame anatomopatológico 
verificou-se estadio ypT3N1M0, pelo que foi submetido a 8 ciclos de quimioterapia (QT) adjuvante com 
capecitabina. Recidiva anastomótica em 09/2013, com necessidade de realização de amputação 
abdominoperineal. Progressão pulmonar em 10/2015 tendo iniciado QT paliativa até 05/2016, com resposta 
parcial. Submetido posteriormente a SBRT por nódulo pulmonar no lobo superior direito, dose total 47.5Gy 
(5 frações, 9.5Gy/dia, dias alternados). A 10/2016, identificada metástase pulmonar no lobo inferior 
esquerdo, reiniciando QT com capecitabina em 11/2016 que suspendeu após o nono ciclo a 07/2017. No 
final de 2017, identificada recidiva tumoral pélvica submetida a SBRT, dose total 30Gy (3 frações). Aumento 
dimensional de dois nódulos pulmonares, um no segmento superior do lobo inferior direito e outro no lobo 
inferior esquerdo, tendo realizado SBRT a ambas as lesões, fração única de 30Gy em 03/2018. A 06/2021, 
detetado aumento de nódulo a nível do segmento médio/basal do pulmão direito, sendo submetido a SBRT 
com fração única de 30Gy, em 07/2021. Desde então em vigilância clínica.

Discussão/Conclusão: A utilização de SBRT em doentes geriátricos para controlo das metástases tem 
evidenciado eficácia no controlo local tumoral e sobrevivência. Este caso permitiu observar que a RT foi 
bastante eficaz no controlo da doença oligometastática, tendo sido bem tolerada mesmo após múltiplos 
tratamentos.
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PO MED 061  RELEVANCE OF TIME-TO-TREATMENT IN CANCERS OF UNKNOWN PRIMARY
Hugo Miguel Miranda(1); Manuel Magalhães(1); Eugénia Rosendo(1); António Araújo(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO PORTO E.P.E. 

Introduction: Cancers of unknown primary (CUP) are responsible for 3-5% of all malignancies. All cases in 
which there is a presumable primary site are considered "favourable-progosis", while all others are deemed 
CUP with "unfavourable-prognosis" features, which carries worse overall survival, with a median survival of 
less than a year in spite of systemic treatment. Some known prognostic factors in these tumors are serum LDH, 
ECOG performance status and number of systems affected.

Objectives: We aimed to assess the prognostic relevance of time-to-treatment in patients with cancers of 
unknown primary with “unfavourable-prognosis” features.

Methods: In this retrospective observational study we evaluated patients with a diagnosis of CUP with 
“unfavourable-prognosis” features who underwent palliative chemotherapy between 2015 and 2020. We 
assessed survival by stratifying patients between those who began treatment before and after median 
time-to-treatment since first hospital visit to first day of chemotherapy in a multivariable survival analysis.

Results: Out of 32 patients with CUP with “unfavourable-prognosis” features 18 underwent chemotherapy. 
Median overall survival (OS) was 4,43 months. Multivariate analysis proved that all clinical prognostic factors, 
including longer time-to-treatment (4.43 vs. 7,87 months), had a negative impact on survival, though not 
statistically significant (p>0,05).

Discussion & Conclusions: This study showed that time-to-treatment apparently does not impact prognosis in 
patients with CUP with “unfavourable-prognosis” features. However, it raises discussion on how current 
prognostic biomarkers are not relevant enough to adequately predict prognosis which calls for new 
biomarkers.
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PO MED 062  OS TUMORES LÍQUIDOS COMO FATOR DE RISCO PARA EVOLUÇÃO DESFAVORÁVEL DA 
INFEÇÃO POR SARS-COV-2 - A PROPÓSITO DE UM CASO INTERNADO NA UNIDADE DE CUIDADOS 
INTENSIVOS
Sílvia Raquel Santos(1); Marina Costa(1); Laura Costa(1); Elisabete Coelho(1); José Miguel Rocha(1); Camila Oliveira(1); 
Maurício Peixoto(1); Jorge Rodrigues(1); Raquel Fontes(1); Ricardo Fernandes(1); Teresa Ribeiro(1); Márcio Tavares(1); Rui 
Castro(1)
(1) HOSPITAL DE BRAGA 

Introdução: A presença de uma neoplasia é considerado um fator de risco (FR) para infeção por SARS-CoV-2 
(SC2) e eventual pior desfecho. As neoplasias localizadas têm habitualmente menor risco face à doença 
disseminada. As neoplasias pulmonares e hematológicas apresentam um risco acrescido, sobretudo na 
população idosa e na presença de comorbilidades. A definição do risco de infeção por SC2 consoante o tipo 
de tratamento oncológico efetuado não está estabelecido, sobretudo quando utilizada a imunoterapia. 
Contudo, é possível afirmar que a leucopenia é um FR major e de pior prognóstico na infeção por SC2.  

Objetivos: Exposição de um caso clínico de Infeção por SC2 em doente com Linfoma de Não Hodgkin (LNH) 
em tratamento. 

Materiais e Métodos: Consulta do processo clínico da doente.  

Descrição do Caso: Mulher de 56 anos, autónoma. Antecedentes de hemotiroidectomia por patologia 
nodular. Em dezembro de 2020 diagnosticada com LNH, tendo realizado tratamento com R-CHOP (8 ciclos 
até maio de 2021). Desde então em esquema de manutenção com Rituximab trimestral (2º ciclo em outubro). 
Esquema de vacinação SC2 completo em julho de 2021. Em novembro iniciou queixas de odinofagia, 
rinorreia e febre com 3 dias de evolução. Recorreu ao Serviço de Urgência (SU), sendo diagnosticada faringite 
e proposto tratamento sintomático. Por persistência da clínica com aparecimento de tosse seca e toracalgia 
recorreu de novo ao SU. Diagnosticada com pneumonia e medicada com antibiótico (ATB) e anti-inflamatório. 
Após 5 dias de manutenção destes sintomas, decide retornar ao SU. Analiticamente com leucopenia 
(2,5x10^3/uL) sem neutropenia (1,7x10^3/uL). Sem insuficiência respiratória em ar ambiente (rácio 
PaO2/FiO2 370). Teste de PCR-SC2 positivo. Na tomografia computorizada do tórax "(...) ambos os campos 
pulmonares com focos de consolidação centrais e periféricos, suspeitos de traduzirem infeção por SC2, com 
envolvimento de ~25% do parênquima pulmonar." Ficou internada por pneumonia a SC2 e sob tratamento 
com dexametasona. Desde a admissão com agravamento clínico e imagiológico progressivo, evoluindo para 
insuficiência respiratória e necessidade de ventilação não invasiva. Em D5 de internamento admitida no 
Serviço de Medicina Intensiva (SMI). Teve como intercorrência uma pneumonia nosocomial por E. coli ESBL 
com bacteriemia. Cumpriu múltiplos cursos de ATB de largo espectro e corticoide para gestão de ARDS. Em 
D30 foi traqueostomizada para melhor gestão ventilatória prolongada. Porém, evoluiu para hipoxemia 
refratária a todas as medidas instituídas tendo falecido em D40 ainda no SMI.

Conclusão: As terapêuticas supressoras medulares e os anticorpos monoclonais, como o Rituximab 
(Anti-CD20), suprimem a função leucocitária, aumentando o risco de infeção por SC2. O desafio passará por 
compreender também em que medida os agentes anti-neoplásicos poderão interagir com o vírus SC2 e com 
as terapêuticas a ele dirigidas. 
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PO MED 063  QUIMIOTERAPIA EM FIM DE VIDA - CASUÍSTICA DE UM CENTRO ONCOLÓGICO
Raquel Fontes(1); Jorge Rodrigues(1); Camila Oliveira(1); Maurício Peixoto(1); Sílvia Santos(1); José Miguel Rocha(1); 
Sónia Dória(1); Rafael Silva(1); Júlia Amorim(1); Ana Marques(1); Rui Nabiço(1)
(1) HOSPITAL DE BRAGA 

INTRODUCAO | A utilização de quimioterapia nos últimos meses de vida de doentes com cancro em fase 
avançada tem vindo a aumentar. Segundo guidelines europeiras, num doente com doença oncológica 
avançada e incurável, a quimioterapia pode ser um tratamento recomendado, se aumentar a qualidade de 
vida, ainda que não aumente a sobrevida. No entanto, este é um tema polémico e controverso, em que os 
critérios e indicações se tornam menos lineares, e as decisões mais individualizadas.

OBJECTIVO | Avaliar e caracterizar a população de doentes submetidos a quimioterapia nos últimos três 
meses de vida, indicador importante da qualidade dos cuidados prestados.

METODOLOGIA | Estudo observacional, retrospetivo, dos doentes submetidos a quimioterapia nos últimos 3 
meses de vida, no serviço de Oncologia Médica do Hospital de Braga de janeiro de 2018 a dezmebro de 
2020. A selecção de doentes foi feita através da plataforma do Registo Oncológico Nacional.

RESULTADOS | Nos últimos 3 meses de vida, 391 doentes foram submetidos a tratamento de quimioterapia. 
Destes, 65% eram do género masculino, com idade média de 63 anos e a maioria (81%) apresentava ECOG 
PS 0-1. Relativamente à doença oncológica, os diagnósticos mais frequentes foram as neoplasias pulmonares, 
em 33% dos casos, gástricas em 14% e colorectais em 12%; 71% dos doentes apresentavam doença 
metastizada e 66% dos doentes fez tratamento com dupletos, em contexto de 1ª linha.
Uma análise mais particular desta população revelou que 50% dos doentes (n=193) realizaram tratamento no 
último mês de vida e 22% (n=42) na última semana de vida. Dos 193, 53% faleceram em contexto de 
progressão de doença e 20% por intercorrências relacionadas com o tratamento, como neutropenia febril, 
tendo a maior parte dos óbitos ocorrido em ambiente hospitalar.
No último mês de vida os doentes apresentaram uma média de 2 idas ao Serviço de Urgência e 1 episódio de 
internamento. Foi decidido tratamento de sintomas em 21% dos doentes e destes, 63% foram referenciados 
para Cuidados Paliativos.

CONCLUSAO | O fato de não existirem diretrizes para orientar a interrupção dos tratamentos de 
quimioeterapia torna esta decisão extremamente desafiante. Dúvidas sobre iniciar ou não um tratamento, 
avançar para o próximo ciclo, diferenciar sintomas causados ??pela doença dos sintomas causados ??pelo 
tratamento são limites muito ténues e que, na prática clínica, podem dificultar algumas decisões. Tendo em 
conta que nos 2 anos do período definido para o estudo se verificaram 696 óbitos por doença oncológica, a 
percentagem global de doentes submetidos a tratamento no último mês de vida foi de 28%, dados dentro 
dos limites apresentados na literatura (11,7 a 52%). Este trabalho coloca em números a realidade dum Serviço 
de Oncologia, fazendo transparecer o investimento feito em combater a doença e proporcionar maior 
longevidade aos doentes, com a máxima qualidade de vida. 
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PO MED 064  RADIOTERAPIA ADJUVANTE NO CONTROLO LOCAL DO TUMOR MALIGNO DA BAINHA 
DO NERVO PERIFÉRICO EPITELIÓIDE DA BASE DA LÍNGUA LOCALIZADO: A PROPÓSITO DE UM CASO 
CLÍNICO
Guy Morais(1); Jorge Santos(1); André Branquinho(1); Miguel Simas(1); Maria Eduarda Neves(1); Joana Martins Pisco(1); 
Manuel Silva(1); Maria Filomena de Pina(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO LISBOA NORTE, E.P.E. 

Introdução: O tumor maligno da bainha do nervo periférico (MPNST) é um subtipo extremamente raro de 
sarcoma de partes moles (5-10%), podendo ser de causa esporádica (50%) ou associada a neurofibromatose 
tipo 1 (40-50%).

Objetivo: Reportar 1 caso de MPNST de topografia rara submetido a RT adjuvante, descrevendo o perfil de 
toxicidade e sobrevivência após tratamento.
Material e métodos: Doente do sexo feminino de 38 anos, sem antecedentes pessoais de relevo e com 
diagnóstico incidental de MPNST em agosto de 2020, subtipo epitelioide, localizado na base da língua. 
Submetida a excisão local, necessitando de segunda intervenção cirúrgica (set 2020) para obter R0, 
mantendo integridade da deglutição. Completou estadiamento que foi compatível com pT1cN0cM0. 
Procedeu-se a colocação de PEG profilática. 
Submetida a RT externa adjuvante (técnica de VMAT), perfazendo dose total de 66 Gy em 33 frações (2 Gy/fr) 
entre 15/12/2020 e 2/02/2021.

Resultados: A doente completou tratamento, apresentando radiomucosite grau 2-3, radiodermite grau 1 e 
disfagia grau 3-4 (recurso à PEG), sem perda ponderal. Aos 9 meses de follow-up não apresentava evidência 
de recidiva locorregional ou a distância. Doente recuperou via oral e foi retirada a PEG.

Discussão: O caso é ilustrativo de uma entidade rara e de uma localização ainda mais rara. A cirurgia radical 
é o tratamento de escolha para sarcomas de partes moles localizados, sendo recomendado a RT adjuvante 
para melhorar o controlo local em doentes de alto risco, conforme descrito em estudos clínicos. Em estudos 
retrospetivos para MPNST, a adição de RT adjuvante confere melhor controlo locorregional e uma 
sobrevivência livre de doença, principalmente para doses ≥60 Gy. Contudo, a RT não confere aumento de 
sobrevivência global, uma vez que a progressão à distância é frequente. É necessário follow-up permanente 
para oferecer terapêutica sistémica e tratamentos paliativos sempre que possível.

Conclusão: O MPNST é uma entidade rara, de mau prognóstico e com alto risco de recidiva local, sendo a 
cirurgia indicada para doença localizada, e o controlo locorregional melhorado com RT adjuvante. Sugere-se 
colaboração multicêntrica para a análise conjunta de bases de dados para entidades raras, dado a dificuldade 
em executar estudos prospetivos.
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PO MED 065  PD-L1, ESTADO NUTRICIONAL E PROGNÓSTICO DOS DOENTES COM CANCRO DO 
PULMÃO DE NÃO PEQUENAS CÉLULAS AVANÇADO NÃO MUTADO
Inês Nogueira Costa(1); Elsa Madureira(1); Bruno MPM Oliveira(2); Joana Reis(1); Luciana Teixeira(1); Sandra Silva(1); 
Mariana Costa(1); Carmo Valente(1); Catarina Almeida(1); Marta Freitas(1); Carina Teixeira(1); Marina Gonçalves(1); Inês 
Rego(1); Catarina Sousa(1); Vanessa Santos(1); David Araújo(1); Hélder Bastos(1); Adriana Magalhães(1); Gabriela 
Fernandes(1); Venceslau Hespanhol(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO E.P.E. (2) FACULDADE DE CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO E 
ALIMENTAÇÃO 

Introdução: A caquexia oncológica é uma síndrome multifatorial comum nos doentes com cancro do pulmão 
de não pequenas células (CPNPC) e é caracterizada por perda de peso e alterações da composição corporal 
que leva a disfunção imunológica. Ainda não é bem conhecida a sua contribuição para a sobrevivência dos 
doentes tratados com imunoterapia (IT).

Objetivos: Avaliar o impacto prognóstico de vários fatores de avaliação do estado nutricional (EN) e 
determinar a associação entre a expressão de PD-L1 com o status nutricional em doentes com CPNPC 
avançado não mutado.

Métodos: Estudo retrospetivo de 61 doentes com CPNPC avançado não mutado tratados com quimioterapia 
(QT), combinação de QT e IT, ou IT em monoterapia desde Junho de 2018 a Setembro de 2021.
Os doentes foram divididos segundo as diferentes expressões de PD-L1 (<1, 1-49, ≥50).
Determinou-se o EN no início e no decorrer dos tratamentos, aplicando-se o Patient-Generated Subjective 
Global Assessment (PG-SGA) e o Grau de Prognóstico (GP) de Lisa Martin (sistema de graduação de 0 a 4 que 
atribui um risco de mortalidade, determinado através da % de perda de peso aos 6 meses e do índice de 
massa corporal). A presença de caquexia foi determinada por uma perda de peso superior a 5% em 6 meses. 
A análise de sobrevivência foi estimada pelo método de Kaplan-Meier e a análise multivariada pela regressão 
de Cox.

Resultados: Na avaliação basal verificou-se caquexia em 42% dos doentes, 54.3% estavam moderada e 
severamente desnutridos (PG-SGA B e C, respetivamente), 34.4% apresentava um GP 3-4 e 46% tinham 
anemia.
Na análise multivariada, os fatores de avaliação do EN que conferiram pior prognóstico foram: GP (SG: 
p=0.017, HR 7.08, IC 95% 1.4-35.3), anemia (SG: p=0.045, HR 2.56, IC 95% 1.0-6.4) e caquexia (SG: p=0.034, 
HR 3.07, IC 95% 1.1-8.6; SLP: p=0.031, HR 2.31, IC 95% 1.1-4.9).
Na primeira avaliação, PD-L1 ≥50% associou-se a scores mais altos de GP (p=0.006) e de PG-SGA (p=0.035) 
e à caquexia (p=0.021). Aos 6 meses de tratamento, o subgrupo com PD-L1 <1% manteve diminuição do 
peso, enquanto que metade do subgrupo com PD-L1 >1% aumentou ou manteve o peso.

Discussão: Na nossa amostra verificou-se, ao início do tratamento, que a frequência de doentes malnutridos 
aumentava à medida que a expressão de PD-L1 ficava sucessivamente mais elevada. No entanto, estes 
doentes aumentaram de peso no decorrer do tratamento provavelmente devido à identificação atempada, 
eventual melhor tolerância e eficácia anti-tumoral da imunoterapia.

Conclusões: A malnutrição associou-se a pior sobrevivência dos doentes com CPNPC avançado não mutado.
A expressão de PD-L1 associou-se a pior EN pelo que poderá ser útil na identificação precoce de doentes de 
maior risco nutricional.
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PO MED 066  QUANDO OS SINTOMAS SÃO DESVALORIZADOS E O DESFECHO É IRREVERSÍVEL - A 
PROPÓSITO DE UM CASO DE SÍNDROME DE COMPRESSÃO MEDULAR 
Sílvia Raquel Monteiro Dos Santos(1); José Miguel Rocha(1); Sofia Ramos(1); Sara Simões(1); Camila Oliveira(1); 
Maurício Peixoto(1); Jorge Rodrigues(1); Raquel Fontes(1); Ricardo Fernandes(1)
(1) HOSPITAL DE BRAGA 

Introdução: O Síndrome de Compressão Medular (SCM) é uma complicação relativamente comum na 
oncologia, 5-10%, sobretudo na doença disseminada. As neoplasias malignas da próstata, pulmão, mama e 
rim são as mais frequentemente envolvidas. Traduz-se quase sempre por dor e instabilidade mecânica da 
coluna vertebral acometendo frequentemente o nível de L1. O diagnóstico e intervenção precoce, 
idealmente nas primeiras 48 horas após instalação de défices neurológicos, são fundamentais para impedir a 
sua irreversibilidade. A radioterapia (RT) é uma arma importante na descompressão das lesões, controlo 
álgico e prevenção do aparecimento de novos défices. 

Objetivos: Exposição de um caso clínico de SCM num doente com neoplasia renal metastizada.   
Materiais e Métodos
Consulta do processo clínico do doente.  

Descrição do Caso: Homem de 66 anos, com antecedentes de tabagismo ativo (40UMA), hipertensão arterial, 
dislipidemia e estenose canelar lombar intervencionada em 2012, com lombalgia residual e défice motor 
ligeiro no MIE. Em novembro de 2021 iniciou emagrecimento súbito (cerca de 20% do peso corporal), com 
agravamento da dor lombar e do défice de força, bilateralmente. A 6/01/2022 realizou tomografia (TC) 
toraco-abdomino-pélvico que mostrou “(…)metastização pulmonar difusa, massa renal com invasão do 
pâncreas, gânglios linfáticos renais, trombo na veia renal, alargamento do orifício de conjugação D11 e D12 
à direita”. Submetido a biópsia renal que identificou "neoplasia epitelial maligna de alto grau, cujo perfil 
imunohistoquimico favorece origem renal". Na consulta de grupo de urologia, a 18/01/2022, o doente 
encontrava-se emagrecido, com queixas de astenia e paraplegia com 1 mês de evolução. Decidido 
internamento para estudo dos défices neurológicos e realização de RT. No TC da coluna vertebral: “(…)lesão 
de tecidos moles em L1-L2 e L2-L3, à esquerda, insinuando-se nos buracos de conjugação e no 
compartimento endocanalar, e aparente extensão caudal até L4, onde deve condicionar compressão do saco 
tecal e do conteúdo nervoso justificando os défices neurológicos. Lesões osteolíticas nos corpos vertebrais de 
D11 e D12, muito provável metastização óssea". Realizou RT descompressiva a nível de D11-L1 (20Gy – 
4Gy/dia), durante 7 dias, prosseguindo o mesmo esquema ao nível de L2-L4. Associadamente iniciou ácido 
zoledrónico e suplementação com cálcio. Manteve-se estável, contudo em dia 11 de internamento iniciou 
dispneia súbita associada a hipocapnia. Excluído TEP em angio-TC do tórax. Desde então com agravamento 
clínico e analítico tendo falecido após 14 dias. 

Conclusão : A abordagem tardia do SCM pode comprometer a sua reversibilidade e a autonomia do doente. 
Numa fase aguda deverá ser iniciada terapêutica médica com corticóides, ponderando a possibilidade de 
abordagem cirúrgica descompressiva ou RT. O doente deve ainda ser avaliado com vista a estabelecer um 
programa de reabilitação física. 
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PO MED 068  FLAT DOSE VS DOSE PESO DEPENDENTE EM IMUNOTERAPIA: IMPACTO ECONÓMICO 
NA UNIDADE DE PREPARAÇÃO DE CITOTÓXICOS DO HOSPITAL ESPÍRTIO SANTO
Ana Teresa Croca Guerra Rosa(1); Maria Luísa de Sousa Silva Grenho Pereira(1); Nuno Manuel Ribeiro Landeira(1); 
Frederico Guerreiro Fonseca(1); João Miguel Dias Cruz Maia(1); Raquel Sofia Martins Miranda(1)
(1) HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA 

Em 2018, o regime de doses de duas das terapêuticas de imunoterapia mais prescritas, Pembrolizumab e 
Nivolumab, usadas em vários tipos de cancro, foram alterados de dose calculada a partir do peso para um 
regime de dose fixa. O objetivo deste estudo é comparar ambos os métodos e perceber qual o impacto 
económico desta alteração. A equipa de Farmacêuticos do Hospital do Espírito Santos EPE alocados à 
Unidade de Preparação de Citotóxicos procedeu à recolha dos pesos dos doentes em todos os dias de 
tratamento ao longo de 4 meses, para posterior análise de dados. Concluímos que no medicamento 
Pembrolizumab houve um gasto superior de 100392,60€, o que representa certa de 46,3% dose a mais. 
Relativamente ao Nivolumab, o gasto a mais foi de 23882,04€, e em média demos mais 14,96% de dose. 
Globalmente, e englobando ambos os fármacos, a Unidade de Preparação de Citotóxicos do Hospital do 
Espírito Santos EPE gastou mais 124274,64€ ao usar a dose fixa, indicada em RCM, comparativamente ao que 
teria gasto usando o regime de dose peso-dependente. Em média, administrámos 30,61% dose a mais. Estes 
resultados levam-nos a refletir sobre as vantagens e desvantagens ao adotar a dose fixa, e a considerar a 
possibilidade de protocolar o uso de ambos os métodos, uma vez que tanto um como outro são igualmente 
seguros, eficazes e tolerados pelos doentes, não tendo nenhum deles qualquer vantagem ou desvantagem 
relativamente ao tratamento, à saúde e ao bem-estar do doente.

PO
ST

ER
S

| 64



PO MED 070  ROS1-POSITIVE NON-SMALL CELL LUNG CANCER – A MULTICENTRIC STUDY
Mariana Sardinha(1); Diana Simão(1); Joana Albuquerque(2); Diana Silva(3); Marina Vitorino(4); Ana Fortuna(5); José 
Leão(1); Alexandra Montenegro(1); Ivania Furtado(1); Rita Ferreira(1); Inês Guerreiro(1); Sara Alfarroba(1); Bruno 
Mendes(1); Ricardo Luz(1); Patrícia Winckler(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO LISBOA CENTRAL E.P.E. (2) HOSPITAL DA LUZ (3) HOSPITAL BEATRIZ ÂNGELO 
(4) HOSPITAL DR. FERNANDO DA FONSECA - AMADORA/SINTRA (5) CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO 
ALGARVE 

Background: Identification of ROS1 gene rearrangements in advanced Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) 
tumors has led to a paradigm shift in the treatment of these patients. ROS1-positive NSCLC is a distinct and 
rare molecular disease subset, thus limiting decisions in real world practice.

Objective: This retrospective study aims to describe real world data of ROS1-positive lung cancer.

Methods: Multicenter and retrospective study of patients with NSCLC positive ROS1 rearrangements, treated 
in 5 tertiary hospitals, from January 2016 to December 2021. SPSS was used for data analysis.
Results: Ten patients included, with a median age of 62 years (25-80), 50% male and 6 patients (60%) with a 
performance status (PS) ECOG 2. Eight patients (80%) with stage IV cancer, 4 (50%) with central nervous 
system (CNS) metastases. ROS1 rearrangements most frequently observed were CD74-ROS1, EZR-ROS and 
SDC4-ROS1 fusions. Crizotinib was first-line treatment in 5 patients. Chemotherapy a first option in 4 patients. 
Regarding second and third-line setting, crizotinib and lorlatinib were used in 2 and 1 patient, respectively. 
The most common adverse events related to crizotinib were asthenia and constipation; pneumonitis leading 
to definitive suspension was seen in 2 patients (1 leading to death). 
In first-line crizotinib, stable disease was achieved in 2 patients (40%). After chemotherapy, 1 patient with 
partial response (25%) and 1 with stable disease (25%). The median progression free survival (PFS) of 
crizotinib and chemotherapy in first-line setting was similar, 3.5 months [3-4]. Regarding second-line 
crizotinib, median PFS was 5 months [1-9]. 

Discussion: Nine deaths (82%) were observed. The median overall survival (OS) was  6 [2-23] and 5,5 months 
[4-7], for the first and second-line treatment with crizotinib. A better PS ECOG at the start of treatment related 
with superior OS (p=0.048) and CNS metastases to a shorter OS (9 vs 2 months, p=0,083).
The median follow-up time was 7 months [1-30 months]. One patient alive under first-line crizotinib, more 
than two years after starting treatment.

Conclusions: Crizotinib is an option in ROS1 positive NSCL patients, consistent with previous reports. A better 
performance status at the start of treatment is related to a better OS. Prospective studies are warranted.
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PO ENF 72  O SUICIDIO NA DOENÇA ONCOLOGICA
Sandra Mónica Vinhas Gomes(1); Elsa Vilela(1); Rute Pereira Sadio(2)
(1) HOSPITAL ESPÍRITO SANTO-ÉVORA (2) UCSP Estremoz 

Introdução: Uma doença crónica, debilitante ou incapacitante constitui um fator de risco de suicídio por ser 
um importante fator de stress, causador de sofrimento físico e psicológico. Deste modo o diagnóstico de uma 
doença oncológica está associado ao aumento do risco de suicídio (Aboumrad et al, 2018). Os mecanismos 
envolvidos neste processo são heterogéneos e nem sempre estão relacionados com a presença de um 
transtorno mental prévio.
 
Objetivo: Fazer uma revisão de literatura sobre o risco de suicídio em doentes oncológicos, quais os fatores 
intrínsecos e extrínsecos associados e medidas minimizadoras.
 
Metodologia: Revisão sistemática de literatura sobre o tema em questão.
 
Resultados: Os sentimentos negativos associados ao diagnostico de cancro, como tristeza, medo, raiva e 
ansiedade podem levar ao suicídio. As pesquisas indicam que a mortalidade por suicídio duplica em alguns 
estudos relativamente à população geral e em outros estudos a mortalidade por suicídio quadruplicou após 
a descoberta da doença, dependendo do tipo de doença oncológica.  As primeiras semanas após o 
diagnóstico constituem o período critico de maior incidência de suicídio. Outros estudos indicam que o risco 
de suicídio diminui 5 anos após o diagnóstico e que permanece elevado para doentes com certos tipos de 
cancro, como o Linfoma de Hodgink e o cancro do testículo. Concomitantemente o tipo de diagnóstico e a 
idade do doente parecem influenciar o risco de suicídio ao invés do género. Nos doentes mais jovens os tipos 
de tratamentos e os consequentes efeitos físicos potenciam o risco de suicídio, enquanto que nos mais idosos 
a perda de qualidade de vida e o grau de dependência aumentam esse risco (Men, Emery, & Yip, 2021).
 
Conclusão: Os doentes com cancro estão em risco acrescido de suicídio. Os profissionais e prestadores de 
cuidados de saúde devem estar conscientes do risco de suicídio associado ao diagnostico de uma doença 
oncológica mesmo quando não há sinais de distúrbios psiquiátricos. É necessária uma abordagem clínica 
multidisciplinar para os apoiar Anderson, Park, Rosenstein, & Nichols, 2018).
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PO MED 073  ADJUVANT EXTERNAL BEAM RADIOTHERAPY IN COLON CANCER – A RETROSPECTIVE 
ANALYSIS
Manuel Carmo da Silva(1); Virgínia Mareco(1); Maria Eduarda Neves(1); Joana Martins Pisco(1); Miguel Simas(1); Kayla 
Pereira(1); André Florindo(1); Maria Filomena de Pina(1)
(1) HOSPITAL SANTA MARIA 

Introduction: Colon cancer is the fourth most common cancer and cause of cancer-related death in the world. 
Surgery is the only curative therapy and, for stage III disease, addition of adjuvant chemotherapy (CHT) is the 
standard of care. The role of adjuvant radiotherapy (RT) for colon cancer is controversial, but consensus 
guidelines consider it in cases of T4 tumors or positive margins (R1-2), when the risk of local recurrence is 
deemed high.
 
Objectives: Retrospective analysis of overall survival (OS) in colon cancer patients treated with adjuvant RT in 
our Department.
 
Material and methods: Since 1999, 310 colon cancer patients were treated with RT in our Department. 
Palliative, relapse and neoadjuvant or definitive RT cases were excluded from our analysis. 24 patients were 
treated with adjuvant RT, of which 54% were men. Mean age: 60.2 years (range 36.0-83.0). Stage II: 45.8%; 
stage III: 54.2%. Most (41.7%) were in the sigmoid colon. Median total dose: 50.4 Gy (range 45.0-52.0). 
Fractionation: 1.8-2.0 Gy. All RT treatments except one were concomitant with CHT. Induction and/or 
consolidation CHT was performed in 46% of patients. Survival analysis was carried out using Kaplan-Meier 
method.
 
Results: With a mean follow-up of 44.8 months (range 2.0-163.0), the mean OS was 76.9 months (95% 
confidence interval 47.8-106.0). OS at 1, 3 and 5 years was 82.8%, 51.6% and 46.4%, respectively. Age ≤50 
years (100.4 vs. 62.0 months), N0 (85.5 vs. 72.3 months), R0 (81.6 vs. 46.0 months) and right colon tumors 
(80.9 vs. 63.9 months) had better OS, although not statistically significant. Patients submitted to induction 
and/or consolidation CT had worse OS (54.0 vs. 79.9 months; p=0.857). OS did not differ according to stage 
or RT dose.
 
Discussion: OS data were good in relation to similar series in the literature. Patients with risk factors (older, N+ 
and R1-2) had worse OS. Surprisingly, patients with right-sided colon cancers, known to be less sensitive to 
systemic treatment, had better OS (p=0.222). Induction and/or consolidation CHT is usually given to patients 
with a worse prognosis; hence the worse survival.
 
Conclusions: RT may improve oncologic outcomes of selected colon tumors. However, prospective studies 
are needed to definitively assess its role, with modern systemic therapy, intraoperative clips placement and 
new techniques with improved RT delivery to mobile targets like the colon.
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PO MED 075  LASER INTERSTITIAL THERMAL THERAPY NO GLIOBLASTOMA MULTIFORME: 2 CASOS 
CLÍNICOS 
Raquel Romão(1); Sofia Mendes(1); Ridhi Ranchor(1); Maria João Ramos(1); Carolina Noronha(1); Luís Botelho(1); 
Eugénia Rosendo(1); Manuel Magalhães(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO PORTO E.P.E. 

INTRODUÇÃO: O glioblastoma multiforme (GBM) é a neoplasia primária mais comum do Sistema Nervoso 
Central nos adultos, sendo extremamente mortal e com prognóstico reservado. O tratamento inclui a cirurgia 
radical, seguida de quimioterapia e radioterapia. Quando usadas sem cirúrgia prévia, a quimioterapia e 
radioterapia têm piores resultados. Cerca de 40% dos GBMs são irressecáveis, sendo que nesses casos a 
sobrevivência global mediana é de cerca de 9 meses. A terapia intersticial por laser (LITT), uma técnica de 
ablação térmica minimamente invasiva, tem emergido como uma alternativa terapêutica, com o intuito de 
conciliar o benefício da citorredução com melhor impacto funcional pós operatório.

CASO 1: Homem, 42 anos, ECOG 2, com diagnóstico de GBM multicêntrico, IDH 1 não mutado , no contexto 
de crise convulsiva inaugural. O estudo imagiológico revelou uma lesão na região parassagital frontal 
esquerda e duas lesões irressecáveis, na região fronto-opercular medial direita e na vertente paramediana 
direita do esplénio do corpo caloso. O doente foi submetido a exérese da lesão frontal esquerda e 3 meses 
depois realizou LITT da lesão fronto-opercular medial direita. Após o primeiro procedimento, iniciou 
quimioterapia com temozolomida, verificando-se uma melhoria importante do estado funcional, que ainda 
veio a ser mais evidente com a associação de bevacizumab no segundo ciclo de tratamento. Aos 4 meses 
após LITT, tinha doença controlada e ECOG 0. Nove meses após o diagnóstico, foi documentada progressão 
assintomática de doença.

CASO 2: Mulher de 51 anos, com diagnóstico de  GBM, IDH 1 não mutado, no contexto do estudo de uma 
assimetria facial. A tentativa de exérese da lesão corticossubcortical frontal direita não foi exequível, com 
hemiplegia esquerda iatrogénica secundária. Posteriormente, optou-se por recorrer ao LITT, tendo iniciado 
temozolomida um mês depois. Aos sete meses após o diagnóstico, mantém-se sob quimioterapia adjuvante, 
com o último exame de imagem a revelar resposta à terapêutica instituída. Durante o follow up apresentou 
melhoria dos défices motores.

CONCLUSÃO: O uso de LITT não está bem estabelecido, estando a sua utilidade mais bem documentada nos 
casos de glioblastoma recorrente. Contudo, nos doentes apresentados, constituiu uma alternativa terapêutica 
eficaz, com ganhos em termos de qualidade de vida. O primeiro caso clínico assim o demonstra, onde um 
doente com um GBM multicêntrico ultrapassa os 6 meses da sobrevivência estimada e sem impacto funcional 
decorrente da doença.
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PO MED 076  A IMPORTÂNCIA DE MUTAÇÕES-ALVO NA PERSONALIZAÇÃO TERAPÊUTICA – A 
PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO
Rafael Marques(1); Filipe Veiga(1); Áurea Lima(1); Manuela Machado(1); Catarina Rodrigues(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR ENTRE DOURO E VOUGA E.P.E 

Introdução: As mutações BRAF estão presentes em cerca de 2-4% dos casos de cancro do pulmão de não 
pequenas células (CPNPC). A importância da via MAPK na fisiopatologia do CPNPC torna a inibição do MEK 
uma estratégia terapêutica no tratamento destes tumores. As terapêuticas-alvo com inibidores BRAF 
(dabrafenib) e inibidores MEK (trametinib) estão atualmente aprovadas no tratamento do CPNPC nos 
doentes com a mutação BRAFV600E, demonstrando aumentar a sobrevivência livre de progressão e a 
sobrevivência global.
 
Caso clínico: ECOG 1, género feminino, 71 anos, com antecedentes de hipertensão arterial e diabetes 
mellitus não insulinotratada, sem hábitos tabágicos. Avaliada em consulta em 2016 por quadro clínico, com 2 
meses de evolução e agravamento progressivo de hipersudorese, tosse produtiva e dispneia de esforço, 
associado a perda ponderal involuntária não quantificada. Neste contexto, fez TC que revelou uma massa 
(26x18mm) no hilo esquerdo e adenomegalias mediastínicas.  Submetida a biópsia aspirativa transtorácica 
cuja avaliação histopatológica revelou CPNPC subtipo adenocarcinoma, TTF1 e CK7 positivos. A PET/CT-FDG 
de estadiamento evidenciou captação na massa do hilo esquerdo/lobo superior (qSUVmáx.=6.5) e em 
adenomegalias para-traqueais direitas, na janela aorto-pulmonar e hilares à esquerda. Perante o diagnóstico 
de CPNPC estadio IIIB, a doente foi proposta para tratamento de QT/RT com intuito radical, tendo realizado 
QT com esquema cisplatina e pemetrexed. Durante a vigilância, em março de 2021 o TC e a PET/CT-FDG 
mostraram recidiva da doença a nível pulmonar (confirmada histologicamente) com aparecimento de 
múltiplos nódulos pulmonares bilaterais. O estudo mutacional por “Next Generation Sequencing” identificou 
a presença da mutação BRAFV600E. A doente iniciou, em maio de 2021, tratamento sistémico paliativo com 
drabafenib (150mg bid) e trametinib (2mg id), que mantém até à data com ótima tolerância e resposta parcial 
em Fevereiro de 2022.
 
Discussão/Conclusão: A evolução da medicina molecular alterou significativamente a prática clínica no que 
respeita à gestão dos doentes com CPNPC. Dada a possibilidade de transformação histológica no decurso da 
doença, importa reavaliar histologicamente aquando de suspeita de progressão e/ou recidiva, pois acarreta 
implicações na estratégia terapêutica a definir. Este caso revela a importância do estudo molecular e o 
benefício clínico da combinação de dabrafenib e trametinib em doentes com CPNPC BRAFV600E mutados.
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PO MED 077  LINFOMA DE MALT COM COMPORTAMENTO INDOLENTE - RELATO DE UM CASO 
CLÍNICO
Maria João Ramos(1); Bianca Castro(1); Pedro Lopes(1); Catarina Lau(1); David Vicente(1); José Vizcaíno(1); Cristina 
Gonçalves(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO PORTO E.P.E. 

INTRODUÇÃO: Os linfomas da zona marginal são um grupo de linfomas não-hodgkin de células B maduras 
que surgem da zona marginal dos folículos linfoides. O linfoma da zona marginal extra nodal do tipo tecido 
linfóide associado à mucosa (MALT) ocorre principalmente no trato gastrointestinal, ocasionalmente nas 
glândulas salivares, tiróide, órbita, pulmão e tecido mamário.
São neoplasias de evolução indolente e podem sofrer transformação para linfomas B difusos de grandes 
células.
 
CASO CLÍNICO: Mulher com diabetes mellitus tipo 2 apresentou aos 45 anos, em Julho de 2002 quadro de 
dor e exoftalmia do olho esquerdo. Realizou TC-órbitas que documentou lesão intra-orbitária no olho 
esquerdo. Realizou biópsia que não confirmou doença linfoproliferativa. Iniciou corticoterapia até Setembro 
de 2002 com redução da lesão em TC de reavaliação.
Em Fevereiro de 2003, de novo com queixas a nível ocular pelo que realizou RMN órbita que revelou aumento 
das dimensões da lesão, tendo sido biopsada de novo.
A histologia confirmou, de novo, linfoma de células pequenas de filiação B com expressão de BCL-2. A 
imunofenotipagem descreveu população linfoide B de tamanho intermédio cujo fenótipo sugeriu tratar-se de 
doença linfoproliferativa B (LNH-B) CD5 N CD10 N cadeias leves K+.
Para estadiamento da doença foi realizado estudo medular que excluiu envolvimento pela doença 
linfoproliferativa. A avaliação por TC Toraco-abdomino-pélvico (TC-TAP) sem doença à distância.
Iniciou pulsos de Clorambucilo+prednisolona mensais x6 ciclos. Posteriormente realizou radioterapia de 
consolidação na dose de 15x2 Gy.
Ficou em vigilância na consulta de Hematologia desde essa data. Realizou facectomia em Março de 2007 por 
catarata sequelar à radioterapia.
Decorridos 10 anos (Janeiro 2013), apresentou adenopatia axilar esquerda e nódulo mamário QIE de novo. 
Repetiu biópsia que confirmou a mesma entidade - linfoma MALT. Iniciou CVPx8 ciclos, com último ciclo em 
Julho de 2013.
Em Dezembro do mesmo ano, por progressão de doença com conglomerado adenopático foi submetida a 
CNOPx 8 ciclos. 
Ficou em follow-up até nova PDR em Fevereiro de 2019 com adenopatias supraclaviculares à esquerda. Foi 
tratada com R-clorambucilo tendo completado 6 ciclos em Agosto 2019.
Em Janeiro deste ano nova recidiva com adenopatias supraclaviculares à esquerda. Repetiu biópsia que 
revelou recorrência do linfoma B da zona marginal. Atualmente aguarda TC-TAP para decisão de terapêutica.

CONCLUSÃO: Os autores destacam a evolução prolongada no tempo sem transformação histológica para 
um linfoma mais agressivo. 
O atingimento mamário é uma entidade rara, contabilizando apenas 0.04-0,5% das neoplasias mamárias, que 
é justificada pelo pouco tecido linfoide presente na glândula mamária.
Dada a indolência desta doença, a confirmação histológica de recorrência é de extrema importância para 
excluir progressão da doença já que a abordagem terapêutica é diferente.
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PO MED 078  RADIOTERAPIA ADJUVANTE COM OU SEM QUIMIOTERAPIA NOS TUMORES DE 
ENDOMÉTRIO DE ALTO RISCO: PADRÕES DE RECIDIVA E ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA 
Joana Martins Pisco(1); João Gramaça(2); Miguel Simas(3); Pedro Miguel Silva(1); Vera Mendonça(1); Maria Filomena de 
Pina(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO LISBOA NORTE, E.P.E. (2) CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO E.P.E. (3) 
CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E.P.E. 

Introdução: A maioria dos tumores do endométrio é diagnosticada em estádios precoces, tendo um 
prognóstico favorável. Contudo, 15-20% das doentes têm tumores do endométrio de alto risco (TEAR), 
estando associados a maior risco de metastização e mortalidade. Nestes incluem-se os carcinomas 
endometrióides estadio IB e grau 3, estadios II e III e os não endometrióides (células claras, seroso). O uso de 
terapêutica adjuvante com radioterapia (RT) com ou sem quimioterapia (QT) parece estar associada a 
melhores outcomes no tratamento dos TEAR. 

Objetivos: Análise dos padrões de recidiva e outcomes clínicos de doentes com diagnóstico de TEAR que 
realizaram RT com ou sem QT adjuvante na nossa instituição.

Métodos: Análise retrospetiva de doentes com TEAR tratados com RT adjuvante com ou sem QT entre 
jan/2011 e dez/2017, com último follow up (FU) a 31/dez/2021. Foram analisadas a sobrevivência global (SG) 
e a sobrevivência livre de eventos (SLE) através do método de Kaplan-Meier com o software SPSS v28.0.

Resultados: Foram selecionadas 81 doentes. A idade mediana foi 71 anos (37-88). Todas as doentes foram 
submetidas a histerectomia total. Dois terços das doentes foram estadiadas como FIGO III e um terço como 
FIGO II. A histologia mais frequente foi endometrióide (70%); 39% apresentavam grau 3. Em termos 
terapêuticos, 36 doentes (44%) realizaram QT adjuvante. O regime mais frequente foi carboplatina + 
paclitaxel, seguido de RT (QRT). Todas as doentes realizaram RT externa pélvica (com/ sem inclusão 
ganglionar lomboaórtica) com uma dose total mediana de 50 Gy (45 Gy-50.4 Gy) e um fracionamento de 
1.8-2 Gy/fr., utilizando a técnica 3D conformacional. A SG aos 5 anos nas doentes que realizaram QRT foi 
65.8% vs. 52.4% com RT apenas (p=0.374). A SLE aos 5 anos foi de 63.4% com QRT vs. 44.9% com RT 
(p=0.139). Verificaram-se 11 recidivas à distância (RD) e 4 recidivas locorregionais (RL); nestas, uma foi 
vaginal e 3 ganglionares lomboaórticas em áreas previamente irradiadas. Nenhuma doente com RL realizou 
QT adjuvante. Todas as doentes que tiveram RD realizaram 6 ciclos de QT adjuvante. Neste subgrupo, todos 
os tumores eram G3 e estadio III (exceto uma doente). 

Discussão/Conclusão: Nesta amostra, as doentes que realizaram QRT apresentaram benefício em relação ao 
grupo que fez RT apenas, apesar dessa diferença não ser estatisticamente significativa. Os nossos resultados 
foram numericamente inferiores aos verificados em estudos mais recentes como o ensaio PORTEC-3. Estas 
diferenças poderão prender-se com o facto de: o esquema de QT usado na nossa amostra ser diferente do 
PORTEC-3; termos uma amostra de doentes com uma mediana de idade superior (54% ≥ 70 anos vs. 18% 
PORTEC-3); e uma maior representação de estadios FIGO III (66.7% vs. 44.7% PORTEC-3). Apesar das 
limitações, esta análise retrospetiva vem corroborar a importância da intensificação terapêutica com QRT nos 
TEAR.
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PO ENF 80  CUIDADOS À BOCA NA DOENÇA ONCOLÓGICA AVANÇADA – QUAL A IMPORTÂNCIA?
Maria do Rosário Neto Fortunato(1); Margarida Madeira(1); Mónica Cavaco(1); Carla Godinho(1); Vera Sarmento(1)
(1) HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA 

Introdução: Uma grande percentagem de doentes com doença oncológica avançada e progressiva 
apresentam inúmeros problemas na boca, muitas vezes limitantes. No sentido, não só do tratamento como da 
prevenção dos mesmos, torna-se crucial uma higiene oral frequente e eficaz.

Objetivos:
- Enfatizar a problemática da xerostomia e da mucosite na doença oncológica avançada 
- Dar a conhecer os principais cuidados à boca para prevenção e tratamento da xerostomia e mucosite
Metodologia:
Estudo reflexivo com base na revisão da literatura procurando conhecer e analisar evidências científicas 
existentes sobre o tema em epígrafe. Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizadas publicações em 
suporte eletrónico dos últimos dez anos, utilizando bases de dados e acedendo a textos completos, e ainda 
guias práticos de Cuidados Paliativos.

Discussão: Em Cuidados Paliativos, existem vários problemas associados à redução da ingestão alimentar, 
nomeadamente a mucosite e a xerostomia.
A mucosite traduz-se por lesões inflamatórias e/ou ulcerativas da via gastrointestinal, muito limitativas na 
capacidade de mastigar e ingerir alimentos e líquidos. Revela-se, muitas vezes, um motivo de sofrimento, não 
só pela dor que provoca, mas também pela diminuição de autoestima que lhe está associada, quer seja pela 
difícil comunicação, quer pela forma como afeta as relações sociais. 
A xerostomia, um sintoma habitualmente desvalorizado pelos médicos, corresponde à sensação subjetiva de 
boca seca, provocada pela diminuição/ interrupção da função secretora das glândulas salivares. 
Neste sentido, e sendo a via oral uma via preferencial, é fundamental uma boa limpeza da mucosa oral e 
lábios, mantendo-os suaves e sem lesões, bem como uma boa higiene da prótese dentária. Estes cuidados 
visam: prevenir infeções orais, doenças periodontais, cáries e halitose; aliviar a dor e a sensação de mal-estar; 
estimular a ingestão hídrica; prevenir sintomas da cavidade oral que possam vir a ser provocados pelos 
tratamentos antineoplásicos; minimizar o mal-estar psicológico e o isolamento, estimulando a implicação 
familiar.

Conclusões: As alterações na mucosa do trato digestivo superior são muito frequentes e têm grande 
influência no bem-estar não só físico, como também psicológico e social do doente, pelo que os cuidados à 
boca, são extremamente importantes, inclusivamente, nos doentes em final de vida.
É fundamental perceber que só através de cuidados à boca de excelência, será possível manter a dignidade 
do doente, inclusivamente nos últimos momentos da sua vida.

PO
ST

ER
S

| 72



PO MED 082  TUMORES RADIOINDUZIDOS DO PULMÃO, DOIS CASOS CLÍNICOS.
Rafael Luís Guedes Matias(1); Isabel Rodrigues(1); João Lima(1); Flávia Fernandes(1); Tiago Figueiredo(1)
(1) INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA PORTO 

Introdução: A radioterapia (RT) tem um papel importante no tratamento da doença oncológica. Foram no 
entanto identificados possíveis efeitos adversos associados à RT, nomeadamente neoplasias secundárias.
 
Objetivos: Revisão de duas doentes submetidas a RT para tratamento de carcinoma da mama. Décadas mais 
tarde, apresentam diagnóstico de tumor primário do pulmão.
 
Resultados: Doente de 79 anos do sexo feminino, com diagnóstico prévio de carcinoma da mama direita, há 
22 anos, tratada com mastectomia parcial direita e RT adjuvante em centro particular. Foi identificada uma 
densificação pulmonar nodular, irregular e espiculada de base pleural da vertente anterior do lobo médio 
direito. A biopsia revelou carcinoma epidermoide primitivo do pulmão. A PET-FDG tinha ainda hiperfixação 
em lesão na calote craniana. Foi proposta para tratamento da lesão primária com RT e quimioterapia (QT) 
concomitante (60Gy em 30 frações diárias com técnica IMRT) e SBRT à lesão da calote.
O segundo caso trata-se de uma doente de 65 anos, sexo feminino, também com história prévia de carcinoma 
da mama direita há 24 anos, submetida a cirurgia conservadora e RT adjuvante noutra instituição. Em TC 
torácico, foi identificada massa com 7,5cm no lobo superior direito, com invasão da parede torácica anterior 
e do músculo pequeno peitoral. A biópsia revelou carcinoma espinocelular. O PET-FDG confirmou os achados 
da TC. A doente iniciou QT primária (4 ciclos), com objetivo de redução de volume, e RT radical sequencial, 
60Gy em 30 frações diárias com técnica IMRT.
 
Discussão: Apesar de não ter sido possível o acesso aos planos de tratamento de RT à mama, de acordo com 
o que seria o estado da arte na época e possíveis planeamentos de RT, a neoplasia do pulmão atual 
encontra-se numa localização de irradiação prévia por campos tangenciais. O intervalo de tempo entre o 
tratamento prévio, a identificação do segundo primário e a origem histológica diferente da do tumor original 
apresentam-se também como fatores corroborantes de que podemos estar perante tumores radioinduzidos 
(TRI), segundo os Critérios de Cahan modificados.
 
Conclusão: A RT é uma ferramenta importante no tratamento da doença oncológica. Os TRI, apesar de raros, 
surgem como possível efeito a longo prazo. Em séries de doentes tratados com tumor da mama 
demonstrou-se a correlação entre RT prévia da mama e a incidência de cancro do pulmão (RR 1,8,  IC 85% 
0,8-3,8). Os TRI permanecem um importante desafio diagnóstico e terapêutico.
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PO MED 083  TRATAMENTO DE OLIGOMETÁSTASES GANGLIONARES COM SBRT: A EXPERIÊNCIA DE 
UM SERVIÇO.
Flávia Fernandes(1); Tiago Figueiredo(1); Susana Costa(1); André m. Pires(1); Susana Sarandão(1); Rafael Matias(1); 
Joana Gonçalves(1); João Conde(1); Olga Sousa(1)
(1) INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA PORTO 

Introdução: A doença oligometastática (DO) constitui um desafio na abordagem da doença oncológica pelos 
tratamentos com intuito curativo disponíveis, o que se poderá traduzir num aumento da sobrevida livre de 
progressão (SLP) e da sobrevida global (SG). 
Métodos: Realizou-se um estudo observacional retrospetivo de doentes consecutivos, com DO ganglionar, 
tratados com SBRT, entre 01/2015 e 07/2021, no serviço de Radioterapia. Utilizaram-se métodos descritivos 
para as características demográficas e clinico-patológicas e o modelo de Kaplan-Meier para estimar as 
sobrevivências.
Resultados: Dos 87 doentes selecionados, 64% (n=74) eram do sexo masculino e a mediana de idades foi 71 
anos. A distribuição por tumor primário foi: próstata (55%), pulmão (10%), digestivos (9%) e outros. Aquando 
do tratamento, 95% (n=83) dos doentes apresentavam DO exclusivamente ganglionar, 84% (n=73) 
tratavam-se de oligorrecorrências, sendo que em 60% (n=52) eram de novo. A SBRT constitui a abordagem 
inicial da DO ganglionar em 78% (n=68) dos doentes e 46% (n=40) dos doentes realizaram uma terapêutica 
sistémica associada ao tratamento de SBRT.
Foram tratadas 92 lesões, sendo a pélvis a localização mais comum (64%, n=59). 65% (n=60) das lesões 
receberam 30Gy/3fr, sendo a técnica mais utilizada VMAT (97%). O volume médio da lesão foi 
2,8cc3(0,1-30,5cc3), a D2 média foi 119,7% (84,6-139,5%) e a D98 média foi 96,7% (75,6-108,6%). Nenhum 
doente apresentou efeitos adversos (agudos e tardios) graves.
Após um follow-up mediano de 29 meses, verificaram-se 4 progressões locais, 8 recidivas locais e 3 recidivas 
regionais. As SLP local e regional, aos 5 anos, foram 86% e 96%, respetivamente. A análise univariada não 
demonstrou qualquer fator preditivo de recorrência locorregional, sendo que o controlo local não diferiu em 
função do tipo de tumor primário. A SLP à distância e SL de novo tratamento sistémico, aos 5 anos, foram 54% 
e 56%. Na análise multivariada, a associação de SBRT com tratamento sistémico contribui para a diminuição 
do risco de recorrência à distância (HR: 0,28; IC 95%: 2-11,6). A SG, aos 5 anos, foi de 82%. 
Conclusão: Este trabalho permitiu concluir que o tratamento da DO ganglionar com SBRT é eficaz, seguro e 
tem uma excelente taxa de controlo local. A associação deste tratamento com a terapêutica sistémica pode 
aumentar a SLP à distância. 
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PO MED 084  SURDEZ SÚBITA NUM DOENTE COM ADENOCARCINOMA GÁSTRICO
Pedro Corvelo Freitas(1); Isália Miguel(1); Madalena Santos(1); António Moreira(1)
(1) INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA LISBOA 

Introdução: Os agentes de quimioterapia (QT) derivados das platinas de primeira geração são conhecidos 
pela sua ototoxicidade. No entanto no grupo de agentes derivados da platina mais recentes, como a 
oxaliplatina, esse efeito adverso é raro com poucos casos descritos na literatura. 
A oxaliplatina é um agente de 3º geração que é frequentemente utilizado no tratamento de várias neoplasias 
de tumores sólidos incluindo, cancro colorectal, estômago, esófago, pâncreas e ovário. O efeito adverso 
severo mais frequentemente associado com este agente é a neuropatia periférica, classicamente manifestada 
com parestesias, hipoestesias e disestesias distais que interferem nas atividades de vida diária
 
Caso clínico: Homem de 70 anos, performance status Eastern Cooperative Oncology Group (PS ECOG 1), 
com antecedentes médicos de cardiopatia isquémica e extrassistolia ventricular. 
Em junho de 2021 internado por hemorragia digestiva alta. Da investigação endoscópica salientava-se úlcera 
na incisura do antro gástrico que foi biopsada, com anatomia patológica de adenocarcinoma de células 
pouco coesas. 
Completou estadiamento com ecoendoscopia, tomografia axial computorizada (TAC) e laparoscopia que 
definiu adenocarcinoma gástrico- cT3 cN+ cM0.
Proposto para QT pré-operatória com o esquema FLOT (Doxetaxel 50mg/m2+ Oxaliplatina 50mg/m2+ 
Leucovorina 200mg/m2+ Fluoracilo 2600mg/m2) que iniciou em agosto 2021.
Uma semana após o 2º ciclo de FLOT, surge surdez neurossensorial súbita e severa (>50dB) do ouvido 
esquerdo confirmada por audimetria. Avaliado pela otorrinolaringologia e excluídas causas vasculares, 
infeciosas ou auto-imunes. 
Dado ausência de outros agentes ototóxicos, exclusão de outras etiologias e coincidência temporal 
assumiu-se perda neurosensorial audiva unilateral severa secundária à oxaliplatina. Embora não seja possível 
excluir surdez neuro sensorial idiopática.
O doente foi tratado com prednisolona oral 60mg dia durante 10 dias e dexametasona intratimpanica 50mg  
três vezes por semana com melhoria audiométrica ligeira.
Discutido em reunião multidisciplinar e decidida interrupção da QT pré-operatória e proposta de doente para 
cirurgia. 

Discussão: Apesar de raro, os clínicos envolvidos no tratamento de doentes com oxaliplatina devem estar 
cientes da sua potencial ototoxicidade, de forma a detetar precocemente quando presente.
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PO MED 085  FATORES PREDITORES DE RESPOSTA COMPLETA APÓS TERAPÊUTICA NEOADJUVANTE 
NO CARCINOMA DO RETO: ANÁLISE DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA
Sofia Ramos(1); Sílvia Santos(1); Sara Simões(1); Osvaldo Carvalhosa(1); Marina Amorim(1); Catarina Martins Silva(1); 
Pedro Silva(1); Cármen Calçada(1); Paulo Costa(1)
(1) HOSPITAL DE BRAGA 

Introdução: A quimiorradioterapia neoadjuvante seguida de cirurgia tem sido o tratamento de eleição no 
carcinoma do reto localmente avançado. Após a terapêutica neoadjuvante, uma proporção significativa de 
doentes obtém uma resposta patológica completa (pRC). Os fatores preditores de resposta tumoral poderão 
ser um auxílio importante na previsão do prognóstico e na seleção de candidatos a uma estratégia não 
cirúrgica. 
 
Objetivos: Identificar fatores preditores de pRC após a terapêutica neoadjuvante no carcinoma do reto e 
comparar curvas de sobrevivência entre doentes com e sem pRC. 
 
Material e métodos: Estudo retrospetivo, unicêntrico, que incluiu 66 doentes com diagnóstico de 
adenocarcinoma do reto, submetidos a radioterapia com intuito neoadjuvante entre janeiro de 2016 e 
dezembro de 2020. Foi feita uma análise descritiva e inferencial de fatores relativos ao doente, tumor e 
tratamento, a fim de investigar a sua associação com a resposta patológica. A regressão logística univariada 
foi usada para identificar preditores da pRC. Realizou-se ainda uma análise de sobrevivência de Kaplan-Meier. 
 
Resultados: A proporção de doentes com pRC após terapêutica neoadjuvante foi 22.7% (n=15). Os valores de 
ECOG de 0 (p=0.046) e estadio clínico T 1/2 (p=0.032) associaram-se significativamente com a pRC, mas não 
foram preditores significativos de pRC. A sobrevida global e sobrevida livre de recidiva não revelaram 
diferenças estatisticamente significativas entre os doentes com ou sem pRC (p=0.085 e p=0.06, 
respetivamente). Os doentes com pRC apresentaram tendência para melhores resultados de sobrevivência. 
 
Discussão e Conclusão: Os fatores preditores da resposta tumoral ao tratamento neoadjuvante no carcinoma 
do reto não estão bem definidos. Alguns artigos apontam o tamanho tumoral inferior ou igual a 5 cm, CEA 
pré-tratamento inferior ou igual a 5 ng/ml, intervalo entre a conclusão da quimiorradioterapia e a cirurgia 
superior ou igual a 8 semanas, tumores localizados no reto superior como possíveis preditores 
independentes de pRC. Entre as variáveis avaliadas, o nosso estudo não identificou nenhum fator preditor 
significativo de pRC. Os doentes com pRC tendem a ter uma maior sobrevida global e sobrevida livre de 
recidiva do que doentes com tumor residual após terapêutica neoadjuvante. 
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PO MED 087  IMUNOTERAPIA NO ADENOCARCINOMA GÁSTRICO HER2-POSITIVO COM RECIDIVA 
PRECOCE PÓS-QUIMIOTERAPIA
João Queirós Coelho(1); Diogo Carvalho Sá(1); Rita Pichel(1); Maria João Ramos(1); Ridhi Ranchor(1); Ana Sofia 
Mendes(1); Raquel Romão(1); Sérgio Xavier Azevedo(1); Alexandra Araújo(1); Cristina Marinho(1); António Araújo(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO PORTO E.P.E. 

INTRODUÇÃO: A crescente inclusão da imunoterapia (IO) e das terapêuticas-alvo no tratamento de diversas 
neoplasias malignas tem vindo a transformar o seu outcome. O Pembrolizumab está aprovado em neoplasias 
malignas irressecáveis/metastáticas com níveis elevados de instabilidade de microssatélites (MSI-H) ou 
deficiência de proteínas mismatch repair (dMMR) que tenham progredido após terapêutica prévia e para os 
quais não exista alternativas terapêuticas satisfatórias. O Trastuzumab está aprovado em 1ª linha de 
tratamento paliativo para adenocarcinoma da junção esofagogástrica/gástrico com 
sobre-expressão/amplificação de HER2 em associação a dupleto à base de fluoropirimidina e platina.

CASO CLÍNICO: Mulher de 65 anos, performance status ECOG 1, sem antecedentes patológicos relevantes. 
Diagnóstico de adenocarcinoma do antro gástrico, em novembro de 2019, estádio IIB (cT3N1M0). Proposta 
quimioterapia (QT) perioperatória com esquema FLOT, 4 ciclos, que cumpriu com razoável tolerância 
(parestesias G1, CTCAE v5.0). Submetida a gastrectomia subtotal com linfadenectomia D2. Estadiamento 
patológico (y)pT4aN3aR0 com tumour regression grade 3 (resposta pobre ou ausente ao tratamento 
neoadjuvante). Completou 4 ciclos de QT adjuvante com esquema FLOT. Da toxicidade destaca-se alopécia 
G2, disgeusia G1 e obstipação G1. Três meses após, foi diagnosticada recidiva local e ganglionar 
extrarregional. O estudo imunohistoquímico revelou sobre-expressão de HER2 (score 3+), MSI-H 
(negatividade de marcação nuclear para MLH1 e PMS2) e PD-L1 (CPS) negativo. Em consulta de grupo 
multidisciplinar, foi proposto tratamento sistémico paliativo off label com Pembrolizumab 200 mg q3 
semanas. Documentado franco benefício sintomático e boa tolerância ao tratamento (prurido G1). A melhor 
resposta foi doença estável (RECIST v1.1). À data da última avaliação, a doente apresentava ECOG 1 com uma 
sobrevivência livre de progressão de 15 meses. 

DISCUSSSÃO: O caso descrito ilustra a circunstância particular em que os biomarcadores predizem resposta 
terapêutica à IO e à associação QT-Trastuzumab. A pobre resposta à QT, a recorrência precoce e a presença 
de instabilidade de microssatélites favoreceram a utilização de IO. Obteve-se doença estável prolongada 
com excelente tolerância ao tratamento. O ensaio clínico de fase III KEYNOTE 811 demonstra o benefício da 
combinação de Pembrolizumab à associação QT-Trastuzumab como primeira linha de tratamento em doentes 
HER2-positivo. Não está, para já, esclarecido o benefício desta combinação em doentes que recidivam 
precocemente pós-QT perioperatória.
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PO MED 088   CANCRO GÁSTRICO LOCALIZADO SOB QUIMIOTERAPIA PERIOPERATÓRIA : ANÁLISE 
RETROSPECTIVA DE UM CENTRO
Inês Pinho(1); Sara Dâmaso(1); Raquel Lopes Brás(1); Carolina Monteiro(1); Cecília Melo Alvim(1); Luís Costa(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E.P.E. 

Introdução: O prognóstico do cancro  gástrico (CG) não metastático melhorou significativamente com a 
utilização de quimioterapia (QT) perioperatória. Esquemas como ECF/X (epirrubicina, cisplatina, 
fluorouracilo/ capecitabina) e FLOT (fluorouracilo, oxaliplatina e docetaxel) foram responsáveis pelo aumento 
da sobrevida global (OS) aos 5 anos, de 23% para 36% e 45%,comparativamente aos doentes submetidos 
exclusivamente a cirurgia. 

Objectivos: Análise retrospetiva e descritiva de uma população de doentes com CG localizado, submetidos a 
QT perioperatória, relativamente às suas características clínico-demográficas e avaliação dos outcomes 
clínicos após tratamento com intenção curativa.

Material e métodos : Análise retrospetiva e descritiva de doentes com CG localizado tratados com QT 
perioperatória, seguidos num Serviço de Oncologia Médica, entre 1 de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 
2021. A análise de sobrevivência foi efetuada usando o método de Kaplan-Meier e a regressão de Cox. 

Resultados: Foram identificados um total de 83 doentes, a maioria do sexo masculino, 63,9% (n = 53), com 
uma mediana de idade ao diagnóstico de 70 anos (32-83). Em 77,1% (n=64) dos doentes o ECOG PS inicial 
era 0 ou 1. Em relação ao tumor primário, 41,0% (n = 34) localizavam-se no  antro, 30,1% (n=25) no corpo 
gástrico e 27,7 % (n=23) no cárdia. Quanto ao estadiamento, 55,4% (n=46) eram estadio III ao diagnóstico, 
31,3% (n =26) estadio II e 4,8% (n=4) estadio I. Relativamente ao subtipo histológico, 66,3% (n = 55) eram 
adenocarcinomas do tipo intestinal, 20,5 % (n = 17) adenocarcinomas do tipo misto e 13,3% (n= 11) 
adenocarcinomas do tipo difuso. A maioria (67,4%, n=56) apresentava um grau histológico entre 2 e 3. No 
que respeita à modalidade de QT, 79,5% (n = 66) foram tratados com FLOT, e os restantes com ECF/ECX, com 
uma mediana de tempo sob QT de 5,6 meses. Nesta amostra, a mesma proporção de doentes foi submetida 
a gastrectomia subtotal (36,0%, n=30) e total (36,0%, n= 30) e 18,1% (n= 15) foi submetido a gastrectomia 
subtotal e esofagectomia distal. Na maioria dos doentes (75,9%, n=63) foi realizada cirurgia com 
linfadenectomia D2 e em 85,5% (n=71), conseguiram-se margens cirúrgicas R0. Na peça cirúrgica,33,7% 
(n=28) apresentava invasão linfovascular e 24,1% (n= 20) invasão perineural. Vinte e sete doentes (32,5%) 
tiveram progressão de doença ( 25 locorregional e 2 à distância). A mediana de tempo até progressão foi de 
2,3 meses. À data do último follow-up 23 doentes (27,7%) tinham falecido e a OS mediana foi de 20,7 meses. 

Discussão e Conclusões: Como está descrito na literatura, os regimes de QT perioperatória estão associados 
a melhoria dos outcomes clínicos nos doentes com CG localizado. Tal facto é concordante com o observado 
na  população que analisámos, onde a maioria dos doentes não apresentou progressão de doença à data da 
avaliação, apresentado OS medianas desde o diagnóstico de 20,7 meses. 
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PO MED 089  ASSOCIAÇÃO ENTRE LINFOMAS NÃO HODGKIN E BRCA1/2 – A PROPÓSITO DE DOIS 
CASOS CLÍNICOS
Inês Leão(1); Sofia Fernandes(2); Sofia Fragoso(2); Teresa Duarte(2); Sidonia Santos(2); Maria Jesus Frade(2); Fátima 
Vaz(2)
(1) CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE GAIA / ESPINHO E.P.E. (2) INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA LISBOA 

INTRODUÇÃO: Os estudos sobre a inclusão dos Linfomas não Hodgkin (LNH) no fenótipo BRCA1/2 têm sido 
escassos e inconclusivos. Os genes supressores tumorais BRCA1/2 estão implicados no processo de 
recombinação homóloga e, dado que  a fisiopatologia dos linfomas se associa a grandes rearranjos do DNA, 
não será de excluir que  variantes patogénicas (VP) e provavelmente patogénicas (VPP) destes genes possam 
implicar um risco acrescido de neoplasias hematológicas[1]. Adicionalmente, um dos principais fatores de 
risco dos linfomas é a presença de familiares de primeiro grau afetados[2, 3]. 

CASOS CLÍNICOS
1. Mulher, portadora de VP do gene BRCA2 (c.156_157insAlu), diagnosticada aos 38 anos com LNH Difuso de 
Grandes Células B, estadio IV. História familiar (HF) com associação de casos de cancro da mama no lado 
materno, o diagnóstico mais precoce pelos 36 anos, e familiar em 2º grau com cancro do ovário aos 72 anos. 
Sem HF conhecida de neoplasias hematológicas.

2. Mulher, portadora de VP do gene BRCA2 (c.156_157insAlu), diagnosticada aos 41 anos com LNH Difuso de 
Grandes Células B, estadio IIE. HF no lado materno de cancro da mama em idade precoce (antes dos 45 anos), 
sem casos reportados de neoplasias hematológicas.

DISCUSSÃO: Estes dois casos retratam o diagnóstico em idades mais precoces do que o expectável de LNH 
agressivos em doentes sem fatores de risco conhecidos, o que levanta a hipótese da associação com a 
mutação fundadora portuguesa do gene BRCA2. Estudos recentes, que procuraram clarificar o espectro de 
tumores relacionados com o fenótipo BRCA1/2, não encontraram associação com o desenvolvimento de 
linfomas, no entanto este diagnóstico encontra-se sub-representado nos indivíduos testados[4]. Cresce a 
evidência que suporta a associação de VP ou VPP dos genes BRCA2 com o desenvolvimento de linfomas em 
idade jovem. Recentemente um estudo observacional publicado na JAMA[5], que inclui crianças e 
adolescentes sobreviventes de linfomas, mostrou uma associação entre o gene BRCA2 e o desenvolvimento 
de LNH (OR 5, p-value<0,001), em que 1,4% dos doentes eram portadores. A maioria destes sobreviventes 
(85,7%) tinham HF de tumores associados ao espectro do gene BRCA2. Os mesmos autores, reportaram os 
dados relativos ao gene BRCA1, não se tendo verificado um risco acrescido para o desenvolvimento de 
linfomas[6]. Os autores concluem que estes dados suportam a inclusão dos LNH em idade jovem no espectro 
de tumores da síndrome de cancro hereditário associado ao gene BRCA2. 

CONCLUSÃO: Deve ser discutido o aconselhamento genético para análise do gene BRCA2 em sobreviventes 
de LNH em idade jovem, sobretudo naqueles que têm HF de tumores associados ao BRCA2.

BIBLIOGRAFIA: 1. BMC Cancer, 2007. 7: p. 152. 2. Leukemia, 2016. 30(2): p. 373-8. 3. Blood, 2015. 126(17): p. 1990-5. 4. Journal of 
Clinical Oncology, 2022. 5. JAMA Oncology, 2019. 5(9): p. 1362-1364. 6. Cancer Research, 2019. p. 4178-4178.
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PO MED 090  BOO(B), NOT YOU AGAIN 
Catarina Corrêa Figueira(1); Filipa Fonseca(2)
(1) HOSPITAL BEATRIZ ÂNGELO (2) INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA LISBOA 

Introdução: A carcinomatose peritoneal (CP) é comummente descrita em contexto de neoplasia 
intra-abdominal. A presença de metástases peritoneais de origem extra-abdominal é rara e a sua incidência 
desconhecida. 

Objetivos: Descrição e discussão de um caso de oclusão intestinal no contexto de CP por neoplasia 
extra-abdominal. 

Material e Métodos: Caso observado em contexto de urgência e seguido em internamento e consulta, 
descrito segundo as guidelines CAse REport. 
Resultados: Mulher de 55 anos com antecedentes de carcinoma invasivo (CI) da mama diagnosticado aos 32 
anos, submetida a mastectomia simples e biópsia de gânglio sentinela e 5 anos de tamoxifeno. Menopausa 
aos 47 anos. Sem história familiar. Observada no Serviço de Urgência por queixas com 1 mês de evolução de 
náuseas, vómitos e epigastralgia. Objetivamente, cicatriz de mastectomia na mama direita hipertrófica e com 
hiperpigmentação de longa data, abdómen doloroso nos quadrantes esquerdos e massa para-umbilical 
direita. A tomografia computorizada foi compatível com oclusão parcial intestinal. Submetida a laparoscopia 
exploradora, constatou-se conglomerado de ansas ileais e extensa CP, cuja biópsia se revelou compatível com 
CI luminal A, E-caderina positivo. Realizou biópsia da cicatriz mamária que confirmou recidiva local. No 
estadiamento, destaca-se elevação do CA125 e CA15.3 e, imagiologicamente, nódulo no leito da 
mastectomia prévia e adenopatias axilares homolaterais. Cintigrafia óssea sem lesões. Evoluiu 
favoravelmente com terapêutica conservadora. Por intercorrência cerebrovascular, foi excluída de ensaio 
clínico com palbociclib, atualmente sob letrozol.

Discussão: A mama e o pulmão são os principais tumores primários de metástases peritoneais de origem 
extra-abdominal. O mecanismo fisiopatológico parece relacionar-se com a perda de adesão da E-caderina. A 
maioria dos casos de CP é detetada nos primeiros 5 anos após diagnóstico do primário sendo que, em 70% 
dos casos, coexiste metastização não-peritoneal. Mesmo em doente com antecedentes de neoplasia da 
mama, a principal origem de CP permanece o ovário e o peritoneu.

Conclusões: Reportamos uma apresentação rara de metastização à distância exclusivamente peritoneal de 
origem mamária, mais de 20 anos após o diagnóstico inicial. A presença de CP por neoplasia da mama 
representa uma causa importante de morbimortalidade e um enorme desafio diagnóstico, dado o longo 
intervalo livre de doença possível e a multiplicidade de diagnósticos diferenciais.
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PO MED 091  TRATAMENTO COM TDM-1 NO CANCRO DA MAMA METASTIZADO HER2 POSITIVO – A 
EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO 
Natacha Mourão(1); Joana Pimenta(1); Patricia Chow Liu(1); Emanuel Cadavez(1); Pedro Mota(1); Miguel Falcão(1); Sílvia 
Duarte(1); Joana Carvalho(1); Katia Ladeira(1); Inês Grilo(1); Renato Cunha(1); Mariana Rocha(1); Daniela Azevedo(1); 
Patrícia Gago(1); Teresa Sarmento(1); Rosa Gomes(1); António Teira(1); Marta Sousa(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO E.P.E 

Introdução: O cancro da mama (CM) é a neoplasia mais frequente no sexo feminino. Cerca de 20% apresenta 
sobre-expressão do gene do recetor HER2, característica associada a um subtipo mais agressivo de doença, 
elevado risco de recidiva e pior prognóstico. Com o surgimento de terapias alvo, os outcomes mudaram 
radicalmente, verificando-se uma melhoria significativa. De salientar, o Trastuzumab emtansine (TDM-1), que 
conjuga um anticorpo monoclonal com um citostático, indicado em doentes com CM metastizado (mCM), 
previamente submetidos a trastuzumab e um taxano.

Objetivos: Este estudo pretende avaliar a experiência de um centro com o TDM-1, considerando a evolução 
clínica, a tolerabilidade aos fármacos e a eficácia.  
Materiais e Métodos: Estudo observacional e retrospetivo, de todos os doentes com mCM HER-2 positivo, 
tratados com TDM-1 entre 01/2017 e 01/2022.

Resultados: Foram selecionados 16 doentes, todos do sexo feminino, com uma mediana de idades de 49 
anos e bom performance status (13 com ECOG PS entre 0 e 1). Aquando do diagnóstico, 38% encontrava-se 
em estadio IV, sendo nos restantes o tempo mediano entre o diagnóstico e a metastização de 35 meses. 
Ao início da terapêutica, 81% apresentava metástases em mais do que 1 local, destacando-se o osso (44%), o 
pulmão (38%) e o fígado (28%).
Foi usada em 2ª linha paliativa em 75% dos doentes e 3ª linha nos restantes, com uma mediana de 9 ciclos. 
Quanto às toxicidades, os efeitos adversos mais comuns foram astenia (25%) e náuseas (18,8%), de referir nas 
toxicidades G3, 1 caso de trombocitopenia e 1 de neutropenia, a condicionar suspensão temporária, mas sem 
redução de dose. 
A descontinuação do tratamento deveu-se maioritariamente, à progressão da doença, avaliada por estudo 
imagiológico (n= 10) e por agravamento do quadro clínico (n=2), tendo 9 destes, falecido num curto espaço 
de tempo. Das doentes sem progressão de doença (n=3), 2 apresentam resposta parcial e 1 regressão 
completa da doença. 
A mediana de Sobrevida Livre de Progressão (SLP) foi de 7 meses (IC 95% 3.08-10.932) e da Sobrevivência 
Global (SG) foi de 27 meses (IC 95% 8.51-45.94).

Conclusão: Nesta coorte, o tratamento foi bem tolerado e a SLP e a SG foram semelhantes às reportadas na 
literatura, porém, é necessário ter em conta a dimensão da amostra. Considerando que novas terapêuticas 
têm surgido, para melhores outcomes, persiste a necessidade de estudos prospetivos alargados que 
permitam definir qual a melhor estratégia sequencial de tratamento.
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PO MED 092  DISTRUST YOUR GUT 
Filipa Fonseca(1); Catarina Corrêa Figueira(2)
(1) INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA LISBOA (2) HOSPITAL BEATRIZ ÂNGELO 

Introdução: O GIST (Gastrointestinal Stromal Tumor) é um tumor mesenquimatoso raro, correspondendo a 1% 
dos tumores gastrointestinais e ocorre mais frequentemente no estômago (60%) e intestino delgado (30%). 

Objetivos: Descrição e discussão de um caso de GIST e abcesso hepático. 
Material e Métodos: Caso observado em contexto de urgência e seguido em internamento e consulta, 
descrito segundo as guidelines CAse REport. 
Resultados: Mulher de 61 anos, observada no Serviço de Urgência por prostração, astenia e palidez com 3 
meses de evolução, sem perdas hemáticas macroscópicas. Analiticamente apresentou anemia normocítica 
normocrómica (Hb 4,1 g/dL) e elevação dos parâmetros inflamatórios. A tomografia computorizada 
identificou uma massa no intestino delgado e volumoso abcesso hepático nos segmentos VII-VIII, cuja 
drenagem percutânea isolou Streptococcus anginosus multisensível, posteriormente também identificado 
em hemoculturas. 
Durante o estudo etiológico, iniciou quadro de hematoquézias a condicionar instabilidade hemodinâmica, 
com pouco rendimento transfusional, que requereu vigilância em Unidade de Cuidados Intermédios. Neste 
contexto, foi submetida a laparotomia exploradora com identificação de tumor jejunal de 10 cm no bordo 
antimesentérico e abcesso hepático multiloculado nos segmentos VII-VIII. Procedeu-se à enterectomia 
segmentar, biópsia e drenagem do abcesso hepático. A histologia revelou GIST do intestino delgado (DOG1 
+ e CD117 +) intraparietal, fusocelular, G1, índice mitótico <1/5mm2, configurando pT3. Cumpriu 
antibioterapia com alta ao 20º dia, aguardando início de terapêutica sistémica com imatinib. 

Discussão: O GIST é um tumor mesenquimatoso raro com possibilidade de metastização hematogénea para 
o fígado (65%) e, por continuidade, para o peritoneu (21%). Na presença de massa hepática deve ser 
realizado o diagnóstico diferencial entre metastização e abcesso, sendo a primeira mais frequente. A 
disrupção da integridade da mucosa gastrointestinal, mesmo na ausência de ulceração, permite a formação 
de abcesso hepático, uma apresentação invulgar de GIST. A bacteriémia e migração pelo sistema porta são 
os mecanismos fisiopatológicos propostos para tumores não ulcerados. 

Conclusões: Reportamos a associação muito rara de abcesso hepático multilocular com GIST primário do 
jejuno. A presença de bacteriémia associada a abcesso hepático por Streptococcus anginosus deve alertar 
para o invulgar diagnóstico de GIST síncrono. 
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PO MED 093  UMA DOENTE, DOIS CANCROS E UMA TERAPÊUTICA
Camila Oliveira(1); Maurício Peixoto(1); Jorge r. Rodrigues(1); Raquel Fontes(1); Sílvia Raquel Santos(1); José Miguel 
Silva(1); Ricardo Fernandes(1); Joana Cunha(1); Marta Almeida(1); Catarina Portela(1); Luísa Queiróz(1); Rui Nabiço(1)
(1) HOSPITAL DE BRAGA 

Introdução: As mutações no gene BRCA1/BRCA2 estão associadas ao aumento de risco de cancro, 
destacando-se o cancro da mama e ovário. A utilização de inibidores da PARP (poly (ADP-ribose) 
polymerases) é atualmente reconhecida como uma estratégia terapêutica no tratamento de tumores com 
defeitos específicos nas vias de reparação de ADN.

Objetivos: Analisar a gestão terapêutica e evolução de uma doente com mutação germinativa BRCA2 com 
diagnóstico de cancro do ovário e da mama.
Material e Métodos: Descreve-se o caso de uma doente de 57 anos com diagnóstico de carcinoma papilar 
seroso de alto grau do ovário localmente avançado em Setembro de 2016. Submetida a quimioterapia (QT) 
neoadjuvante com Carboplatina e Paclitaxel x3, seguida de cirurgia de citorredução de intervalo (ypT1b N0 - 
FIGO IB) e QT adjuvante associada a Bevacizumab de manutenção até Fevereiro 2018.

Resultados: Em Abril de 2019 detetada recidiva peritoneal, confirmada histologicamente e associada a 
mutação somática BRCA2. Na mesma altura, diagnóstico de carcinoma ductal invasor da mama esquerda, 
com fenótipo de tipo basal (cT1cN0). Realizou QT com Carboplatina e Paclitaxel x4. Apresentou resposta 
imagiológica parcial abdominal e mamária. Foi submetida a Tumorectomia e BGS em Outubro de 2019 (CDI, 
fenótipo basal, ypT1b G3 N0(sn)) e realizou radioterapia adjuvante. Confirmada mutação germinativa BRCA, 
tendo sido proposta para terapêutica de manutenção com Olaparib para doença peritoneal do ovário, que 
iniciou em Outubro de 2019, com boa tolerância clínica e analítica. Em Fevereiro de 2022, 28 meses após 
início de Olaparib, com remissão da doença peritoneal e sem evidência de recidiva de doença mamária.

Discussão: Neste caso, a doente apresentou diagnóstico síncrono da recidiva da neoplasia do ovário e 
carcinoma da mama de fenótipo basal, que permitiu incorporar a utilização de taxanos e derivados da platina 
numa estratégia terapêutica comum. 

Conclusão: Apesar do mau prognóstico associado ao cancro do ovário recidivada inoperável, nesta doente 
foi possível realizar uma abordagem radical da mama, bem como um bom controlo da doença abdominal 
com a utilização de uma terapêutica alvo que potencialmente poderá ter impacto em ambas as doenças. Este 
caso sustenta a importância da medicina personalizada na gestão da doença oncológica.
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PO MED 094  FIBROMATOSE DO TIPO DESMÓIDE – QUANDO A AMPUTAÇÃO PALIATIVA PERMANECE 
UMA OPÇÃO VÁLIDA NO CONTROLO SINTOMÁTICO
Ana Valente(1); Pedro Martins(2); Augusto Moreira(2); Mariana Afonso(2); Ana Ferreira(2); Miguel Henriques Abreu(2)
(1) CENTRO HOSPITALAR E UNIVESITÁRIO DE SÃO JOÃO E.P.E. (2) INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA PORTO 

INTRODUÇÃO: A fibromatose do tipo desmoide (FD) é uma doença rara, localmente agressiva e com uma 
elevada taxa de recorrência local. Nos doentes que apresentam lesões extensas e localmente agressivas, 
condicionando sintomatologia, deformação/disfunção do membro, preconiza-se a realização de tratamento.

OBJETIVOS: Discutir a amputação de membro como recurso válido para a paliação sintomática em doente 
jovem com FD multirecidivado. 

MATERIAL E MÉTODOS: Descrição de um caso clínico de FD multirecidivado.
 RESULTADOS: Os autores apresentam um caso de uma jovem, 30 anos, ECOG PS 1, com diagnóstico de FD 
em 2007, em lesão no dorso do pé esquerdo, com 6cm, dolorosa. A doente foi submetida no exterior a 
cirurgia conservadora(R2) e radioterapia adjuvante até 01/2008.   Posteriormente foram documentadas várias 
recidivas multifocais no pé, abordadas com cirurgias conservadoras na tentativa de controlo 
local/preservação do membro. Entre Junho e Agosto/2016 a doente realizou Bevacizumab, passando 
posteriormente a vigilância. Já em Portugal, em Agos/2020 constatada nova progressão loco-regional, com 
volumosa massa centrada na vertente medial da planta do pé, com 11,7cm, destruição óssea e ulceração 
cutânea. A montante a doença extendia-se à coxa de forma multifocal. Dada a dismetria dos membros 
inferiores que já apresentava com disfuncionalidade, após discussão com a doente, optou-se por amputação 
transtibial em 02/2021. Posteriormente iniciou quimioterapia com Vinorrelbina (40mg/semanal). Neste 
momento, a doente é completamente autónoma nas actividades de vida diária, estando adaptada à prótese 
do membro inferior. A doença mantém-se estável sob quimioterapia, que tolera. 

DISCUSSÃO: A agressividade local da FD, determina recidivas locaias com necessidade de ressecções 
múltiplas, associadas a alterações estéticas/perda funcional, com impacto na qualidade de vida dos doentes. 
As cirurgias conservadoras, na tentativa de preservação de função do membro, devem ser consideradas a 
terapêutica padrão. No entanto, o presente caso ilustra o papel da amputação paliativa como recurso útil no 
controlo sintomático nas lesões extensas em que já existe dismorfia irreversível dos membros. A preparação 
cuidada do tipo de amputação permite a boa adaptação posterior às próteses privilegiando a autonomia dos 
doentes e a sua qualidade de vida. 

CONCLUSÕES: A amputação paliativa revelou ser uma boa estratégia nesta doente com FD multirecidivado.
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PO MED 095  ANÁLOGOS DA SOMATOSTATINA NO TRATAMENTO DE TUMORES CARCINÓIDES DO 
PULMÃO – A EXPERIÊNCIA DE UM GRANDE CENTRO
Ana Valente(1); Sónia Guerra(2); Bruno Cabrita(3); Josué Pinto(1); David Araújo(1); Vanessa Santos(1); Hélder Novais 
Bastos(1); Gabriela Fernandes(1); Adriana Magalhães(1); Venceslau Hespanhol(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR E UNIVESITÁRIO DE SÃO JOÃO E.P.E. (2) CENTRO HOSPITALAR TONDELA VISEU E.P.E (3) 
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, S.A 

INTRODUÇÃO: Tumores carcinóides do pulmão são neoplasias primárias do pulmão pouco frequentes. O 
tratamento sistémico com análogos da somatostatina (SSAs) é uma opção clássica na abordagem da doença 
avançada. 

OBJETIVO: Avaliar a tolerabilidade e os outcomes de sobrevivência do tratamento com SSA nos tumores 
carcinoides do pulmão. 

MÉTODOS: Análise retrospetiva dos doentes com carcinoides do pulmão tratados com SSA, entre Janeiro de 
2011 e Dezembro de 2020, no nosso hospital. A análise de sobrevivência foi realizada com o método de 
Kaplan-Meier.

RESULTADOS: O estudo incluiu 11 doentes, 2 com diagnóstico de carcinoide atípico (CA), 4 com carcinoide 
típico (CT), não tendo sido possível a diferencianção anatomo-patológica entre CA e CT nos restantes 5 
doentes. O SSA utilizado foi o lanreotido em 7 doentes e o octreótido nos restantes 4 doentes. 45,5% dos 
doentes apresentaram eventos adversos de qualquer grau, sendo a diarreia (27,3%) o mais frequentemente 
reportado. Foi descontinuado o tratamento em 2 doentes devido a diarreia G3. A mediana da sobrevivência 
livre de progressão (SLP) e da sobrevivência global (SG) não foi atingida e, aos 24 meses, 77,9% dos doentes 
estavam vivos e 54,5% não tinham evidência de progressão de doença (PD). 

DISCUSSÃO: O tratamento com análogos da somatostatina tende a ser bem tolerado, com a diarreia a ser o 
evento adversos mais frequentemente observado. A nossa experiência demonstra uma excelente SG e SLP, 
mesmo após diagnóstico de doença metastática, em doentes tratados com SSAs.

CONCLUSÃO: O tratamento sistémico com SSAs é uma opção clássica no tratamento dos tumores 
carcinoides do pulmão, mas devido a sua raridade, poucos dados foram ainda publicados. Nos doentes 
avaliados o tratamento foi globalmente bem tolerado e com impacto positivo nos outcomes de 
sobrevivência. Contudo, ensaios prospetivos adicionais são necessários para validar esses resultados. 
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PO MED 096  ABORDAGEM AXILAR ECOGUIADA NA COLOCAÇÃO DE CATÉTERES VENOSOS CENTRAIS 
COM RESERVATÓRIO – A EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO ONCOLÓGICO 
Filipa Fonseca(1); Catarina Corrêa Figueira(2); Francisco Cabral(1); Rodrigo Oom(1); Nuno Abecasis(1)
(1) INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA LISBOA (2) HOSPITAL BEATRIZ ÂNGELO 

Introdução: A colocação ecoguiada de cateteres venosos centrais com reservatório (CVC) é o gold standard, 
sendo a veia jugular mais puncionada pela menor dificuldade técnica associada. 
Objetivos: O objetivo primário é a sistematização da técnica de colocação de CVC ecoguiado na veia axilar 
(VA). O secundário consiste na avaliação retrospetiva da taxa de sucesso e complicações.

Material e Métodos: Estudo retrospetivo, de base de dados prospetiva. Incluíram-se 200 CVC, consecutivos, 
colocados na VA, sob controlo ecográfico, entre 2019 e 2020.

Resultados: Foram colocados 586 cateteres ecoguiados neste período, 200 (34%) na VA, 
predominantemente para realização de quimioterapia. Dos doentes incluídos, 54.5% eram do sexo feminino, 
com idade mediana de 63 anos, sendo o diagnóstico mais frequente neoplasia esófago-gástrica (25.5%). 
A técnica utilizada implica a avaliação ecográfica do feixe vasculo-nervoso em visão longitudinal, 
nomeadamente da VA, distinguível pela sua localização anatómica, compressibilidade e variabilidade com os 
movimentos respiratórios. Após a escolha do local de punção, realiza-se punção venosa ecoguiada in plane, 
com avanço do fio guia pela técnica de Seldinger, sob controlo com fluoroscópio. No fim, confirma-se o 
sucesso através da radiografia de tórax.
O sucesso técnico foi alcançado em 96.6% dos casos. Em 92.5% puncionou-se a VA direita, apenas com uma 
tentativa em 86.4% das punções e não se registaram mais de 3 tentativas. Foi registado um total de 28 
complicações. As imediatas foram: 4 punções arteriais e 2 hematomas, sem registo de nenhum pneumotórax. 
As tardias incluíram: 3 casos de trombose, 7 de má-função e 13 de infeção. Foram removidos 24 cateteres, 
45% pelo término da quimioterapia. A duração mediana dos CVC foi de 11.5 meses, com tempo mediano de 
follow-up de 12 meses.

Discussão: A colocação ecoguiada de CVC tem maior taxa de sucesso e menor taxa de complicações. O 
ensino organizado, sistemático e supervisionado promove a experiência, associando-se a redução da taxa de 
complicações e maior segurança. Apesar da maior facilidade técnica e de aprendizagem da punção jugular, 
a abordagem axilar é possível, segura e necessária em determinados doentes, nomeadamente com cancro da 
cabeça e pescoço.

Conclusão: A colocação de CVC ecoguiado na VA é um procedimento eficaz e seguro. O registo e análise dos 
procedimentos realizados permite a identificação dos principais erros e complicações e uma constante 
melhoria dos resultados clínicos. 
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PO MED 097  CANCRO DA PRÓSTATA OLIGOMETASTÁTICO: HÁ LUGAR PARA O TRATAMENTO 
“RADICAL” DO TUMOR PRIMÁRIO E DAS LESÕES METASTÁTICAS? UM CASO CLÍNICO
Catarina Moreira Van Der Elzen(1); Alice Alves(1); Cláudia de sá(1); Maria Lurdes Vendeira(1); Rita Lago(1); Maria 
Gabriela Pinto(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO E.P.E. 

INTRODUÇÃO: O cancro da próstata e´ a neoplasia mais prevalente no homem.1 A evolução de novas armas 
de diagnóstico ao longo das últimas décadas, com integração de imagem anatómica e funcional, determinou 
o incremento do diagnóstico de cancro da próstata oligometastático (CPO). O CPO constitui uma entidade 
potencialmente curável, num espectro entre as doenças localizada e polimetastática. A definição de CPO não 
é consensual, sendo a mais utilizada: menos de 5 lesões metastáticas síncronas em ate´ 3 órgãos.2 A 
abordagem terapêutica com intuito radical ao tumor primário e a todas as lesões metastáticas tem um 
potencial impacto na sobrevivência.3
 
OBJETIVO: Descrição de um caso clínico de CPO.
 
MATERIAL E MÉTODOS: Consulta do processo clínico eletrónico do doente.
 
RESULTADOS: Homem de 73 anos, assintomático até 07.2019, altura em que apresenta doseamento elevado 
de PSA total em estudo analítico de rotina: 5,12ng/ml. Submetido a biópsia prostática (23.07.2019) que 
revelou adenocarcinoma, Gleason 7 (3+4) bilateral, com permeação perineural. Realizou estadiamento 
(08.2019) com TC AP: “sem evidência de lesões suspeitas” e cintigrafia óssea que revelou “hiperfixação 
intensa do radiofármaco ao longo da face lateral do 2º arco costal esquerdo (ACE)". Efetuou RM dirigida ao 
2º ACE que mostrou lesão suspeita de metástase óssea. Foi submetido a biópsia desta lesão (12.2019) que 
revelou metástase de adenocarcinoma, compatível com origem prostática. Foi proposto em Reunião de 
Grupo Oncológico (12.2019) para hormonoterapia e radioterapia externa radical ao tumor primário e à 
metástase óssea. Sob Goserrelina, realizou RT pélvica, de 20.02.2020 a 30.03.2020, perfazendo uma dose 
total de 70 Gy à próstata e 50,4 Gy à área ganglionar pélvica, em 28 frações (F), com energia de fotões 6Mv, 
técnica VMAT-IGRT. Em 5.2020 foi submetido a SBRT à lesão do 2º ACE, com o esquema de 30Gy em 3F/1 
semana, energia fotões 6Mv, técnica VMAT-SBRT. Atualmente o doente mantém hormonoterapia, com um 
PSA total 0.07ng/mL, assintomático.
 
DISCUSSÃO/CONCLUSÃO: O CPO é uma entidade cada vez melhor caraterizada, em que o tratamento 
radical de todas as lesões metastáticas e do tumor primário tem demonstrado um aumento da sobrevivência.  
Os autores pretendem com este trabalho realçar a importância do diagnóstico rigoroso da condição 
oligometastática, atualmente com indicação para uma abordagem terapêutica “curativa” e destacar a 
radioterapia como arma terapêutica eficaz na abordagem das lesões metastáticas e do tumor primário.
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PO MED 098  LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA E A RELAÇÃO COM NEOPLASIAS SÓLIDAS SECUNDÁRIAS
Maria João Ramos(1); Rita Peixeiro(1); Luisa Regadas(1); Claudia Pedrosa(1); Patricia Seabra(1); Alexandra Mota(1); 
Renata Cabral(1); Rita Coutinho(1); Luciana Xavier(1); Claudia Casais(1); João Rodrigues(1); Inês Freitas(1); Cristina 
Gonçalves(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO PORTO E.P.E. 

Introdução: A Leucemia Mielóide Crónica (LMC) é uma neoplasia mieloproliferativa cujo tratamento em 1.ª 
linha passa pelos Inibidores de Tirosina Cinase (ITC) que modificaram o prognóstico da doença após a sua 
introdução com um ganho na sobrevivência global dos doentes.
Nos doentes em fase crónica da doença, a causa mais comum de morte está associada a outras neoplasias, o 
que levanta a hipótese da mortalidade observada poder ser resultado de um efeito carcinogénico dos 
inibidores da tirosina cinase.
Uma vez que os estudos até à data têm tido resultados contraditórios, este trabalho tem como objetivo avaliar 
o risco de desenvolvimento neoplasias sólidas secundárias (NSS) em doentes com LMC. 
 
Métodos: Analisados doentes com transcrito BCR-ABL positivo num centro hospitalar entre 01/01/2008 e 
15/02/2022. 
 
Resultados: Amostra de 69 doentes (53,6% mulheres) todos em fase crónica ao diagnóstico. Mediana de 
idade de 53 anos (23-85 anos). Em 1ª linha terapêutica a maioria realizou ITC (91,3% realizou Imatinib e 5,7% 
realizou Nilotinib). Na amostra total, 69,5% necessitou apenas de 1 linha terapêutica. Houve a registar oito 
(11,6%) doentes que faleceram, apenas em 2 casos a morte esteve relacionada com a LMC. 
Nove doentes (11,9%) desenvolveram NSS, a maioria do género masculino (n=8, 88,9%), com mediana de 
idade de 69 anos (57-74 anos) ao diagnóstico. Todos tiveram o diagnóstico entre os 14 e 121 meses. A 
maioria dos doentes apresentou cancro gastrointestinal (n=4, 44,4%), seguindo-se o cancro da próstata (n=3, 
33,3%), cancro de cabeça e pescoço em (n=1; 11,1%) e cancro do pulmão (n=1, 11,1%). Todos foram 
expostos a ITC, sendo comum a todos o Imatinib. Dois doentes faleceram devido NSS, correspondendo a 
25% das causas de morte da amostra total em estudo. 
Quando comparada estatisticamente a ocorrência de NSS com o tempo entre o diagnóstico de LMC e a 
segunda neoplasia ou as durações das diferentes linhas terapêuticas não se verificou correlação com 
significado estatístico (p>0,05). 

Conclusão: As NSS surgiram em cerca de 12% dos doentes com LMC. Ao contrário do descrito na literatura, a 
amostra de doentes com NSS é composta maioritariamente por homens com idade mais avançada. Dado que 
o risco de desenvolvimento de neoplasias na população geral é maior em idosos, o desenvolvimento de 
cancro nestes doentes poderá ser considerado idêntico ao da população geral. O maior risco para o 
desenvolvimento de NSS é descrito no 1.º ano após o diagnóstico de LMC o que não se verificou no nosso 
estudo.
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PO MED 099  MECANISMOS DE RESISTÊNCIA MOLECULAR NO CARCINOMA DO PULMÃO NÃO 
PEQUENAS CÉLULAS TRATADO COM INIBIDORES DE TIROSINA CINASE DO EGFR 
Ana Carmo Valente(1); Mariana j. Costa(1); Luis Cirnes(2); David Araújo(1); Vanessa Santos(1); Hélder Novais Bastos(1); 
Gabriela Fernandes(1); Adriana Magalhães(1); Venceslau Hespanhol(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR E UNIVESITÁRIO DE SÃO JOÃO E.P.E. (2) IPATIMUP 

Introdução: Apesar do benefício demonstrado com os inibidores de tirosina cinase (TKIs) do EGFR no cancro 
do pulmão não pequenas células (CPNPC) EGFR mutado, o desenvolvimento de resistência a estes fármacos 
parece ser inevitável. Tornou-se assim de grande relevância a identificação das vias de proliferação ativadas 
aquando da progressão, possibilitando terapêuticas subsequentes mais dirigida. 

Objetivos: Avaliar os mecanismos de resistência molecular após tratamento TKIs do EGFR nos doentes com 
CPNPC e as suas implicações na abordagem terapêutica. 

Material e métodos: Análise retrospetiva dos doentes com CPNPC tratados com TKIs do EGFR, que realizaram 
reavaliação molecular após PD, entre 01/2016 e 01/2022, na nossa instituição. Foram incluídos os doentes 
com mutação de resistência identificada.
Resultados: O estudo incluiu 37 doentes, com idade mediana de 65 anos. O Erlotinib foi o TKI mais 
utilizado(45%). A mediana da SLP dos doentes tratados com TKI EGFR em 1ªL foi de 16 meses e a mediana de 
sobrevivência global (SG) de 44 meses. Como mecanismo de resistência secundária dependente do EGFR foi 
identificada a mutação T790M do exão 20 em 86% dos doentes e a mutação C797S do exão 20 num doente. 
Foram ainda identificados mecanismos independentes do EGFR, nomeadamente a mutação do PIK3CA (5%), 
rearranjo do ALK (5%) e mutação do KRAS (3%). Um doente apresentou ainda transformação histológica em 
carcinoma adenoescamoso. A reavaliação molecular após tratamento de 2ªlinha com Osimertinib foi 
realizada em 15 doentes. Foram identificadas mutações de resistência dependentes do EGFR, como a 
mutação L797S no exão 20 (6%) e a mutação L858A no exão 21 (6%). Como mecanismos de resistência 
independentes do EGFR reconheceram-se as mutações do PIK3CA (13%), translocação do ALK (13%), 
mutação do HER2 (6%), PTEN (6%), KRAS (6%), BRCA1 (6%), amplificação do MET (6%), amplificação do MYC 
(6%) e a fusão FGFR3-TACC (6%). 

Discussão: A heterogeneidade tumoral e as vias de sinalização celular adaptativas no CPNPC, favorecem o 
desenvolvimento de mecanismos de resistência molecular durante o tratamento com TKIs EGFR. Vários 
mecanismos de resistência a TKI do EGFR têm sido descritos, sendo a mutação T790M a mais estabelecida. 
Nos doentes analisados após 1ªlinha de tratamento, a mutação T790M correspondeu a 86% das mutações 
identificadas, sendo a percentagem ligeiramente superior à descrita na literatura. A identificação destes 
mecanismos de resistência possibilitou a individualização terapêutica de alguns doentes, tornando essencial 
a reavaliação molecular destes tumores. 

Conclusões: Apesar do conhecimento crescente e da identificação de alguns dos mecanismos de resistência 
aos TKI do EGFR, estudos adicionais são necessários para compreender qual a melhor estratégia terapêutica 
para estes doentes, através da utilização de novas terapêuticas dirigidas ou associações de fármacos, com 
base numa medicina de precisão.
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PO MED 100  A IMPORTÂNCIA DA RADIOTERAPIA NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE 
DOENTES COM SIALORREIA 
Alice Alves(1); Cláudia Sá1(1); Catarina Van Der Elzen(1); João Casalta Lopes(1); Rita Lago(1); Maria Lurdes Vendeira(1); 
Maria Gabriela Pinto(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO

Introdução: A sialorreia consiste na secreção excessiva de saliva. Está frequentemente associada a doenças 
neurodegenerativas, como a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) ou a paralisia cerebral, tendo um impacto 
negativo importante na qualidade de vida. 1-2
O racional da utilização de radioterapia (RT) neste contexto é a diminuição da sialorreia. De acordo com a 
literatura o tratamento com RT é eficaz na maioria dos doentes e a resposta persiste entre 4 a 6 meses, 
podendo ser necessário uma reirradiação. 3-4

Objetivo: Avaliar a eficácia e toxicidade do tratamento de RT nas glândulas salivares para diminuir a sialorreia, 
de casos tratados no serviço de RT do Centro Hospitalar Universitário São João (CHUSJ).

Material e Métodos: Análise de 5 casos submetidos a RT das glândulas salivares no CHUSJ, até fevereiro de 
2022. A colheita de dados foi feita através de consulta do processo clínico.

Resultados: Incluídos 5 doentes, dos quais 3 com diagnóstico de ELA, 1 com neoplasia da língua com 
fistulização e 1 com paralisia cerebral, com idade média de 55,4 anos. Todos apresentavam sialorreia score 
SSS entre 7 e 9, após falência de tratamento farmacológico ou efeitos adversos significativos da medicação. 
4 doentes realizaram RT às 2 parótidas e 1 doente às 2 parótidas e 1 submandibular. O esquema de RT 
utilizado foi 20Gy/4F (5Gy/F), nos dias 1, 3, 8 e 10, com fotões de energia 6MV, técnica 3DCRT.
Todos os doentes apresentaram melhoria imediata da sialorreia após RT, sem registos de outra 
sintomatologia.
Por recorrência de sialorreia após 1 ano da 1ª irradiação, 1 doente realizou RT às submandibulares, com 
10Gy/2F (5Gy/F) nos dias 1 e 3, com fotões de energia 6MV, técnica 3DCRT, com melhoria. 

Discussão /Conclusão: O contexto clínico dos doentes incluídos implica uma sobrevivência expectável 
reduzida, pelo que a probabilidade de malignidade induzida por radiação é baixa. A RT às glândulas salivares 
trouxe um benefício imediato, melhorando a qualidade de vida do doente e dos cuidadores, tendo sido 
atingido o objetivo principal do tratamento.
A diversidade de diagnósticos incluídos implicou uma individualização dos volumes alvo da RT, procurando 
um equilíbrio entre controlo da sialorreia e a evicção da xerostomia grave.
Os resultados descritos estão de acordo com a literatura, mostrando que a RT pode ser uma opção válida no 
tratamento da sialorreia em doentes selecionados.
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PO MED 101  ADENOCARCINOMA MUCINOSO DO RETO – A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO DO RISCO 
FAMILIAR
Vanessa Branco(1); Tânia Duarte(1); Ana Carolina Vasques(1); Maria Nunes Abreu(1); Marta Pinto(1); Débora Cardoso(1); 
Ana Martins(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR LISBOA OCIDENTAL E.P.E. 

Introdução: O carcinoma colorretal é uma doença comum e mortal; foi responsável, em 2020, por 12,4% de 
todas as mortes por cancro na Europa. 
O carcinoma mucinoso é um subtipo histológico caraterizado pela presença de, pelo menos, 50% de mucina 
extracelular. É mais prevalente entre jovens e mulheres quando comparado com o não mucinoso.
O carcinoma mucinoso colorretal afeta o reto com uma incidência de 0,8 casos por 100000 habitantes (10% 
de todos os tumores retais). Quando comparados com os não mucinosos apresentam maiores taxas de 
instabilidade de microssatélites, demonstrando-se a sua componente hereditária relacionada com síndrome 
de Lynch (22-40%). Está associado a um T mais elevado, maior risco de metástases e pior sobrevivência. 

Objetivos: A propósito de um caso clínico, os autores pretendem  compreender melhor os síndromes 
genéticos implicados, tendo em vista a importância de uma abordagem multidisciplinar, nomeadamente 
através da Consulta de Risco Familiar.

Materiais e métodos: Revisão não sistemática da literatura com discussão de caso clínico.

Caso clínico: Género masculino, 19 anos, previamente saudável. Antecedentes familiares oncológicos: tio 
materno com adenocarcinoma do cólon (diagnosticado aos 30 anos); avó materna com neoplasia colorretal 
desconhecida.
Admitido por retorragias com 6 meses de evolução, associadas a sensação de massa na região anal, astenia, 
anorexia, perda ponderal, e adenopatias inguinais, dolorosas.
À observação “identifica-se massa 3x4cm no canal anal, ocupando praticamente toda a circunferência, 
consistência dura e dolorosa”.
Analiticamente, a destacar anemia severa, 2.4g/dL (microcítica, hipocrómica).
Dos métodos de imagem realizados, destaca-se TC abdomino-pélvica com "espessamento circunferencial da 
parede retal, numa extensão de 12 cm; a parede tem espessura máxima de 2 cm". Ressonância magnética 
ano-retal revelou envolvimento multifocal do complexo esfincteriano, metastização óssea, muscular e 
subcutânea.
O resultado histológico foi compatível com adenocarcinoma mucinoso do reto baixo, com células em anel de 
sinete, estadio IV (metastização óssea disseminada, componente de partes moles com extensão local, 
pulmonar, ganglionar, muscular e subcutânea difusa). 
Discutido em consulta de grupo multidisciplinar, sendo proposto para radioterapia com intuito hemostático 
e antiálgico, bem como quimioterapia paliativa. 
Realizou ainda estudo genético: síndrome de Lynch por mutação no MSH6.

Conclusão: O adenocarcinoma colorretal mucinoso está associado a pior prognóstico quando comparado ao 
não mucinoso. O seu reconhecimento em idade tão jovem, deve alertar-nos para a possibilidade de um 
síndrome genético. É fundamental a adequada orientação em consulta de Risco Familiar, dadas as 
implicações que poderá ter para o próprio e para a descendência. 
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PO MED 102  BENEFÍCIO CLÍNICO E TOLERABILIDADE DOS INIBIDORES CDK4/6 NO TRATAMENTO DO 
CANCRO DA MAMA AVANÇADO NA POPULAÇÃO GERIÁTRICA – DADOS DE VIDA REAL DE UM CENTRO 
HOSPITALAR 
Mariana J. Costa(1); Ana Carmo Valente(1); Marta Baptista Freitas(1); Catarina Lopes de Almeida(1); Joana Reis(1); Inês 
Costa(1); Carina m. Teixeira(1); Marina Gonçalves(1); Isabel Sousa(1); Isabel Augusto(1); Cláudia Caeiro(1); Daniela 
Almeida(1); Nuno Tavares(1); Miguel Barbosa(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO E.P.E. 

Introdução:Vários ensaios clínicos de fase 3 têm demonstrado benefício dos inibidores CDK4/6 (iCDK4/6) 
associado a terapêutica endócrina nos outcomes de sobrevivência, com um perfil de toxicidade(tox) 
manejável.Apesar da alta prevalência de doentes com cancro da mama acima dos 65 anos,esta população é 
habitualmente sub-representada nos ensaios, o que leva a uma extrapolação de dados de doentes mais 
novas e  saudáveis.Porém, a população geriátrica é heterogénea em termos de comorbilidades e em 
performance status.O objectivo desde trabalho é avaliar o benefício clínico (BC) e as toxicidades de ribociclib 
(R) e palbociclib (P) na população idosa do nosso Centro.

Materiais e métodos:Estudo retrospectivo dos dados clínicos das doentes com idade≥65anos(A), tratadas 
com iCDK4/6≥1 mês(m),entre Fevereiro 2017 e Julho 2020.O tempo para a falência do tratamento(TFT) foi 
definido como o período de tempo entre o início do tratamento e a sua suspensão.O BC foi  definido como 
doença estável num período ≥ 6 meses.A análise estatística foi realizada com software SPSS® (V27). 

Resultados:Todas as doentes eram mulheres, com idade mediana (md) de de 69,5A [65-85] ao início do 
tratamento com iCDK4/6. Metade tinham entre 65-69A (n=11),45% entre 70-79 (n=10) e uma ≥ 80A. Todas 
as doentes tinham ECOG PS 0-1, excepto a mais idosa. 
Das doentes com idades entre 65-69A, 36.4% (n=4) tinha doença avançada ao diagnóstico. O tempo md do 
diagnóstico à metastização à distância foi de 78 m [0-208]. Em relação à localização das metástases, 45.5% 
(n=5) apenas tinha doença óssea. iCDK4/6 foi proposto em 1.ª linha(L) em 63.6% (n=7) das doentes.
Das doentes com idades entre 70-79, 20% (n=2) tinha doença avançada ao diagnóstico. O tempo md do 
diagnóstico à metastização à distância foi de 74.5 m [0-258], sendo que metade dos doentes tinha 
metastização ≥ um orgão.iCDK4/6 foi proposto em 1.ª L em metade dos doentes – 20% (n=2) iniciou R, 30% 
(n=3) P. 
Das doentes tratadas com iCDK4/6 em 1.ªL (n=13), 53,8% apresentava metastização múltipla, em 92,3% ≥ 3 
locais. Cerca de 54% das doentes foram tratadas com R. A tox G3 mais frequente foi hematológica 
(neutropenia em 30,8%) e cardíaca (15,4%), com necessidade de redução de dose em 30,8%. A taxa de BC 
(TBC) foi de 92,3%. O TFT md foi de 16 m[4,34].Houve progressão de doença em 38,5%. 
Nas doentes tratados com iCDK4/6 em 2.ªL(n=9), todas foram tratadas com P. A tox G3 mais frequente foi 
hematológica (neutropenia em 66,7%) motivo pelo qual houve uma 1.ª redução de dose em 33,3% e uma 2.ª 
redução em 22,2%. A TBC foi de 66,7%. O TFT md foi de 7 m [3,35]. Houve progressão de doença em 88,9%.

Conclusão:Apesar do tamanho amostral não permitir conclusões definitivas,os resultados de BC e de perfil 
de tox na população geriátrica tratadas com iCDK4/6 são concordantes com a literatura.É necessária a 
inclusão desta população nos estudos futuros, com uma avaliação geriátrica optimizada, para um melhor 
tratamento destas doentes.
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PO MED 103  O IMPACTO PROGNÓSTICO DOS CRITÉRIOS DE RISCO E DE VOLUME DE DOENÇA DOS 
ESTUDOS LATITUDE E CHAARTED NO CANCRO DA PRÓSTATA METASTÁTICO HORMONOSSENSÍVEL – 
A EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO
Marina Gonçalves(1); Carina m. Teixeira(1); Isabel Augusto(1); Maria João Marques Ribeiro(1); Miguel Barbosa(1); 
Sara Meireles(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO E.P.E. 

Introdução: Os estudos CHAARTED e LATITUDE levaram à aprovação da associação do Docetaxel (D) e 
Abiraterona (AA) à privação androgénica (ADT) clássica em doentes com cancro da próstata metastático 
hormonossensível (CPmHS), demonstrando melhoria da sobrevivência global (SG) destes. Estes estudos 
definiram os seus próprios critérios de estratificação: o CHAARTED estratificou em doença de alto (AV) e 
baixo-volume (BV) e o LATITUDE incluiu apenas doença de alto risco (AR).

Material e Métodos: Estudo retrospetivo de doentes com diagnóstico de CPmHS em tratamento com D e AA 
em associação a ADT, desde 01/2016 a 10/2021, na nossa instituição. A ana´lise de sobrevive^ncia e a 
avaliação prognóstica foram realizadas recorrendo ao me´todo de Kaplan-Meier e ao modelo de regressão de 
Cox, com nível de significância de 0.05.

Resultados: Dos 52 doentes incluídos, a mediana de idade ao início do tratamento era de 65 anos [45-85], 
sendo que 96,2% (n=50) tinham ECOG PS 0-1. O ISUP foi de 5 em 59,6% (n=31). Cerca de 92,3% dos doentes 
(n=48) encontram-se metastizados ao diagnóstico. Em relação à metastização, 92,3% (n=48) tinham doença 
óssea, 61,5% (n=32) ganglionar e 23,1% (n=12) visceral. Foram identificados critérios de doença de AV em 
82,7% dos doentes (n=43) e de AR em 76,9% (n=40). Trinta e quatro doentes (65,4%) foram tratados com D 
e 18 (34,6%) com AA. Cerca de 28,8% dos doentes (n=15) apresentaram efeitos adversos, mas só 9,6% (n=5) 
tiveram necessidade de redução da dose. A mediana de follow-up foi de 14 meses (0-50). Na análise 
univariada e multivariada, a SG não foi estatisticamente diferente tendo em conta o volume da doença 
(mediana AV 36 meses vs BV 44 meses; HR 7,306, IC 95% 0.603-88.526, p=0.118) e os critérios de risco 
(mediana AR 36 meses vs BR 44 meses; HR 6.216 IC 95% 0.549-70.344, p=0.140). Contudo, a estratificação 
por volume de doença (VD) e risco (R) tiveram significância estatística na sobrevivência livre de resistência à 
castração na análise univariada (mediana AV 20 meses vs BV não atingida, p=0.049; mediana AR 20 meses vs 
BR 33 meses, p=0.025), que não se confirmou em análise multivariada (VD: HR 1.391, IC 95% 0.157-12.345, 
p=0.767; R: HR 3.299, IC 95% 0.622-17.489, p= 0.161)

Conclusão: Na nossa análise, a estratificação pelo VD e pelos critérios de R definidos pelos estudos 
mencionados, não tiveram impacto prognóstico na sobrevivência livre de resistência à castração e SG. Estes 
dados corroboram a eficácia da intensificação terapêutica dos doentes com CPmHS, independentemente do 
VD e dos critérios de R definidos pelo estudo LATITUDE.
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PO MED 104  UM CASO IRREVERENTE DE METASTIZAÇÃO INTRACRANIANA DE CANCRO PROSTÁTICO
Mafalda Teixeira da Costa(1); Pedro Bem(1); Diogo Silva(1); Denise Magalhães(1); Marta Vilaça(1); Joana Martins(1); 
Helena Menezes Magalhães(1)
(1) UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, S.A 

A metastização da calote craniana no cancro prostático é rara e tardia no curso da doença, estando associada 
a doença óssea disseminada noutras localizações. A maior sobrevida do cancro prostático aumenta o número 
de quadros irreverentes de mestastização tal como descrito neste caso clínico de extensa metastização da 
calote com extensão ao espaço intracraniano e às mucosas que revestem as cavidades orbitárias e os seios 
perinasais.

Homem, 63 anos, ECOG 1, com adenocarcinoma da próstata tipo acinar, gleason 7 (4+3), PSA 603,75 ng/mL 
e com metastização óssea (coluna, costelas, púbis e clavícula) ao diagnóstico e recusa em realizar tratamento 
sistémico. Iniciou triptorelina com progressão bioquímica ao fim de 1 ano e progressão de doença óssea 
assintomática. Por recusar quimioterapia, iniciou abiraterona 1000mg/dia e prednisolona 10mg/dia, que 
manteve por 2 anos e 8 meses, com doença estável. Por progressão óssea, iniciou docetaxel 75mg/m2, total 
de 10 ciclos, com descida de PSA e doença óssea estável. Ao fim de 4 meses dado nova progressão óssea, e 
dor de difícil controlo na bacia, realizou RT antiálgica. Iniciou cabazitaxel 25 mg/m2 em 3ª linha, num total de 
6 ciclos, com progressão de doença. Manteve PSA > 1000 ng/mL, além de padrão cintigráfico de “superscan” 
e metastização pleural e hepática única de novo. Pesquisa de BRCA1/2 negativa. Por diminuição da acuidade 
visual e hipoacusia realizou RMN cerebral com: substituição do normal hipersinal em T1 de toda a medula 
óssea visível, compatível com metastização óssea difusa, com componentes extra-axiais hemisféricos 
bilaterais com extensão inter-hemisférica anterior de predomínio direito; imagens teciduais semelhantes 
revestiam as paredes internas das cavidades orbitárias (a condicionar proptose bilateral) e dos seios 
perinasais; coexiste hipersinal em FLAIR em alguns sulcos corticais da alta convexidade cerebral, o que não 
permite confirmar extensão meníngea do processo patológico. Ao exame neurológico, apresentava 
hipoacusia grave, diminuição da acuidade visual direita, diminuição do reflexo pupilar e ligeiro estrabismo 
divergente ipsilateral. Negava cefaleia, náusea e vómitos, ou outros défices. Iniciado corticóide em alta dose 
e proposta RT holocraneana, que dado agravamento do status funcional não foi iniciada. Apresentou ainda 
bicitopenia grave compatível com invasão medular tumoral, e o doente acabou por falecer ao fim de 1 mês.

A metastização da calote craniana com extensão intracraniana encontra-se raras vezes descrita na literatura e 
pode ser um desafio diagnóstico clínico e imagiológico. Associa-se a doença avançada e de mau prognóstico 
a curto prazo, cujo diagnóstico requer um elevado índice de suspeição dada a clínica inespecífica. O seu 
diagnóstico é muitas vezes apenas possível com recurso a RMN cerebral, o que pode justificar a pertinência 
do seu uso na prática clínica de forma a oferecer atempado tratamento paliativo.
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PO MED 105  ADENOCARCINOMA DO PULMÃO LOCALMENTE AVANÇADO E METASTIZADO - CASO 
DE SOBREVIVÊNCIA PROLONGADA
Maria Graça Gonçalves(1); Rosa Vallinoto(1); Yulia Shvets(2); Adelina Costa(3); Castanheira Abreu(1)
(1) HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS (2) CUF PORTO HOSPITAL (3) CUF PORTO INSTITUTO 

Introdução: O cancro do pulmão continua a ser uma das principais causas de morte por doença oncológica. 
Nos últimos anos  com o aparecimento da imunoterapia, conseguiu-se aumentar de forma significativa a 
sobrevivência livre de progressão e a sobrevivência global destes doentes.

Objectivo: Os autores apresentam o caso clínico de um doente com o diagnóstico de adenocarcinoma do 
pulmão localmente avançado proposto para tratamento curativo, que entra em progressão, fazendo várias 
linhas de QT e Imunoterapia Nivolumab, atingindo  uma sobrevivência global superior a 5 anos.

Material e métodos: Descrição do caso clínico de um paciente de 78 anos, sexo masculino, autonomo, com 
antecedentes de DM tipo  2, habitos tabágicos pesados ( 30 UMA), DPOC , assintomático que em TAC Torax 
09/16 apresenta nodulo hilar esqº de novo, com 2,8 cm, adenopatias hilares e mediastínicas homolaterais; 
TAC A/P: sem  alteraçoesa, BFC: Lavado e biopsia transbronq: negativa para malignidade. PET: nódulo 
pulmonar esqº que capta avidamente FDG; BAT:  adenocarcinoma. Pesquisa de mutações EGFR, KRAS e ALK; 
negativa; Expressão PD L1:  negativo. A RM Torácica: neoplasia do lobo superior esqº justa-mediastínica, 
parecendo haver plano de clivagem com a crossa da aorta e com a art.pulm esqª.- Adenocarcinoma do 
pulmão Estadio IIIb; PFR: síndrome ventilatório misto moderado, de predomínio restritivo. Avaliado por 
Cirurgia Cardiotorácica do CHGaia, foi considerado  inoperável.
Em Consulta de Grupo Oncologia 03/17 foi proposto tratamento comRT radical (IMRT) seguida de QT 
adjuvante Carboplatina + Vinorelbina x4 ciclos com boa tolerância. TAC de   controle: aumento da massa 
pulm esqº ( 2x 6cm) com envolvimento do hilo pulm homolateral ; adenomegalias mediastínicas 
sobreponíveis.
Consulta de Grupo (08/17)decidido iniciar QT paliativa de 1º linha com Carbopatina + Pemetrexere. O doente 
tolera mal  o tratamento com deterioração do estado geral, toxicidade hematológica importante e  
progressão da doença a nível pulmonar.
Consulta de Grupo (11/17)  iniciar Imunoterapia com Nivolumab. Teve boa tolerância clínica e analítica; TAC 
Tórax de controle após o 5º e o 10º ciclo;  doença estável. Completou 19 ciclos, altura que evidencia  
deterioração clínica importante e  progressão do envolvimento pulmonar extenso, derrame pleural bilateral 
e  ascite.
Consulta de Grupo ( 09/18)  proposta QT paliativa de 2º linha com Docetaxel . Verificou-se uma melhoria 
clinica, analitica e radiologica progressiva. Completou  12 ciclos tendo  sido suspenso  para descanso do 
doente.Na avaliação de 11 /21 encontrava-se autónomo com a  lesão pulmonar estabilizada.

Conclusão: Neste doente com adenocarcinoma do pulmão localmente avançado,  sem indicação para 
terapêuticas alvo, com má resposta  QT, os  autores discutem se a  Imunoterapia  potenciou o efeito citotóxico 
do docetaxel  com um impacto muito importante na sobrevivência livre de progressão  e na sua sobrevivência 
global.
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PO MED 106  UM CASO DISTINTO DE DIFERENCIAÇÃO NEUROENDÓCRINA DE CANCRO PROSTÁTICO
Mafalda Costa(1); Diogo Silva(1); Denise Magalhães(1); Marta Vilaça(1); Helena Menezes Magalhães(1)
(1) UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, S.A 

O uso de terapêutica de supressão androgénica (ADT) e de outros potentes inibidores da via dos 
androgénios no tratamento do cancro prostático resistente à castração (CPRC) tem aumentado o número de 
casos documentados de diferenciação neuroendócrica. A diferenciação neuroendócrina é dinâmica e 
heterogénea, e pode apresentar diferenciação pura ou mista com comportamento e resposta ao tratamento 
distintas. 

Descrevemos um caso de cancro prostático com diferenciação neuroendócrina, que pelo seu 
comportamento se revelou um desafio terapêutico.
Homem 74 anos, ECOG 1, que após estudo de elevação assintomática de PSA 7 ng/mL foi diagnosticado em 
2012 com adenocarcinoma prostático invasor tipo acinar, gleason 7 (4+3), estadio cT3a, com classificação 
D´Amico de alto risco. Fez RT radical e ADT durante 2 anos. Ao fim de 2 anos por recidiva bioquímica (BQ) fez 
bloqueio hormonal completo, contudo por progressão BQ e exames imagiológicos convencionais negativos 
para metastização, fez PET- PSMA que revelou fixação aumentada na próstata, omoplata, 1/3 superior da 
diáfise umeral e na região supra-acetabular à esquerda. Dado CPRC metastizado, iniciou enzalutamida 
160mg/dia em Junho 2019 com redução de PSA (38 >1,71 ng/mL) e melhor resposta doença estável, no 
entanto, com progressão aos 8 meses. No TC TAP com 3 adenopatias torácicas, uma lesão nodular no espaço 
rectoprostático e outra adenopatia metastática do meso do sigmóide e na cintigrafia óssea lesão óssea de 
novo na 8ª costela direita. Realizada resseção transuretral prostática desobstrutiva com histologia compatível 
com carcinoma neuroendócrino da próstata, Ki67 90-100%, com envolvimento da mucosa urotelial e da 
camada muscular própria. Cumpriu 6 ciclos de 21 dias de carboplatina e etoposídeo 100 mg/m2. Apesar de 
progressão BQ com PSA 12 ng/mL, manteve doença estável. Pela hipótese de se tratar provavelmente de 
carcinoma com componente misto, iniciou abiraterona 1000 mg/dia e prednisolona 10mg/dia. Manteve 
doença estável e descida de PSA. Aos 8 meses com nova progressão BQ, imagiológica e clínica com 
obstrução uretral condicionando hematúria e uretero-hidronefrose bilateral com necessidade de confeção de 
nefrostomias bilaterais. Iniciou 4ª linha com docetaxel 75mg/m2, com resposta BQ (PSA 4,7>2,30), mas com 
progressão ganglionar. Biopsada adenopatia supraclavicular compatível com carcinoma neuroendócrino de 
pequenas células, ki67 de 80-90%. Pesquisa de BRCA1/2 negativa. Cumpriu 4 ciclos de docetaxel e dada 
progressão, proposta 5ª linha com cabazitaxel, que por degradação do estado geral não realizou, tendo 
falecido em Outubro de 2021 (26 meses após diagnóstico de CPRC).

Neste caso clínico o tumor comportou-se alternadamente como adenocarcinoma e tumor neuroendócrino, o 
que tornou difícil definir a melhor sequência terapêutica dadas as orientações actuais, apesar disso foi 
possível prolongar a sobrevida do doente acima do expectável.
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PO MED 107  TUMOR GERMINATIVO MISTO DO TESTÍCULO - UM CASO DE RECIDIVA TARDIA COM 
ATINGIMENTO DO SNC
CAMILA OLIVEIRA(1); Maurício Peixoto(1); Jorge r. Rodrigues(1); Raquel Fontes(1); José Miguel Silva(1); Sílvia Raquel 
Santos(1); Ricardo Fernandes(1); Joana Cunha(1); Catarina Portela(1); Luísa Queiróz(1); Rui Nabiço(1)
(1) HOSPITAL DE BRAGA 

Introdução: Os tumores testiculares representam apenas 1% das neoplasias do homem, mas são os tumores 
sólidos mais comuns entre os 20 e os 40 anos, sendo na sua maioria tumores de células germinativas. A 
maioria dos tumores do testículo estão associados a altas taxas de cura, com tratamento multimodal de 
cirurgia e quimioterapia. A recidiva tardia define-se como reaparecimento de doença mais de dois anos após 
tratamento primário e é rara.

Objetivos: Analisar a abordagem e evolução de um doente com tumor germinativo misto do testículo com 
recidiva tardia.

Material e Métodos: Descreve-se o caso de um doente de 23 anos com diagnóstico de tumor germinativo 
misto (50% carcinoma embrionário, 35% tumor do seio endodérmico e 15% teratoma imaturo) em Abril de 
2005. Submetido a orquidectomia direita (pT1N3M1a S3, estadio IIIC de mau prognóstico) e 4 ciclos de 
quimioterapia (QT) adjuvante com BEP (bleomicina, etoposídeo e cisplatina), seguido de linfadenectomia 
retroperitoneal por massa residual de 6cm após QT em Novembro de 2005. Manteve-se em vigilância até 
2018.

Resultados: Em Novembro de 2020 diagnosticada recidiva cerebral, pulmonar e ganglionar, confirmada 
histologicamente (com componente somático de tipo rabdomiossarcoma embrionário). Submetido a QT com 
TIP (paclitaxel, ifosfamida e cisplatina) x4, com resposta parcial pulmonar, e resposta completa ganglionar e 
cerebral. Realizada exérese de doença residual pulmonar em Abril de 2021, cuja histologia revelou 10% de 
neoplasia residual viável. Em Outubro de 2021, apresentou nova recidiva cerebral tendo sido submetido a 
exérese completa da lesão, seguida de RT holocraniana. Proposto para transplante autólogo de progenitores 
hematopoiéticos que realizou em Janeiro de 2022.

Discussão: A maioria dos tumores do testículo estão associados a altas taxas de cura mesmo quando 
metastizados ao diagnóstico. Contudo a recidiva tardia com atingimento do sistema nervoso central (SNC), 
que se verificou neste caso, apesar de potencialmente curável, associa-se a pior prognostico. A alta 
quimiosensibilidade deste tipo de tumores permitiu uma boa resposta no SNC embora pouco duradora. A 
utilização de uma estratégia multimodal, com recurso à radioterapia, cirurgia e transplante de progenitores 
hematopoieticos, permitiu uma abordagem radical.  

Conclusão: Neste doente a progressão da doença cerebral veio confirmar que o atingimento do SNC se 
mantém como fator de mau prognóstico. Assim, é crucial a utilização de uma estratégia agressiva, com 
quimioterapia de alta dose numa perspetiva de melhorar a sobrevivência.
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PO MED 108  CARCINOMA DO ENDOMÉTRIO COM SOBREEXPRESSÃO DE HER2– A PROPÓSITO DE UM CASO
Pedro Mota Araújo(1); Patrícia Chow Liu(1); Emanuel Cadavez(1); Joana Pimenta(1); Natacha Mourão(1); 
Sílvia Duarte(1); Joana Carvalho(1); Kátia Ladeira(1); Inês Grilo(1); Renato Cunha(1); Mariana Rocha(1);
Daniela Azevedo(1); Patrícia Gago(1); Teresa Sarmento(1); Rosa Gomes(1); António Teira(1); Marta Sousa(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO E.P.E 

Introdução: O adenocarcinoma do endométrio é o tipo de cancro ginecológico mais frequente nos países 
desenvolvidos, que tem origem nas células do endométrio, que compõem o tecido que reveste o interior do 
útero. A maioria dos doentes apresentam doença localizada, mas uma minoria tem doença metastática ao 
diagnóstico. A sobreexpressão do recetor do fator de crescimento epidérmico tipo 2 (Her2) ocorre em cerca 
de 12% dos carcinomas do endométrio, pelo que a pesquisa da sobreexpressão de Her2 torna-se essencial 
para a decisão sobre a terapêutica a ser instituída.
 
Objetivos: Descrição de um caso clínico de uma doente com diagnóstico de carcinoma do endométrio 
estadio IV com sobreexpressão de Her2 e o outcome da terapêutica alvo instituída.
 
Material e Métodos: Descrição de um caso clínico de uma doente através da consulta do processo clínico 
hospitalar em formato eletrónico e através da observação da doente em consulta de forma presencial.
 
Resultados: Doente do sexo feminino, 65 anos de idade, Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 0, foi 
encaminhada em maio de 2021 para a consulta de Ginecologia do Centro Hospitalar de Trás-Os-Montes e 
Alto Douro, em Vila Real, Portugal, por metrorragia pós-menopausa. Tinha como antecedentes pessoais HTA 
e não tinha antecedentes familiares de doença oncológica. Dos exames complementares de diagnóstico 
previamente realizados, destaque para a RMN pélvica que mostrava “volumosa (6x5cm) formação nodular 
heterogénea, sólida, que envolve a região do fundo uterino, a vertente anterior do corpo e o fundo da 
cavidade uterina, com aparente envolvimento secundário da cúpula vaginal; observam-se estruturas 
ganglionares de provável natureza secundaria nas cadeias ilíaco obturadoras, a maior à esquerda com 25mm 
e ainda na região inguinal esquerda com 21mm” e para a biópsia do endométrio que revelava “hiperplasia 
endometrial com atipia”. Do estudo analítico realizado de destacar apenas valores aumentados do antigénio 
CA 125 - 70 U/ml (normal de 0-35 U/ml).  Ao exame ginecológico apresentava o colo uterino muito 
anteriorizado com presença de massa endurecida e pouco móvel. Realizou TC TAP que revelou “no 
parênquima pulmonar presença de micronodulos e pequenos nodulos em ambos os pulmões, os maiores à 
esquerda com 7mm na região da língula e com 6mm na região peri-hilar do lobo médio; várias adenopatias 
lomboaórticas a maior em localização lateroaórtica esquerda com 19x19mm compatíveis com metastização 
ganglionar; formação expansiva na dependência do fundo uterino em contacto intimo com a parede 
retosigmoideia”. Face a estes achados realizou retossigmoidoscopia que mostrava “aos 12cm da margem 
anal observa-se área circunscrita com 25mm com aspeto de chicken skin". Foi realizada nova biópsia do 
endométrio e a histologia mostrou tratar-se de um adenocarcinoma seroso endometrial de alto grau, com 
expressão intensa e difusa de p16 e p53. Realizou também PET-CT que mostrou “neoplasia maligna uterina 
com aparente envolvimento do anexo esquerdo; metastização ganglionar abdominopélvica e, 
provavelmente, pulmonar bilateral; implante tumoral pélvico”.
Face ao estudo realizado e aos seus achados, foi assumido carcinoma do endométrio estadio IVB, pelo que 
foi decidido em consulta de grupo tratamento com quimioterapia (QT) de intuito paliativo com carboplatina 
e paclitaxel, que iniciou em julho de 2021. Após o inicio da QT a doente apresentava queixas de astenia (grau 
1), náuseas (grau 1) e obstipação (grau 1), mas que melhoravam progressivamente nos dias seguintes à QT.
Ao segundo ciclo de QT foi solicitada a determinação da sobreexpressão do Her2 que foi positivo, pelo que 
foi associado ao esquema de QT instituído o trastuzumab, que iniciou ao quarto ciclo de QT.
Em setembro de 2021, 2 meses após o inicio do tratamento, o antigénio CA 125 diminui para 33 U/ml, e o 
controlo imagiológico com TC TAP demonstrou “ausência de adenomegalias mediastínicas, hilares ou 
axilares; a nível do parênquima pulmonar evidencia-se apenas nódulo de 2 mm lingular, inespecífico; esboço 
de volumosa massa uterina heterogénea admitindo-se com cerca de 5.7 cm de maior eixo”.
Em janeiro de 2022, 6 meses após o inicio do tratamento, analiticamente mantinha o antigénio CA 125 
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mediastínicas, hilares ou axilares; a nível do parênquima pulmonar evidencia-se apenas estabilidade de 
nódulo de 2 mm lingular; relativa estabilidade de esboço de volumosa massa uterina heterogénea 
admitindo-se com cerca de 5.9 cm de maior eixo”.
 
Discussão/ Conclusão: Os doentes com carcinoma do endométrio metastático são, geralmente, propostos 
para realização de quimioterapia paliativa, sendo que os dois regimes terapêuticos mais usados são o 
esquema duplo carboplatina com paclitaxel, ou o esquema triplo com cisplatina, doxorrubicina e paclitaxel. 
Nos doentes com sobreexpressão de Her2, segundo o estudo intitulado ‘Randomized Phase II Trial of 
Carboplatin-Paclitaxel Versus Carboplatin-Paclitaxel-Trastuzumab in Uterine Serous Carcinomas That 
Overexpress Human Epidermal Growth Factor Receptor 2/neu’, que avaliou o papel da adição do 
trastuzumab à quimioterapia em esquema duplo com carboplatina e paclitaxel, conclui que em doentes com 
doença nos estadios III ou IV e sem tratamento prévio, as medianas de sobrevida livre de progressão foi de 
17,9 meses no grupo do trastuzumab e de 9,3 meses no grupo de controlo (esquema de QT duplo sem 
trastuzumab), sendo que não houve grande diferença de toxicidade entre os dois grupos.
No caso descrito, optou-se pelo tratamento com QT em esquema duplo com carboplatina e paclitaxel, pois 
apresenta eficácia semelhante e menor toxicidade, em relação ao esquema triplo. Posteriormente, foi 
adicionado a este esquema o trastuzumab, quando se detetou a sobreexpressão de Her2. Face à avaliação 
clínica, analítica e imagiológica realizada aos 2 e 6 meses, verificou-se uma diminuição das lesões 
metastáticas aos 2 meses, bem como doença estável aos 6 meses, sendo que a doente apresentou boa 
tolerância ao tratamento instituído e com baixa toxicidade, com realce apenas para queixas de neuropatia 
periférica de grau 1.
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PO MED 109  O IMPACTO DO TEMPO PARA INÍCIO DE TRATAMENTO COM DOCETAXEL/ 
ABITERANONA APÓS BLOQUEIO HORMONAL CLÁSSICO NO PROGNÓSTICO EM DOENTES COM 
CANCRO DA PRÓSTATA MESTASTIZADO HORMONOSSENSÍVEL (CPmHS) – CASUÍSTICA DE UM 
CENTRO
Carina m. Teixeira(1); Marina Gonçalves(1); Isabel Augusto(1); Sara Meireles(1); Miguel Barbosa(1); Maria João Marques 
Ribeiro(1)
(1) CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO E.P.E. 

Introdução: O cancro da próstata é a neoplasia mais incidente no género masculino e corresponde 
atualmente à 2ª principal causa de morte por cancro em todo o mundo. Nos últimos anos tem-se verificado 
um aumento da sobrevida destes doentes muito associado a um maior rastreio e também às novas opções 
terapêuticas.  Diferentes fatores parecem contudo contribuir para um pior prognóstico. Objetivo deste estudo 
foi identificar se o início do tratamento com docetaxel ou abiraterona após as sete semanas de bloqueio 
hormonar clássico tem impacto no prognóstico doentes com CPmHS .

Métodos: Análise retrospetiva de doentes com CPmHS sob tratamento com docetaxel ou abiraterona em 
associação com bloqueio hormonal, no Centro Hospitalar São João, no período compreendido entre janeiro 
de 2016 e outubro de 2021. A análise de sobrevida global e a avaliação prognóstica foram realizadas 
recorrendo ao me´todo de Kaplan-Meier e ao modelo de regressão de Cox, com nível de significância de 
0.05. 

Resultados: Foram incluídos 52 doentes com uma mediana de idades de 69 anos [45-85 anos] ao diagnóstico. 
Destes 50 (96,2%) apresentavam um ECOG-PS de 0 ou 1 e 31 (59,6%) doentes tinham ISUP 5.  Ao diagnóstico 
48 doentes (92.3%) apresentavam metastização. A mediana de PSA antes do início do tratamento foi 10.7 
ng/mL [0.027-755.4 ng/mL]. A mediana do tempo entre o início do bloqueio hormonal e início do tratamento 
foi de 7 semanas [0-25 semanas]. Este estudo apresentou uma mediana de follow-up de 14 meses [0-50 
meses] período no qual 15 (28.8 %) dos doentes morreram e 49.1% progrediram para resistência à castração. 
Trinta e quatro doentes efetuaram tratamento com docetaxel e 18 realizaram abiraterona. Durante o 
tratamento verificou-se redução do PSA em mais de 50% em 74.5% dos doentes. Na análise univariada 
observou-se que apenas a redução do PSA para valores inferiores a 50% dos do início do tratamento, teve 
impacto na sobrevivência global (mediana sem redução de 50% 22 meses; HR 6.971 IC 95% 8,336-35,664 vs 
mediana SG com redução de 71 meses; HR 0.000, p= 0.001). Este estudo foi negativo uma vez que o início de 
tratamento antes ou após as 7 semanas de início de ADT não mostrou impacto estatisticamente significativo 
(p= 0.633). 

Conclusão: Na análise apresentada a redução do valor do PSA em mais de 50 % durante o tratamento teve 
impacto positivo na sobrevivência global em doentes com CPmHS o que se encontra de acordo com a 
literatura. Por outro lado verifica-se que o tempo decorrido entre o início do bloqueio hormonal e o início de 
docetaxel/abiraterona não teve influência na sobrevivência global o que correbora a indicação do início 
destes tratamentos até às 12 semanas de bloqueio hormonal clássico.
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