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15 anos de follow up após terapêutica conservadora em 
carcinoma da mama 
Beatriz Matos Nunes, Isabel Monteiro Grillo, Marília Jorge, 
Vera Mendonça, Ana Luisa Vasconçelos 
Centro Hospitalar Lisboa Norte - Hospital de Santa Maria 
 
Introdução: Os progressos terapêuticos no cancro da mama, 
possibilitaram novas perspectivas de cura para a doença, com 
benefício comprovado nas doentes (dts) com carcinoma 
precoce da mama (CPM), em termos de sobrevida livre de 
doença (SLD). 
Objectivo: Identificar os determinantes major de morte num 
grupo de 470 dts com CPM submetidas a terapêutica 
conservadora, seguidas em consulta de follow-up (FU), 
durante um longo período de tempo. 
Material e métodos: Estudo longitudinal efectuado entre 
Janeiro 1983 e Dezembro 2012, de 470 dts com CPM estadio 
I e II, submetidas entre 1983 e 1998 a cirurgia conservadora e 
radioterapia externa adjuvante. Dose total sobre a mama +/- 
áreas ganglionares 46-50 Gy e boost sobre o leito tumoral 
que variou entre 10-20 Gy. Tratamento adjuvante com 
quimioterapia foi efectuado de acordo com as orientações 
terapêuticas à data do tratamento. Foi efectuada uma 
avaliação, a longo prazo, do efeito do controlo loco-regional, 
metástases à distância, ocorrência de 2ºs tumores e de outras 
causas não oncológicas, no risco de morte deste grupo de dts. 
Resultados: Com um FU mediano de 15 anos (8 meses-29 
anos), 222 dts (47,2%) estão vivas sem evidência de doença; 
110 (23,4%) faleceram, das quais 52 dts por cancro da mama, 
51 dts por intercorrência e 7 dts por 2º tumor primário. 108 
dts perdidas, destas 90 sem evidência de doença à data do 
último FU. A SLD foi de 14,5 anos (6 meses-29 anos), tendo-
se registado 44 recidivas locais (9,3%) e 80 recidivas à 
distância (17,0%); 18 doentes apresentaram recidiva local e 
recidiva à distância. 55 dts (11,7%) tiveram 2º tumor 
primário. 
Conclusões: Dts com CPM têm um prognóstico favorável, 
com uma longa expectativa de vida. A ocorrência de outras 
comorbilidades, a par da doença primária na mama, 
representa uma ameaça importante neste grupo de longos 
sobreviventes. 
Palavras chave: carcinoma da mama, terapêutica 
conservadora, radioterapia 
 
 
Adenocarcinoma cólon sigmóide 
Moreira D, Silva J, Gomes D, Pereira H. 
IPO Porto 
 
Introdução: O cancro colo-rectal tem maior incidência nos 
países desenvolvidos. Em 98% trata-se de Adenocarcinoma. 
Em 90% existe uma lesão percursora, 30-50% da população 
desenvolverá pólipos adenomatosos ao longo da vida, dos 
quais 1-3% sofre diferenciação maligna. 
Objectivo: Descrição de adenocarcinoma cólon sigmóide 
Estadio I que metastizou de forma inesperada, rápida e 
agressiva para pulmão e cérebro. 
Material e métodos: Consulta de processo clínico, exames 
efetuados e plano tratamento de Radioterapia. 
Resultados: Mulher, 58 anos, realizou colonoscopia por 
pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva. Detetada lesão 

polipóide aos 15cm da margem do ânus, biópsia: adenocarcinoma 
com invasão da submucosa a 1mm da secção da polipectomia. 
Exames estadiamento: gânglio pélvico com 5mm. Sem 
metastização à distância. Realizou ressecção anterior 
rectosigmoideia. Exame anátomo-patológico: área de marcação 
com tinta-da-china- sem tumor residual, 13 gânglios sem 
metástases, margens livres (adenocarcinoma cólon sigmoide 
Estadio I). Um ano depois, devido à subida isolada de CEA, 
realizou exames re-estadiamento. Presença de metástase 
pulmonar única no lobo inferior esquerdo, submetida a 
segmentectomia apical com esvaziamento mediastínico parcial. 
Exame anátomo-patológico: adenocarcinoma compatível com 
primário do cólon, 3 gânglios linfáticos isolados sem metástases. 
Cirurgia R0. Realizou quimioterapia complementar M-Folfox-6. 
Passados dois anos, apresentou deterioração mental, realizando 
TC cerebral que mostrou: metástase temporal esquerda. Remoção 
cirúrgica da lesão. Histologia: metástase de primário do cólon. 
Proposta Radioterapia Holocraneana complementar. 
Posteriormente realizou PET: duas nodularidades no lobo inferior 
direito, uma com 9mm, cujas dimensões tinham aumentado face 
ao exame prévio e outra infracentimétrica adjacente ao brônquio 
estável. Proposta para cirurgia pulmonar versus Radioterapia 
estereotáxica da lesão. 
Conclusões: A taxa de sobrevivência Estadio I aos 5 anos é de 
95%, no entanto, no presente caso clínico dada a sua raridade e 
agressividade, permanece por definir o melhor tratamento para 
esta entidade, tendo sempre em conta o ECOG da doente, 
devendo ser o mais individualizado possível. 
Palavras chave: Adenocarcinoma, cólon, Radioterapia. 
 
 
Braquiterapia Ginecológica guiada por imagem – Resultados 
preliminares. 
Pimenta, Ana; Abdulrehman, Miriam; Leite, Rita; Mota, 
António; Fortunato, Maria; Guiomar, Teresa; Santos, Filomena; 
Roldão, Margarida. 
IPO Lisboa 
 
Resumo: Introdução: A Braquiterapia (BT) Ginecológica é 
utilizada em tumores do Colo Uterino localmente avançados 
associada à Radioterapia externa (RTE), e no carcinoma do 
Endométrio adjuvante à cirurgia (tratamento único ou combinado 
com RTE). Observa-se uma tendência para o recurso a controlo 
imagiológico-3D, nomeadamente Tomografia computorizada 
(TC), permitindo optimizar o cálculo da dose. 
Objectivo: Avaliar resultados preliminares do tratamento com BT 
Ginecológica HDR, 3D (TC), em doentes com carcinoma do 
Colo do Útero e Endométrio. 
Material e métodos: Análise retrospectiva dos processos clínicos 
de 147 doentes submetidas a BT Ginecológica HDR, 3D (TC), 
entre Outubro de 2011 e Dezembro de 2012. Utiliza-se o seguinte 
protocolo terapêutico: 7 Gy/3 fracções (BT intrauterina e vaginal; 
BT vaginal - terapêutica exclusiva); 5 Gy/2 fracções (BT vaginal 
após RTE). Na BT vaginal a dose é prescrita a 5 mm da 
superfície dos colpostatos, e na BT intrauterina e vaginal, ao 
CTV (normas GEC-ESTRO). 
Resultados: Das doentes avaliadas, 63% tinham tumor do 
Endométrio e 37% do Colo Uterino. 89% Realizou RTE. A dose 
de RTE prescrita foi de 50.4 Gy (62%). Após RTE, efectuaram 
BT vaginal (66%), e intrauterina e vaginal (23%). Realizou-se 
BT exclusiva em 11%. A toxicidade aguda mais frequente foi 
gastrointestinal (65%), e tardia dispareunia (35%). 
Complicações: 2 perfurações intrauterinas (0.6%). Com follow-
up mediano de 7.4 meses, registou-se uma Sobrevivência global 
de 94% e Sobrevivência livre de doença de 91% (aos 12 meses), 
com Recidiva loco-regional em 4 doentes e à distância em 3. 
Conclusões: Apesar do curto período de follow-up as toxicidades 
e complicações da técnica registadas estão de acordo com a 
literatura. Não foi ainda possível evidenciar uma associação entre 
dose total de RTE e BT com toxicidade aguda/tardia observada. 



Com implementação continuada da técnica, pretende-se 
futuramente avaliar o controlo local e toxicidade tardia. 
Palavras chave: Braquiterapia, Ginecologia, HDR, 3D, 
Toxicidade 
 
 
BT-HDR Intersticial Perioperatória no Tumor da Língua 
Localizado 
Catarina Duarte, Beatriz Nunes, Laurentiu Bujor, Isabel 
Monteiro Grillo 
Hospital de Santa Maria 
 
Introdução: A principal vantagem da braquiterapia de alta 
taxa de dose (BT-HDR) baseia-se na lei do inverso do 
quadrado da distância, inerente às fontes radioactivas, 
permitindo a deposição de alta dose de radiação sobre o 
tumor, poupando substancialmente os tecidos normais 
circundantes. A colocação intraoperatória de cateteres 
plásticos para tratamento de BT-HDR perioperatória tem 
algumas vantagens sobre outras técnicas de “boost” com 
radiação: definição exacta e em tempo-real do CTV com a 
assistência da equipa cirúrgica; planeamento com TC; 
selecção de dose adaptada ao risco com base no resultado do 
exame anátomo-patológico; administração de tratamento de 
radioterapia fraccionada no período pós-operatório imediato. 
Objectivo: Reportar a técnica de BT-HDR perioperatória 
aplicada num doente com tumor da língua localizado. 
Material e métodos: Doente do sexo masculino, 70 anos, 
diagnóstico de carcinoma pavimento-celular do bordo da 
língua esquerdo em estadio cT2 N0 M0. A equipa médica de 
radioterapia deslocou-se ao bloco operatório de ORL onde o 
doente foi submetido a glossectomia parcial e esvaziamento 
ganglionar cervical esquerdo. O resultado do exame 
anátomo-patológico extemporâneo confirmou carcinoma 
pavimento-celular, estadio pT2 N0, com margem positiva 
microscópica. No mesmo tempo operatório, e sob anestesia 
geral, foram colocados 11 implantes de BT-HDR (sistema 
Confort) em dois planos (técnica de Paris) com utilização de 
template. O tratamento de BT-HDR teve início 5 dias após a 
cirurgia com a DT 40,5 Gy / 9 F bidiárias de 4,5 Gy. 
Resultados: Não houve complicações pós-operatórias ou 
durante a administração dos tratamentos de BT-HDR 
intersticial. Registou-se toxicidade aguda com mucosite grau 
2. Com um follow-up de 3 meses o doente encontra-se bem, 
sem evidência de recidiva local e sem toxicidade 
Conclusões: A técnica de BT-HDR intersticial perioperatória 
aplicada neste caso mostrou ser segura, eficaz e bem tolerada. 
Temos tido bons resultados com outros casos de BT-HDR em 
tumores da língua, podendo esta técnica tornar-se prática 
comum no nosso Serviço. 
Palavras chave: Carcinoma pavimento-celular da língua; 
braquiterapia de alta taxa de dose; braquiterapia intersticial 
perioperatória. 
 
 
Cancro da Vagina: Experiência de um Serviço 
Miriam Abdulrehman, Filomena Santos, Margarida Roldão 
IPOLFG 
 
Resumo: Introdução: O cancro da vagina é um tumor 
ginecológico raro, que corresponde a aproximadamente 2%  
dos tumores ginecológicos. A Radioterapia é o tratamento 
preferencial para a maioria dos carcinomas da vagina. 
Objectivos: Avaliar a taxa e padrão de recidiva assim como 
as taxas de sobrevivência em doentes com tumor da vagina, 
tratadas com radioterapia. 
Material e Métodos: Foram revistos os processos clinicos de 
35 doentes com cancro da vagina, tratadas no nosso serviço 
entre 1994 e 2011. Fez-se uma análise retrospectiva com o 
objectivo de avaliar padrões de recidiva e sobrevivência 
utilizando o método Kaplan-Meier. 

Resultados: 35 doentes, idade mediana 67 anos (43-91). O 
diagnóstico histológico era carcinoma pavimento-celular 
(71.4%), adenocarcinoma (22.9%), melanoma (2.9%) e sarcoma 
(2.9%). A distribuição por estádios (estadiamento FIGO) foi: 
11.4% Estadio 0, 25.7% Estadio I, 34.3% Estadio II, 20% Estadio 
III, 8.6% Estadio IV. Das 35 doentes doentes, 34 foram tratadas 
com intuito curativo e 1 com intenção paliativa. A radioterapia 
foi tratamento definitivo em 82.9% e aduvante em 14.3%. Em 
17,1% dos casos associou-se braquiterapia à radioterapia externa. 
A dose mediana de radioterapia externa foi 69Gy e a de 
braquiterapia foi 30Gy. 
O follow up mediano foi de 23 meses, tendo havido 14 recidivas 
nesse periodo das quais 7 foram locais. Houve 12 óbitos a 
registar, 8 por neoplasia. A sobrevivência global a 1 e a 3 anos 
foi de 83.5% e 66.4%, respectivamente. A sobrevivência livre de 
doença a 1 ano foi de 64% e a 3 anos foi de 49%. 
Conclusões: A maioria das doentes recidivou no primeiro ano de 
follow-up, sendo que as taxas de sobrevivência e número de 
recidivas são semelhantes às encontradas na literatura. Devido ao 
tamanho da amostra não foi possivel correlacionar o 
tipo/probabiliade de recidiva com o estadiamento. 
Palavras-chave: carcinoma, vagina, radioterapia 
 
 
Caphosol(r) na profilaxia da mucosite oral em doentes com 
tumores da cabeça e pescoço 
Virgínia Mareco, Laurentiu Bujor, João Carita, Maria da Luz 
Didier, Cátia Fidalgo, Luísa Fernandes 
CHLN, EPE 
 
Introdução: A saliva é importante na prevenção da mucosite oral 
em doentes submetidos a radioterapia (RT) e/ou quimioterapia 
(QT). Através da prevenção da mucosite oral, reduz-se o risco de 
interrupção do tratamento oncológico. O Caphosol® é uma 
solução de fosfato de cálcio supersaturada utilizada como saliva 
artificial para lubrificar a mucosa oral. 
Objectivo: Demonstrar a utilidade do Caphosol® na profilaxia da 
mucosite oral em doentes com neoplasias da cabeça e pescoço 
(H&N) submetidos a RT ± QT. 
Material e métodos: Em 2012, 79 doentes com neoplasias H&N 
realizaram profilaxia da mucosite oral com Caphosol®. Idade 
média: 59 anos (16-89). Géneros: feminino – 16; masculino – 63. 
Localização do tumor: cavidade nasal – 1; nasofaringe – 5; seio 
maxilar – 2; cavidade oral – 8; língua – 9; área retromolar – 3; 
orofaringe – 6; hipofaringe – 1; laringe glótica – 22; laringe 
infraglótica – 1; laringe supraglótica – 17; parótida – 2; pavilhão 
auricular – 1; face (carcinoma de células de Merkel) – 1. 
Histologias: carcinoma pavimento-celular – 70; carcinoma 
indiferenciado – 4; carcinoma adenóide quístico – 2; carcinoma 
pleomórfico – 1; neurilemoma (estádio 3) – 1. Estádios: 0 – 3; I – 
11; II – 14; III – 20; IVA – 25; IVB – 4; IVC – 1. Quanto ao 
intuito da RT: adjuvante – 19; adjuvante concomitante com QT 
(RQT) – 7; RQT – 19; de resgate – 2; de resgate concomitante 
com cetuximab – 1; RQT de resgate – 1; RQT neoadjuvante – 1; 
radical – 27; sequencial a QT – 1. Doses de RT: 60-74 Gy. 
Fracionamentos: 1,8-2,25. 
Resultados: A frequência de mucosite oral, consoante o grau de 
toxicidade da Common Terminology Criteria, Versão 4.0, foi: 0 – 
19 (24,1%); 1 – 14 (17,7%); 2 – 38 (48,1%); 3 – 8 (10,1%); 4 – 0. 
Catorze doentes (17,7%) apresentaram xerostomia de intensidade 
ligeira/moderada. 
Conclusões: Os nossos resultados foram semelhantes aos obtidos 
em estudos prévios e mostram o benefício do Caphosol® na 
profilaxia da mucosite oral, com redução da toxicidade de grau 3. 
Palavras chave: Caphosol®, mucosite oral, radioterapia. 
 
 
 
 
 
 



Carcinoma da parótida em adultos jovens – caso clínico 
 
Carolina Carvalho, Pedro Fernandes, Ana Cleto, Maria 
Corbal, Paula Soares 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – Serviço de 
Radioterapia 
Resumo: Introdução: Cerca de 70% dos tumores das 
glândulas salivares surgem na parótida, dos quais 25% 
correspondem a tumores malignos. Destes, o carcinoma 
mucoepidermóide é o mais comum, sobretudo nos jovens. Os 
tumores das glândulas salivares são raros na população jovem 
e a sua incidência e taxa de malignidade diferem dos adultos. 
Além disso, o prognóstico é mais favorável nos jovens. 
Objectivo: Realçar a existência desta incidência rara através 
da descrição de um caso clínico. 
Materiais e métodos: Os autores descrevem um caso clínico 
de uma doente de 19 anos que, em Abril de 2012, referiu o 
aparecimento de uma tumefacção de 4 cm na região parotídea 
direita e parestesias no membro superior direito. Fez biópsia 
que revelou um carcinoma mucoepidermóide da parótida, 
tendo sido, posteriormente, submetida a parotidectomia total 
com esvaziamento ganglionar jugulo-carotídeo e espinhal 
direito, plastia com retalho e preservação do VII par. A 
histologia confirmou o carcinoma mucoepidermóide de baixo 
grau, envolvendo troncos nervosos, com invasão do tecido 
muscular e margem comprometida. O esvaziamento 
ganglionar não revelou metástases - pT3N0Mx, R1. 
Complementarmente, a doente realizou radioterapia pós-
operatória. A dose total realizada foi de 66Gy/33F/6,5S 
(primeira fase – 46Gy/23F/4,5S na região parotídea direita e 
regiões ganglionares cervicais e supraclaviculares direitas; 
segunda fase – 20Gy/10F/2S na região parotídea direita). 
Resultados: A doente cumpriu o esquema de radioterapia 
proposto, com boa tolerância ao tratamento. Presentemente, 
mantém-se em controlo clínico, sem evidência de recorrência 
da doença. 
Conclusões: O diagnóstico de carcinoma da parótida é raro 
em adultos jovens, sendo fundamental detectar os tumores 
precocemente e proceder a uma avaliação célere, pois a taxa 
de malignidade é superior nestes doentes. Por se tratar de 
uma incidência rara, serão necessários mais estudos para 
optimizar as estratégias terapêuticas a adoptar, sendo 
imperioso limitar a morbilidade a longo prazo. 
Palavras-chave: carcinoma da parótida, jovens 
 
 
Carcinoma de mama bilateral – tratamento com 
irradiação parcial da mama 
Ivone Ribeiro, Joana Gonçalves, Teresa Viterbo, Alexandre 
Pereira, Lurdes Trigo 
IPO Porto 
 
Introdução: A irradiação parcial da mama (APBI) após 
cirurgia conservadora por cancro da mama, é um tratamento 
adjuvante em investigação num grupo selecionado de 
pacientes, com Estadio precoce da doença. Este tratamento 
surge como alternativa à radioterapia externa a toda a mama 
com taxas de controlo semelhantes, com menor toxicidade e 
menor tempo de tratamento. Propomo-nos descrever o caso 
de uma paciente com carcinoma da mama bilateral tratada 
com cirurgia conservadora e APBI com braquiterapia 
intersticial. 
Caso clínico: Mulher de 76 anos que em Setembro de 2012, 
deteta massa na mama esquerda. Efetua mamografia: “lesão 
sólida na transição dos quadrantes externos da mama 
esquerda e área suspeita no quadrante ínfero-interno da mama 
direita”. As biópsia comprovaram malignidade. Em 
Novembro de 2012, foi submetida a tumorectomia e pesquisa 
de gânglio sentinela bilateralmente. Exame 
anatomopatológico:" À direita havia uma lesão de 1 cm, 
carcinoma ductal invasor, grau 1, com margens cirúrgicas 

livres, a menor de 0,5 cm; foram isolados dois gânglios sentinela, 
sem metástases. À esquerda, lesão de 2 cm, carcinoma infiltrante 
mucinoso bem diferenciado, com margens cirúrgicas livres, a 
menos de 0,5 cm; foram isolados 4 gânglios sentinela, sem 
metástases. Os recetores hormonais eram positivos, o Her2 
negativo, Ki67 positivo em 35% das células”. Em consulta de 
grupo, a doente foi proposta para hormonoterapia e irradiação 
parcial da mama com Braquiterapia intersticial. Efetuou 
braquiterapia intersticial bilateral mamária, completando a dose 
de 32 Gy em 8 frações, 2 frações diárias, em 4 dias consecutivos, 
com alta taxa de dose. Atualmente, sem sinais de recidiva. 
 
Conclusão: A percentagem de recidiva local e os resultados 
cosméticos obtidos nos estudos até agora publicados tornam a 
utilização da APBI razoável fora de estudos clínicos em casos 
selecionados. 
Palavras chave: irradiação parcial mama, cancro da mama, cancro 
da mama bilateral 
 
 
Cilindros vaginais com Alta Taxa de Dose: A experiência nos 
20 primeiros casos com IGBT 
Teresa Viterbo, Alexandre Pereira, Rui Pirraco, Marina Gomes, 
Isabel Reis, Luísa Carvalho, Lurdes Salgado, Lurdes Trigo, Joana 
Lencart 
IPO Porto 
 
Objectivo: Neste resumo, pretende-se analisar os 20 primeiros 
tratamentos efectuados com ATD em cúpulas vaginais de 
tumores do endométrio e cérvix operados, com IGBT.  
Material e métodos: Foram efectuados CT em todas as doentes 
com cilindros de cúpula vaginal. Os pontos de prescrição de dose 
são calculados a 5 mm de profundidade. Os parâmetros de 
avaliação de dose são efectuados com recurso à análise de 
histograma de dose-volume e as doses limitantes nos OAR’s são 
determinados pelo protocolo da ABS. 
Resultados: Apresentamos uma análise estatística dos planos 
dosimétricos dos casos, incluindo-se os seguintes parâmetros: 
dose média nos pontos de prescrição de dose, e as doses em 0,1 e 
2,0 cc dos OAR’s (Bexiga e recto). Por fim, calculamos as doses 
biologicamente equivalentes a 2 Gy por fracção, e apresentamos 
a soma com a dose da EBRT, dos OAR’s. 
Conclusões: As aplicações ginecológicas efectuadas com 
planeamento baseado em imagem de TAC permitem efectuar um 
cálculo mais rigoroso da dose, nomeadamente nos órgãos de 
risco, permite-nos também o cálculo da soma das doses (EBRT e 
BT). A introdução desta técnica permitiu também iniciar o 
cálculo da dose na cúpula vaginal, sendo esta limitante no 
fraccionamento da dose, especialmente no caso dos cilindros de 
diâmetros inferiores. 
Palavras chave: Braquiterapia, ATD, Ginecologia, IGBT 
 
 
Comparação da dose recebida pelos orgãos de risco entre o 
planeamento de RapidArc e Radioterapia Conformacional 3D no 
cancro da próstata 
Rui Silva, Mara Barreiros, André Pereira, Ana Videira, Maria 
Inês Antunes, Pedro Chinita, David Faria, Joana Bento, Adriana 
Martins 
Hospital do Espírito Santo de Évora, Lenicare 
 
Introdução: A Radioterapia volumétrica de intensidade modulada 
com o RapidArc é uma técnica recente que integra a maior 
conformidade da dose do IMRT (Radioterapia de Intensidade 
Modulada) convencional com a vantagem da diminuição 
significativa do tempo de tratamento. 
Objectivo: O objetivo do estudo é avaliar as diferenças de dose 
recebidas pelos principais orgãos de risco (OARs) entre a 
Radioterapia Conformacional tradicional (3DCRT) e o RapidArc 
em pacientes com carcinoma da próstata. 



Material e métodos: O estudo foi realizado em 26 pacientes 
com indicação para irradiação dos gânglios linfáticos 
pélvicos, vesículas seminais e próstata. Utilizou-se o sistema 
de planeamento Eclipse com o algoritmo AAA. Ambas as 
técnicas, 3DCRT e RapidArc, foram aplicadas a cada 
paciente, tendo sido utilizada a mesma prescrição de dose e 
os mesmos volumes delimitados. No caso de 3DCRT, o 
planeamento da primeira fase foi realizado através de dois 
métodos distintos: quatro campos ortogonais (box) e 6 a 8 
campos conformacionais. Os histogramas dose-volume do 
reto, bexiga, cabeças do fémur, intestino, pénis e volume 
corporal foram analisados e comparados. 
Resultados: Com o RapidArc, 2% e 50% do volume das 
cabeças femorais receberam em média menos 24% e 19% da 
dose, respetivamente. No caso do reto, as maiores diferenças 
foram encontradas para 25% do volume, com menos 15% de 
dose em média. Por sua vez, para a bexiga, os resultados 
revelaram uma média de 10% e 13% menos dose aos 25% e 
50% do volume, respetivamente. Os restantes OARs 
revelaram variações médias inferiores ao 10% dose. 
Conclusões: A análise dos resultados revelou que os OARs 
receberam em média menos dose nos planeamentos de 
RapidArc quando irradiando os mesmos volumes. As 
diferenças mais significativas foram encontradas para as 
cabeças femorais, reto e bexiga. 
Palavras chave: RapidArc; IMRT; Prostata; 3DCRT 
 
 
Comparação de técnicas de irradiação de mama baseado 
em algoritmos de convolução e Monte Carlo: implicações 
e riscos em cancros secundários 
Cecília Borges, Miriam Zarza-Moreno, Gilda Cunha, Maria 
Isabel Monteiro-Grillo, Pedro Vaz, Nuno Teixeira 
MedicalConsult SA 
 
Introdução: A radioterapia é uma abordagem terapêutica de 
eficiência comprovada na redução do risco de recorrência e 
mortalidade em cancro de mama. No entanto, a radiação está 
associada a efeitos tardios adversos para sobreviventes a 
longo-prazo. 
Objetivo: Realização de uma avaliação de doses nos orgãos 
de risco (OAR) usando simulações de Monte Carlo (MC) 
para diferentes técnicas de irradiação de mama; comparação 
dos resultados com o sistema de planeamento comercial 
(TPS). 
Materiais e Métodos: Três técnicas de irradiação de mama 
usando feixes de fotões foram comparadas: (1) 3DCRT 
(conformacional RT); (2) IMRT2; (3) IMRT5 (intensidade 
modulada com 2 e 5 campos, respetivamente). Os planos de 
dose foram otimizados usando o algoritmo de cálculo Pencil 
Beam Convolution (PBC) no TPS iPlan-BrainLAB. 
Posteriormente, os planos foram recalculados usando o 
código independente MC EGSnrc previamente validado. 
Resultados: Observam-se diferenças na irradiação do PTV e 
dos OAR entre os cálculos realizados com o algoritmo PBC e 
métodos MC. Em geral, o PBC estima doses mais elevadas 
no PTV. Com base nos resultados obtidos com MC, IMRT5 é 
a técnica que apresenta melhor dose média, V95%, índices de 
conformidade e homogeneidade; IMRT2 tem menor V107%. 
Quanto aos OAR, IMRT5 é a técnica com mais doses no 
coração, nos pulmões ipsilateral (excepto V80%) e 
contralateral, na mama contralateral e nos tecidos normais. 
IMRT2 apresenta doses mais elevadas nos OAR 
comparativamente com 3DCRT. 
Conclusões: O algoritmo PBC apresenta limitações no 
cálculo de dose em casos de radioterapia de mama por falta 
de equilibrio eletrónico inerente à localização desta patologia. 
A escolha da técnica deve ter em conta não apenas a 
conformação ao PTV (melhor escolha: IMRT5) mas também 
as doses baixas que chegam aos OAR e os seus efeitos, cujas 
consequências são desconhecidas. 

Palavras chave: Radioterapia de mama; sistemas de planeamento; 
algoritmos de cálculo; métodos Monte Carlo 
 
 
Drenagem linfática no Carcinoma do Pulmão - Implicações 
na Radioterapia Adjuvante 
Pedro André da Costa Baptista Fernandes 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 
 
Resumo: Introdução:A Radioterapia Adjuvante (PORT) 
associada à Quimioterapia é um dos tratamentos preconizados no 
carcinoma do Pulmão. As principais indicações da radioterapia 
adjuvante assentam nos doentes em que a peça operatória 
evidencia margens de ressecção positivas e/ou metastização 
ganglionar mediastínica (sendo mais consensual nos pN2). O 
conhecimento da drenagem linfática pulmonar aliado ao estudo 
histológico da peça operatória permite a delineação precisa dos 
volumes de irradiação, nomeadamente, do CTV (“clinical target 
volume”), ITV (“internal target volume”) e PTV (“planning 
target volume”) respectivos, contribuindo para a optimização do 
tratamento de radioterapia. Ainda assim há a necessidade de 
uniformizar os critérios de delineação de volumes de irradiação 
no planeamento 3D-CRT da radioterapia adjuvante. 
Objectivo:Evidenciar o interesse do delineamento das diferentes 
cadeias ganglionares de drenagem linfática mediastínica no 
planeamento do tratamento com radioterapia adjuvante. 
Material e métodos:Os autores demonstram o mapeamento 
preciso das áreas de drenagem linfática mediastínica segundo o 
sistema de classificação de Mountain and Dresler. Este 
conhecimento torna-se mandatório para a realização de uma 
radioterapia mais precisa e dirigida. Este facto pode ser 
conseguido com a aplicação, na prática clinica, do protocolo 
preconizado pela Lung ART (“Adjuvant Radiotherapy Trial 
Investigators Group”) que associa o envolvimento ganglionar 
observado na peça cirúrgica com as regiões do mediastino a 
serem incluídas no volume de irradiação, nomeadamente o CTV. 
Resultados:Com estes critérios pode obter-se um planeamento 
individualizado de acordo com o envolvimento ganglionar 
observado nas características da peça operatória. 
Conclusões:A uniformização e a individualização terapêutica 
pode contribuir não só para a diminuição das recorrências loco-
regionais mas também da toxicidade associada ao tratamento. 
Palavras chave:Cancro do pulmão; drenagem linfática; CTV. 
 
 
Gangrena de Fournier por carcinoma do recto localmente 
avançado. Haverá lugar à Radioterapia? A propósito de um 
caso clínico 
João Casalta-Lopes(1,2), Inês Nobre-Góis(1), Luís Ferreira (1), 
Margarida Borrego (1) 
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; (2) Unidade de 
Biofísica, IBILI – Faculdade de Medicina da Universidade de 
Coimbra 
 
Resumo: Introdução: A gangrena de Fournier (GF) secundária à 
perfuração do adenocarcinoma do recto é extremamente rara. 
Esta fasceíte necrotizante dos genitais e períneo é rapidamente 
progressiva, estando associada a mortalidade significativa. No 
contexto do tratamento do carcinoma do recto localmente 
avançado (CRLA), a Radioterapia (RT) é uma arma terapêutica 
inestimável para o controlo loco-regional da doença. No entanto, 
os efeitos deletérios da radiação, agudos e tardios, podem ter 
impacto significativo nos tecidos locais, pela deficiente 
cicatrização pós-RT. 
Objectivo: O objectivo deste trabalho é apresentar um caso 
clínico de GF no contexto de perfuração espontânea de CRLA, 
tratado com RT neoadjuvante, enfatizando o papel da RT sobre o 
binómio esterilização do leito cirúrgico/cicatrização tecidular. 
Material e métodos: É descrito um caso clínico de CRLA, 
ilustrado o planeamento computorizado tridimendional de RT, 



com delineação do volume-alvo e órgãos-de-risco. É 
apresentado o resultado do tratamento e follow-up. 
Resultados: O doente, de 59 anos de idade, recorreu ao nosso 
hospital apresentando quadro clínico de rectorragias, 
tenesmo, falsas-vontades e perda ponderal. Era visível 
fasceíte e celulite do períneo, genitais e quadrantes inferiores 
do abdómen. Realizada limpeza cirúrgica, colostomia lateral 
e biópsia de lesão rectal, que revelou adenocarcinoma bem 
diferenciado do recto. Em ressonância magnética é 
identificada lesão com aparente invasão do músculo elevador 
do ânus, cT4N+. Em reunião multidisciplinar foi proposta RT 
pélvica. Foi administrada uma dose de 25Gy/5Fr/1S sobre a 
pelve, usando fotões com factor de qualidade de energia 18 
MV. O doente foi submetido a amputação abdomino-perineal 
após 2 meses, tendo o estudo histológico revelado ypT3N0 
R0. Após 1 mês o doente apresentava ferida cirúrgica 
perineal cicatrizada. 
Conclusões: O risco de deficiente cicatrização tecidular pós-
rádica deve ser ponderado face ao benefício na resposta loco-
regional proporcionado pela RT. 
Palavras-chave: Gangrena de Fournier, Carcinoma do recto, 
Radioterapia, Cicatrização 
 
 
Glioma de Alto Grau Intra-Medular Cervical em Idade 
Pediátrica - Um Caso Clínico 
Sara Gonçalves, Tânia Quinás Serra , M. João Guardado, M. 
João Serra , Leila  Khouri , Gilberto Melo 
IPOC F.G., E.P.E 
 
Introdução: Gliomas de alto grau de localização intra-
medulares são tumores raros, associados a um prognóstico 
pobre. São mais comuns em idade pediátrica, com uma 
incidência de 35%, comparando com 25% na população 
adulta.  
Objectivo: Relato de um caso de glioma de alto grau intra-
medular, de localização cervical, em idade pediátrica.  
Material e métodos: Relato de caso a partir de dados clínicos, 
laboratoriais e imagiológicos, constantes no processo clínico 
da doente. 
Resultados: Menina, 17 anos de idade, previamente saudável, 
com quadro clínico caracterizado por ptose palpebral direita, 
anisocória, défice de força muscular na flexão dos dedos da 
mão direita, abdução do polegar e mão direitos e 
sensibilidade álgica com nível suspenso entre D2 e D8\D9. 
Imagiologicamente detectada em RMN Medular “lesão intra-
medular estendendo-se entre C5 e C7, com expansão marcada 
da medula a esse nível, condicionando no plano de C6 
obliteração do espaço subaracnoideu perimedular… 
morfologia ovalar nos planos sagitais, envolvendo 
praticamente toda a secção da medula no plano de C6… na 
sua vertente inferior e postero-lateral esquerda existente foco 
arredondado de maior hipersinal em T2 que poderá 
corresponder a pequena área quística\necrótica…” Foi 
submetida a laminoplastia C5-C7, com exérese subtotal da 
lesão, apresentando-se com quadro neurológico pós-
operatório com tetraparésia de predomínio direito, alterações 
da sensibilidade nociceptiva e propioceptiva e bexiga 
neurogénica. Estudo anotomopatológico compatível com 
tumor da linha glial, de alto grau de malignidade. Efectuou 
RT externa (IMRT com planeamento directo), concomitante 
com QT, completando uma dose total de 50,4Gy\28fr\5,5 
semanas, sobre a lesão cervical. 
Conclusões: Não existem guidlines standard para o 
tratamento deste tipo de tumores, sendo tipicamente 
abordados e tratados de forma semelhante aos gliomas de alto 
grau cerebrais, entidades mais frequentes. Dependendo da 
localização anatómica, um mesmo fenótipo histopatológico 
poderá indicar uma diferente biologia tumoral. A raridade 
destes casos dificulta a realização de estudos prospectivos. 

Palavras chave: glioma alto grau; cervical; idade pediatrica; 
radioterapia 
 
HIPERPLASIA LINFOIDE BENIGNA ORBITÁRIA 
MOTA,A.; ANTÃO, M.I.; LARANJEIRA, J. ROLDÃO, M. 
IPO LISBOA-RADIOTERAPIA 
 
INTRODUÇÃO: Segundo a literatura, a Radioterapia pode 
constituir uma terapêutica importante na abordagem de lesões 
benignas, nomeadamente em lesões orbitárias. 
OBJECTIVO: Apresentar um caso clínico, com revisão da 
literatura, sobre o papel da radioterapia no tratamento de lesão 
benigna orbitaria. 
MATERIAL E MÉTODOS: Procedeu-se à revisão da literatura 
sobre o tratamento de lesões benignas retro-orbitárias, na área da 
hematologia, com radioterapia externa. Um doente, do sexo 
feminino, com 61 anos de idade, raça negra, com quadro de 
exoftalmia e perda progressiva da visão, à esquerda, com sete 
meses de evolução. Efectuou TC que revelou a presença de 
massa retro-orbitária. A 12-09-2012, efectuou citologia da lesão 
guiada por TC, que revelou a presença de linfocitos pequenos. A 
citometria de fluxo foi negativa para a presença de neoplasia 
linfóide madura. O infiltrado orbitário foi considerado como 
reactivo (hiperplasia linfoide enigna). Analiticamente, a salientar 
ligeiro aumento da TSH e presença de anticorpo anti-musculo 
liso. A doença progrediu sob antibioterapia e corticoterapia, Foi 
proposta para tratamento com radioterapia externa. A doente 
apresentava amaurose, ptose, exoftalmia e dor, no dia do 
planeamento. Efectuou planeamento com máscara de 
imobilização, com aquisição de TC de planeamento com cortes 
de 2 em 2mm, onde foram delimitados os volumes de acordo 
com o ICRU. A técnica de radioterapia utilizada foi a 3D 
conformacional, com cinco campos, tendo sido prescrito a dose 
total de 20 Gy, a 2Gy/dia. Realizou tratamento de 31-01-2013 a 
13-02-2013. Diariamente, a doente realizou imagens OBI e, no 
final do tratamento, realizou Cone beam CT. 
RESULTADOS: No final do tratamento, a doente apresentou 
melhoria das queixas álgicas, do movimento ocular e da ptose 
palpebral. Sem toxicidades a salientar. 
CONCLUSÕES: A Radioterapia constitui uma opção para o 
tratamento de lesões benignas, nomeadamente as de localização 
orbitaria, com resultados terapêuticos satisfatórios. 
Palavras-chave: Hiperplasia Linfóide Benigna, Radioterapia, 
Orbita 
 
 
Impacto do método de segmentação no controlo da qualidade 
e distribuição de dose em IMRT 
Ana Rita Figueira, Armanda Monteiro, Adriana Araújo, Ana 
Luísa Carvalho, Lurdes Alves, Maria José Fontes, Pedro 
Meireles, Teresa Reis, Vera Batel, Gabriela Pinto 
Centro Hospitalar de São João, EPE 
 
Introdução: Durante um planeamento de IMRT é necessário, na 
fase final da optimização, a transformação da fluência ideal 
calculada, numa fluência real, a ser fornecida no acelerador 
linear, de acordo com as opções aí disponíveis. No caso do IMRT 
step-and-shoot, a fluência ideal de cada campo tem que ser 
transformada numa sequência de segmentos que o acelerador 
possa fornecer. Alguns sistemas de planeamento possuem vários 
métodos de segmentação, que podem conduzir, para o mesmo 
plano ideal, a diferentes distribuições finais de dose no doente. 
Objectivo: O objectivo deste trabalho foi testar os diferentes 
métodos de segmentação disponíveis no sistema de planeamento 
utilizado para produzir os planos de IMRT, avaliando o impacto 
em termos de distribuição de dose. Uma vez que a forma e 
dimensão dos segmentos é também muito diferente, avaliou-se 
também o impacto no controlo da qualidade. 
Material e métodos: Para um conjunto de situações típicas de 
planeamento de IMRT (próstata, pélvis, nasofaringe) foram 
produzidos planos alternativos usando os diferentes métodos de 



segmentação. A avaliação foi feita por comparação dos 
histogramas-dose-volume para os volumes alvo e órgãos de 
risco, usando as recomendações do ICRU83. O impacto em 
termos de controlo da qualidade dos tratamentos foi feito 
comparando o resultado de medidas de dose pontuais e 
distribuições de dose 2D. 
Resultados: Para todas as situações testadas foram 
encontradas diferenças significativas nos planos obtidos 
usando as diferentes opções de segmentação. Não foram 
encontradas diferenças significativas em termos de resultados 
de controlo da qualidade. 
Conclusões: Em sistemas de planeamento em que estejam 
disponíveis diferentes ferramentas de optimização, 
nomeadamente métodos de segmentação, a escolha da opção 
a usar deve ser avaliada individualmente ou em alternativa 
verificada a sua eficácia para cada tipo de planeamento. O 
impacto em termos de capacidade de fornecimento no 
acelerador linear deve também ser avaliada antes da primeira 
utilização de qualquer método de segmentação. 
Palavras chave:IMRT, Controlo da Qualidade 
 
 
Impacto dosimétrico da composição química e densidade 
do meio na avaliação de implantes de 125I 
Susana Oliveira, Nuno Teixeira,  Lisete Fernandes, Pedro 
Teles, Guy Vieira, Pedro Vaz 
MedicalConsult, SA; Quadrantes Faro - Unidade de 
Radioterapia do Algarve;  Faculdade de Ciências Médicas, 
Universidade Nova de Lisboa 
 
Introdução: O TG43-U1 da AAPM recomenda, para 
utilização em Sistemas de Planimetria (SP), um formalismo 
de obtenção de tabelas de dose absorvida em água em redor 
de uma fonte radioactiva. Contudo, para fontes de baixa 
energia, predomina o efeito fotoeléctrico e diferenças nos 
coeficientes mássicos de absorção entre os diversos tecidos e 
a água, podem resultar em diferenças significativas na 
previsão da dose. 
Objectivo: Efectuar simulações de Monte Carlo (MC) para 
avaliar o impacto dosimétrico em tratamentos de 
braquiterapia prostática com implantes de 125I, quando os 
parâmetros recomendados pelo TG-43U1 calculados em água 
são substituídos por parâmetros obtidos em meio com 
densidade e composição química da próstata num SP 
comercial. 
Material e métodos: O programa de simulação de MC 
MCNPX foi utilizado para determinar os parâmetros 
dosimétricos recomendados pelo protocolo TG-43U1 em 
água e num meio com densidade e composição da  próstata. 
A densidade foi obtida através da TC de 100 doentes. No SP, 
os parâmetros do TG43-U1 foram substituídos pelos 
determinados utilizando MCNPX. Foram re-analisados os 
planos dosimétricos de 30 doentes, comparando-se os HDV e  
parâmetros de avaliação clínica para a próstata, recto e uretra 
com os três conjuntos de parâmetros. 
Resultados: Observou-se uma diminuição da dose absorvida 
quando os parâmetros recomendados pelo TG-43U1 são 
substituídos pelos calculados em água com uma diferença 
média de -5,8±1,1% para o D90 da próstata e um ligeiro 
aumento quando substituídos os parâmetros em água pelos 
calculados no meio prostático com diferença de 0,10±0,05% 
no mesmo ponto. 
Conclusões: As diferenças nas distribuições de dose 
relativamente aos parâmetros calculados em água e em tecido 
prostático não têm significado no SP, provando-se que a água 
é um bom substituto para a avaliação dos implantes. Quando 
os parâmetros recomendados pelo TG-43U1 são substituídos 
pelos determinados com MC as diferenças são mais 
significativas, pelo que a escolha dos mesmos deve ser 
tomada com precaução. 

Palavras chave: Braquiterapia, Monte Carlo, Cancro da próstata 
 
Importância da PET/CT com (11C) colina no planeamento de 
Radioterapia de Salvação no Carcinoma da Próstata 
Pedro André da Costa Baptista Fernandes 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 
 
Resumo: Introdução:No carcinoma da próstata, a recidiva 
bioquímica pós-prostatectomia radical traduz-se na elevação do 
PSA em duas avaliações laboratoriais consecutivas com valor 
superior a 0,2 ng/ml. Presentemente a PET/CT com (11C) Colina 
tem-se mostrado vantajosa, em caso de progressão da doença, no 
re-estadiamento e, como tal, na delineação dos volumes-alvo a 
irradiar. Nesta fase este exame torna-se útil pois identifica, com 
maior rigor, o local da recidiva bioquimica, nomeadamente, a 
nível da fossa prostática versus regiões ganglionares pélvicas 
influenciando a estratégia terapêutica a adoptar. 
Objectivo:Comprovar o interesse da PET/CT com (11C) colina 
no planeamento de radioterapia de salvação. 
Material e métodos:Os autores descrevem, um caso clinico de 
doente com carcinoma da próstata submetido a prostatectomia 
radical cuja histologia mostrou um adenocarcinoma, G2, Gleason 
7 (3+4) e com margens negativas. Posteriormente o doente 
apresentou recidiva bioquímica tendo um PSA máximo de 2.16 
ng/ml. Sequencialmente, foi proposto para radioterapia de 
salvação e com a informação da PET/CT de re-estadiamento que 
revelou metastização ganglionar pélvica à esquerda, foram 
delineados os volumes de irradiação, nomeadamente, CTV1 
(pelve), CTV2 (loca prostática), PTV1 e PTV2  respectivos. 
Efetuou uma dose total de 45Gy/25F/5S à pelve (1ª fase) e boost 
à loca prostática e gânglio pélvico esquerdo com 14,4 
Gy/11F/2,5S (2ª fase). 
Resultados:Com o conhecimento rigoroso do local da recorrência 
da doença através da PET/CT, é possível aplicar-se um 
tratamento individualizado existindo maior definição da extensão 
de volume a irradiar (CTV). Na ausência da sua informação, o 
tratamento é apenas baseado nos factores adversos da doença, 
antes e após a cirurgia. 
Conclusões: Ainda que o uso da PET/CT com (11C) colina não 
seja recomendado por rotina, o seu maior rigor sobretudo na 
detecção de doença ganglionar contribui para um maior controlo 
da doença loco-regional. 
Palavras chave:PET/CT com (11C)colina; carcinoma da próstata; 
recidiva bioquímica 
 
 
IMRT no canal Anal – Experiência do Serviço 
Rita Ferreira Leite, Ana Pimenta, Luisa Mirones, Maria 
Fortunato, Margarida Roldão  
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil  
 
Introdução:RQT é tratamento standard do carcinoma do canal 
anal(CCA) com adequado controlo local(CL), mas associado a 
importante toxicidade. Amputação abdomino-perineal(AAP) 
reservada para recidiva, destruição maciça do esfíncter ou fístulas 
vaginais.  
Objectivo:Apresentar experiência com IMRT em CCA, 
reportando sobrevivência global(SG), sobrevivência livre de 
doença(SLD), controlo local(CL) e toxicidades. 
Material e métodos:Análise retrospectiva de 17 doentes com 
diagnóstico de CCA, propostos para RQT com IMRT, de 
Janeiro/2009 a Abril/2012. Delimitaram-se volumes de 
tratamento e órgãos de risco, de acordo com ICRU62. 
CTV1:tumor anal, adenopatias, canal anal, mesorecto, gânglios 
inguinais e ilíacos. CTV2:tumor anal, adenopatias e canal anal. 
Para PTV foi adicionada margem de 0,7cm. Doses médias:Total-
55Gy, PTV1-45Gy, PTV2-9Gy. Estadiaram-se pela Classificação 
TNM/UICC. Avaliaram-se SG e SLD pelo método de Kaplan-
Meier, toxicidade aguda segundo RTOG/CTC3.0, resposta aos 
tratamentos segundo critérios RECIST.  



Resultados:Amostra inicial:17 doentes, 1 excluído por ter 
efectuado braquiterapia. Avaliaram-se 12 mulheres e 4 
homens com média de idades de 66 anos com diagnóstico 
CCA. Tipo histológico:CPC em 15 e ADC em 1. 
Classificaçao:2 em estádio I, 8 em estadio II, 1 em estadio 
IIIA e 5 em estadio IIIB. Propostos para RQT, excepto 1 por 
idade avançada. Tempo médio de RT:47dias. Toxicidade 
aguda:7 de G1, 11 de G2, 7 de G3 e nenhum de G4. 5 
realizaram AAP, 3 por persistência da doença local, 1 por 
recidiva local e 1 por tumor síncrono da sigmoide. Nenhum 
suspendeu RQT. Tempo médio de Follow up:25 meses. 
Nenhum apresentou toxicidade tardia. 12 apresentaram 
remissão completa, destes 1desenvolveu metástases. 14 estão 
vivos, 11 sem doença. 2 faleceram, por progressão. SG, SLD 
e CL de 92%, 82% e 75% ao 1ano.  
Conclusões:IMRT no CCA, mostrou adequado CL, SG, SLD, 
com diminuição da toxicidade aguda. Seguimento mais longo 
e maior número de doentes serão necessários para avaliar 
padrões de falência e toxicidade tardia. 
Palavras-Chave: CCA, IMRT, RQT 
 
 
Influência do volume vesical na diminuição da dose 
recebida na bexiga e no PTV em doentes com tumor de 
recto tratados com belly-board 
Carina Marques Coelho, Ana Cravo Sá, Clara Gomes, 
Daniela Ribeiro, Fátima Monsanto e Joana Barbosa 
Instituição: Centro Hospitalar Barreiro Montijo e Escola 
Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa 
 
Resumo: Introdução: O cancro retal continua a ser um dos 
principais problemas de saúde a nível mundial, sendo a 
toxicidade gastro-intestinal e génito-urinária os efeitos tardios 
da radioterapia mais reportados. A utilização da Belly-Board 
para minimizar essa toxicidade, reduzindo o volume de 
bexiga e intestino delgado irradiados é recomendada. No 
entanto, o protocolo mais adequado para o volume vesical 
nestes doentes é ainda tema de controvérsia. 
Objetivo: Avaliar a influência do volume vesical na dose 
recebida na bexiga e no PTV, em doentes com tumor de reto, 
posicionados em decúbito ventral, com belly-board. 
Materiais e Métodos: 38 doentes com tumor de reto tratados 
no CHBM, agrupados em dois grupos: o 1º grupo, com 19 
doentes que realizaram tratamento com bexiga cheia e o 2º 
grupo, com 19 doentes que realizaram tratamento com bexiga 
vazia. Os dados foram obtidos através dos HDV’s e foram 
comparadas as doses máximas no PTV e a percentagem de 
volume de bexiga que recebe 50Gy. Foi utilizado o teste 
estatístico U-Mann Whitney com um nível de significância 
de 0,05. A hipótese de pesquisa deste estudo propõe que os 
dois grupos diferem significativamente entre si e a hipótese 
nula propõe que os dois grupos não diferem 
significativamente entre si, para ambas as variáveis. 
Resultados: Não se observaram diferenças estatisticamente 
significativas entre os grupos no que diz respeito à dose 
máxima no PTV. No que se refere à percentagem de volume 
de bexiga que recebe 50Gy verificaram-se diferenças 
estatisticamente significativas, tendo o grupo de doentes que 
realizaram tratamento com bexiga cheia apresentado valores 
mais baixos. 
Conclusões: Este estudo demonstrou o benefício da utilização 
do protocolo de bexiga cheia em doentes com tumor de reto 
tratados com belly-board, na diminuição da percentagem de 
volume de bexiga que recebe 50Gy. 
Palavras-Chave: Tumor do reto, radioterapia, belly-board, 
bexiga cheia, bexiga vazia 
 
 
 
 
 

Linfoma Não-Hodgkin Mamário – Caso Clínico 
Domingos Roda; António Silva; Maria João Guardado; Tânia 
Serra; Fernando Costa; Gilberto Melo 
IPOCFG, EPE 
 
Introdução: Os Linfomas não Hodgkin (LNH) constituem 3 a 4 
% dos cancros diagnosticados anualmente, sendo a sexta causa de 
morte por cancro na Europa. Os sub-tipos mais frequentes são o 
Linfoma Folicular e o Linfoma B Difuso de Grandes Células 
(LBDGC). Consideram-se factores de risco as disfunções do 
sistema imunitário e a infecciosidade condicionada por algumas 
estirpes de vírus e de bactérias. Os LNH ganglionares 
apresentam-se como adenopatias indolores. Cerca de 30% dos 
LNH surgem primariamente em apresentação extra-nodal, com 
maior frequência no aparelho Gastro-intestinal, região da cabeça 
e pescoço e na pele. A abordagem terapêutica nos LBDGC extra-
nodais localizados passa por esquemas de Poliquimioterapia 
combinados com Radioterapia Externa (RTX). 
Objectivo: Aplicabilidade da RTE no tratamento de 
Hemolinfopatias.  
Material e métodos: Os autores descrevem o caso clínico de uma 
doente do sexo feminino, de 77 anos, com o diagnóstico de LNH- 
LBDGC 
estádio IE-A de Ann Arbor, representado por um nódulo 
lobulado com cerca de 3 cm de maior eixo, localizado à mama 
direita. A doente tinha previamente realizado 8 ciclos de 
Quimioterapia com esquema R-CHOP, tendo 4 semanas depois 
prosseguido com RTX. A dose total realizada foi de 36,0Gy/18 
fracções/ 3,5 semanas a título intensivo / consolidação sobre a 
mama direita.  
Resultados:A doente cumpriu o esquema de Radioterapia 
proposto sem complicações. Ao exame clínico durante a 
realização do tratamento de RTX nunca foi detectada 
clinicamente nenhuma lesão. A doente mantém seguimento 
regular em consulta de Hematologia Clínica actualmente sem 
sinais sugestivo de recidiva loco-regional ou sistémica.  
Conclusões: A Radioterapia é uma modalidade terapêutica útil 
neste tipo de neoplasia, quando introduzida de forma sequencial 
aos esquemas de Poliquimioterapia esperando-se, de um modo 
geral na população com esta entidade clínica, uma sobrevivência 
global de cerca de 70 a 80% em 5 anos.  
Palavras chave: Radioterapia; Linfomas Não Hodgkin.; Mama. 
 
 
Medições de DVH para VMAT 
Joep Stroom, Milton Rodrigues, Dalila Mateus, Maria Cardoso, 
Carlo Greco, Elizabeth Moser, 
Sandra Vieira 
Fundação Champalimaud 
 
Introdução: A complexidade da técnica VMAT requer novas 
formas de verificação e de controlo de qualidade. Actualmente 
existem sistemas que permitem o cálculo de histogramas de dose-
volume (DVH) de distribuições de dose medida em fantomas. 
Objectivo: Neste estudo pretende-se validar clinicamente um 
sistema comercial 3DVH® (SunNuclear) e comparar os 
resultados obtidos com um sistema de dosimetria EPID 3D 
desenvolvido pelo NKI-AVL em Amsterdão e que está a ser 
testado no nosso Hospital. 
Material e métodos: Foram planeados dois casos clínicos 
(Próstata e Esófago) no MONACO (CMS). Os respectivos planos 
de tratamento foram irradiados num acelerador Elekta Synergy e 
medidos no ArcCheck (SunNuclear) e num fantoma de placas 
com dosimetria EPID. Para estudar a sensibilidade dos dois 
métodos, introduziram-se dois tipos de erros no MLC dos planos 
medidos: erros sistemáticos de 0,5 a 2mm na posição das lâminas 
e a mobilização de uma ou duas lâminas. Calculou-se a análise 
gama (3%,3mm) e os DVHs respectivos. 
Resultados: O caso da próstata apresenta semelhança nos DVHs 
dos dois sistemas, embora no sistema da dosimetria EPID a dose 
medida seja ligeiramente superior à calculada no MONACO. Isto 



deve-se ao facto das dimensões do fantoma de placas serem 
inferiores às do paciente, originando doses mais elevadas. No 
caso do Esófago o efeito obtido foi o oposto. Os sistemas 
detectaram os erros introduzidos no MLC, com alterações na 
dose média do PTV da próstata até 11.4% no sistema de 
dosimetria EPID e de 8.7% no 3DVH.Verificou-se que uma 
alteração de ±0.5mm no MLC do plano do Esófago, diminui 
a análise gama até 6.3% no caso do EPID e 10.9% no caso do 
3DVH. 
Conclusões: Os sistemas são capazes de produzir DVHs de 
planos de VMAT. Demonstrou-se também a sua 
sensibilidade a erros de calibração do MLC. No entanto a sua 
implementação requer a avaliação de mais casos clínicos. 
Palavras chave: VMAT, EPID, 3DVH 
 
 
Meningioma da Bainha do Nervo Óptico- A propósito de 
um Caso Clínico 
Maria João Serra, Carlos Fardilha, Sara Gonçalves, Maria 
João Guardado, Cristina Miranda, Gilberto Melo 
IPO Coimbra 
 
Introdução - O Meningioma da Bainha do Nervo Óptico é 
uma entidade nosológica rara. Caracteriza-se por crescimento 
indolente e uma variedade de sintomas provocados pela 
compressão das vias ópticas. A sua abordagem terapêutica 
continua a ser um desafio clínico, pudendo-se optar por 
vigilância, cirurgia ou radioterapia. As modernas técnicas de 
Radioterapia, nomeadamente a Radioterapia Estereotáxica 
Fraccionada, têm-se demonstrado uma mais-valia no 
tratamento destes doentes, permitindo a estabilização ou 
mesmo a melhoria da sintomatologia oftalmológica 
apresentada. 
Objectivo - Os autores têm como objectivo apresentar um 
caso clínico de uma doente de 52 anos com diagnóstico de 
provável Meningioma da Bainha do Nervo Óptico em 
tratamento no Serviço. 
Material e Métodos - Caso clínico de uma doente do sexo 
feminino, 52 anos, que recorreu ao Médico Assistente por 
proptose à esquerda. Na sequência efectuou Ressonância 
Magnética Crânio-Encefálica que revelou massa intra-
orbitária em íntimo contacto com o nervo óptico esquerdo, 
sendo sugestiva de Meningioma. Inicialmente optou-se por 
manter em vigilância mas posteriormente, por agravamento 
da acuidade visual e da proptose, foi referenciada ao nosso 
Serviço. 
Resultados - A doente encontra-se actualmente em tratamento 
com Radioterapia Estereotáxica Fraccionada. 
Conclusões - De acordo com a literatura disponível, a  
Radioterapia Estereotáxica Fraccionada é uma técnica eficaz 
no tratamento deste tipo de lesões, sendo expectável uma boa 
resposta ao tratamento. 
Palavras Chave - Radioterapia Estereotáxica Fraccionada , 
Meningioma 
 
 
Metastases cerebrais de cancro do pulmão: o papel da 
cirurgia e da radioterapia 
Catarina Ribeiro 
CHLC 
 
Resumo: Introdução:As metastases cerebrais são 
complicações comuns dos tumores do pulmão. Responsáveis 
por um pior prognóstico e sobreviência mais curta desde o 
seu diagnostico, comprometem também muitas vezes os 
planos de tratamento e cursam com grande impacto na 
qualidade de vida. 
Objectivo: Reportar a experiência do nosso centro com 
metastases cerebrais de cancro do pulmão entre 2010 e 2012. 
Material e métodos: Análise estatítica com SPSS v.20 

Resultados:Oitenta pacientes tiveram o diagnostico de metastases 
cerebrais de cancro do pulmão entre 2010 e 2012, 81.1% (N=65) 
dos quais eram homens com uma idade mediana de 64 (sem 
diferenças significativas entre os 2 sexos; p=0.236). O carcinoma 
do pulmão de não pequenas células (CPNPC) era o diagnostic 
histológico de 70.0% (n=56) dos nossos doentes, enquanto 18,8% 
tinham tumores de pequenas células (CPPC) e 9 doentes com 
outras histologias ou tipos histológicos mistos. As várias opções 
terapeuticas dirigidas as metastases incluiam radioterapia 
holocraneana (n=31), cirurgia (neurocirurgia ou radioterapia 
estereotáxica, n=21), ambos (n=5) ou “melhores cuidados de 
suporte” (BSC) (n=31) . Verificamos que a sobrevivência nos 
pacientes submetidos a cirurgia foi significativamente maior 
(72,9 versus 209,8 dias, p=0.002), independentemente da idade, 
tipo histológico ou outros tratamentos também utilizados. Quanto 
ao impacto da radioterapita na sobrevivência, através de uma 
análise de regressão de cox, verificou-se um aumento de 
sobrevivência quando controlado para o tipo histológico e 
realização ou não de cirurgia, sendo que a radioterapia parece 
aumentar mais a sobrevivência nos pacientes com 
adenocarcinoma e nos que foram também operados às metastases 
cerebrais (43,5 versus 107,9 dias, p=0.011). 
Conclusões: Este trabalho, apesar das limitações inerentes ao 
tamanho reduzido da amostra e de ser retrospectivo, permite 
alertar para a necessidade de melhor compreender possíveis 
factores prognósticos e preditivos de resposta à radioterapia nos 
doentes com cancro do pulmão e metastases cerebrais. 
Palavras chave: cancro pulmão, metastases cerebrais, 
radioterapia, cirurgia 
 
 
Metastização do Carcinoma do Endométrio, a propósito de 
um caso clínico 
Isabel Reis, Carolina Ferreira, Cristiana Alzamora, Nuno 
Coimbra, Lurdes Salgado, Luísa Carvalho 
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil do Porto 
Resumo: Introdução: O carcinoma do endométrio representa 
cerca de 6% dos cancros no sexo feminino. Geralmente tem bom 
prognóstico, pois a maioria das doentes (cerca 80%) tem doença 
confinada ao útero. A sua disseminação linfática dá-se 
primariamente para os gânglios pélvicos, parametriais e ilíacos, 
mas nem sempre segue uma sequência expectável. 
Objectivo: Fazer uma breve revisão da metastização ganglionar 
atípica do carcinoma endometrial a propósito de um caso clínico. 
Material e métodos:Foi revisto o processo clínico e dados 
dosimétricos do caso apresentado. 
Resultados: Doente de 80 anos referenciada em Fevereiro de 
2012 por Adenocarcinoma Endometrial pós-estadiamento 
cirúrgico, estadio pIB. Realizou TC abdomino-pélvica pós-
operatória que revelou nódulo com 15 mm, adjacente à supra-
renal direita, sugerindo natureza secundária. A doente efetuou BT 
endoluminal vaginal (dose total de 25Gy, em 5 aplicações). 
Realizou PET e citologia aspirativa da supra-renal direita 
compatíveis com metástase de carcinoma do endométrio. Em 
Setembro de 2012 realizou Suprarrenaletomia direita, que 
mostrou supra-renal sem sinais de malignidade, e gânglio 
linfático envolvido por neoplasia maligna, compatível com 
metástase ganglionar de carcinoma do endométrio. A doente foi 
proposta para tratamento de QT paliativa. Após discussão dos 
riscos/benefícios, e atendendo a que se tratava de uma doente de 
80 anos, com co-morbilidades, e de ser uma neoplasia 
endometrial (geralmente com baixa quimiossensibilidade), a 
doente e a família decidiram não realizar, de momento, QT, 
ficando em vigilância. 
Conclusões:A presença simultânea de metastização ganglionar 
pélvica e para-aórtica é relativamente comum nos carcinomas do 
endométrio, em virtude da drenagem direta da região do fundo 
uterino para os gânglios para-aórticos, através dos ligamentos 
infudíbulo-pélvicos. No caso apresentado constatou-se a presença 
de uma metástase ganglionar para-aórtica adjacente à supra-renal 
direita, num carcinoma do endométrio estadiado como IB ao 



diagnóstico em virtude da ausência de metástases 
ganglionares, nomeadamente pélvicas. 
Palavras chave:Carcinoma do endométrio, metastização 
ganglionar. 
 
 
Metastização Hepática de Adenocarcinoma do Etmóide – 
Caso Clínico 
Carolina Ferreira, Sérgio Caselhos, Cristiana Alzamora, 
Isabel Reis, Nuno Coimbra, Manuel Jacome, Teresa Bacelar, 
Marisa Lobão 
Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, 
EPE 
 
Introdução: Os tumores da cavidade nasal e seios perinasais 
são tumores raros, representando menos de 1% de todas as 
neoplasias. O tipo histológico mais frequente é o carcinoma 
epidermoide, correspondendo o adenocarcinoma a 10 a 20% 
destas neoplasias. Os sinais e sintomas são inespecíficos, 
sendo estes tumores habitualmente diagnosticados em 
estadios avançados. A metastização ganglionar não é 
frequente, sendo referida em apenas 2-3% dos casos. A 
metastização à distância é ainda menos frequente, havendo 
raros casos descritos de metastização visceral, habitualmente 
pulmonar, óssea e cerebral, isoladamente ou de forma 
síncrona. 
Objectivo: Descrição da evolução clínica de caso clínico de 
adenocarcinoma do etmóide com metastização hepática, 
assim como a sua abordagem terapêutica. 
Material e métodos: Os autores descrevem o caso clínico de 
um doente de 61 anos, sexo masculino, carpinteiro, com o 
diagnóstico de adenocarcinoma do etmóide, estadiado como 
T4N0M0 em Dezembro de 2009. Foi submetido a 
esfenoetmoidectomia esquerda e realizou radioterapia 
adjuvante, numa dose total de 60 Gy em 30 fracções, a 
2Gy/dia. Manteve-se em vigilância clínica, sem evidência de 
recidiva loco-regional durante 30 meses. Em avaliação de 
rotina no médico de família, foi detectada uma massa 
hepática, cuja biópsia revelou tratar-se de metástase de 
adenocarcinoma do etmóide. Foi posteriormente submetido a 
hepatectomia direita. 
Resultados: Após o tratamento inicial, o doente não 
apresentou evidência de doença durante 30 meses. A 
progressão teve a forma de recidiva à distância, tendo sido 
mantido, contudo, um controlo loco-regional da doença. 
Conclusões: O adenocarcinoma do etmóide é um tumor raro, 
sendo o seu prognóstico frequentemente desfavorável devido 
ao diagnóstico em estadios avançados. A abordagem 
terapêutica inclui cirurgia e radioterapia adjuvante, sendo 
contudo a recidiva loco-regional muito frequente e 
responsável pela mortalidade associada a esta neoplasia. A 
metastização visceral é rara, não havendo casos isolados 
descritos de metastização hepática. 
Palavras chave: Adenocarcinoma do etmóide, Metastização 
hepática, Radioterapia adjuvante 
 
 
Metástases vaginais de Carcinoma Neuroendócrino de 
Pequenas células do Colo do Útero: a propósito de um 
caso clínico 
Isabel Reis, Luísa Carvalho, Lurdes Salgado, Lurdes Trigo 
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil do Porto 
 
Resumo: Introdução: Os tumores neuroendócrinos são 
conhecidos pelo seu comportamento agressivo, já que as 
metástases regionais e à distância são frequentes e ocorrem 
precocemente. 
Objectivo: Fazer uma breve revisão da literatura a propósito 
de um caso clínico de metástases vaginais de carcinoma 
neuroendócrino do colo uterino. 

Material e métodos: Foi revisto o processo clínico e dados 
dosimétricos do caso apresentado. 
Resultados: Doente de 31 anos referenciada por carcinoma 
epidermóide do colo do útero com diferenciação neuroendócrina, 
em estadio cIB2. Foi proposta para tratamento de RTQT, tendo-
se constatado na 1ª consulta, lesão nodular de 0,8 cm na parede 
vaginal posterior, sugestiva de envolvimento secundário. A 
biópsia confirmou a presença de metástase vaginal de primário 
do colo uterino. Efetuou tratamento de RT (RTE, 48Gy a toda a 
pélvis a 2Gy/dia, seguido de BT uterovaginal, 2 aplicações de 
19Gy e 18Gy com 192Ir, e BT intersticial vaginal na dose 15Gy 
com 5 AH, tratados 3 cm de extensão), concomitantemente com 
Cisplatina semanal. Em Junho de 2011 foi constatada 
metastização ganglionar pélvica e pulmonar bilateral, pelo que a 
doente efetuou QT paliativa. Em Outubro de 2011 constatada 
metastização em nódulo lombar. Suspendeu QT após 3 ciclos, 
altura em que inicia queixas de cefaleias intensas, diminuição da 
acuidade visual à esquerda, vómitos e diminuição da força 
muscular, tendo-se confirmado metastização cerebral. Em 
consulta de grupo foi proposta para tratamento de suporte, tendo 
falecido em 9 de Dezembro de 2011. 
Conclusões: A raridade destes tumores torna difícil a definição 
do seu tratamento ideal. A terapêutica multimodal demonstrou 
algum sucesso no tratamento dos estadios mais precoces. 
Contudo a doença é caraterizada por altas taxas de recorrência e 
mortalidade. A melhor compreensão da biologia destes tumores, 
especialmente a sua génese molecular, poderá futuramente ajudar 
a otimizar a estratégia terapêutica. 
Palavras chave: Carcinoma neuroendócrino do colo do útero, 
metástases vaginais 
 
 
Neoplasias dérmicas em doentes transplantados – a propósito 
de um caso clínico 
Ivone Ribeiro, Joana Gonçalves, Isabel Bravo, Lurdes Trigo, 
Teresa Viterbo, Alexandre Pereira, Ofélia Pereira, Nathalie Stas 
IPO Porto 
 
Introdução: Recetores de transplantes hepáticos têm risco 
aumentado de desenvolver cancro, cerca de 2 a 4 vezes superior à 
população geral. Tal deve-se maioritariamente ao tratamento 
imunossupressor, estando também outros fatores envolvidos. O 
cancro de pele é o tipo de cancro mais comum. 
Caso Clínico: Homem, caucasiano, de 57 anos. Em Fevereiro de 
2011, submetido a transplante hepático, tendo ficado medicado 
com tacrolimus. Em Dezembro de 2011, detetada lesão no dorso 
do nariz compatível com carcinoma basocelular. Em Abril de 
2012, efetuada exérese de lesão do dorso do nariz, cujo exame 
anatomopatológico revelou tratar-se de um carcinoma basocelular 
ulcerado, com margem profunda positiva. Em consulta de grupo 
multidisciplinar foi proposto para radioterapia externa versus 
braquiterapia adjuvante. Para estudo do plano de tratamento, foi 
efetuada tomografia computorizada de planeamento, com 
máscara de imobilização e colocação de tubos vetores. Após 
estudo dosimétrico, foi verificada superioridade da braquiterapia 
com plesioterapia como modalidade de tratamento. Assim, o 
doente efetuou 4 Gy/12 frações/2 frações diárias/8 dias de 
tratamento. Um mês após o tratamento, o doente apresentava 
dermatite rádica moderada do dorso nasal, com mucosite 
moderada intranasal. Após cuidados de penso diários, 
recuperação da dermatite e da mucosite em duas semanas. 
Atualmente, sem sinais de recidiva. 
Conclusão: O caso clínico apresentado descreve o caso de 
aparecimento de um carcinoma de pele no contexto de 
imunossupressão pós transplante hepático. Estudos descrevem 
que estes indivíduos têm um risco aumentado de neoplasias, 
sendo que o carcinoma da pele é a neoplasia mais frequente. 
Estes doentes podem efetuar tratamento sem parar a 
imunossupressão, tal como aconteceu no caso descrito. Este caso 
também aborda a plesioterapia como forma de tratamento 
adjuvante no cancro de pele, preservando as doses de tolerância 



dos órgãos de risco e a uniformidade de dose em superfícies 
irregulares como o dorso do nariz. 
Palavras chave: imunossupressão, cancro de pele, 
plesioterapia 
 
 
O Papel da Braquiterapia Intersticial no tratamento da 
Recidiva de Carcinoma da Vulva 
Isabel Reis, Lurdes Salgado, Luísa Carvalho, Lurdes Trigo 
Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil do Porto 
 
Resumo: Introdução: As recidivas locais do carcinoma da 
vulva são frequentes, e correlacionam-se intimamente com as 
margens cirúrgicas. O seu tratamento deve ser 
individualizado, de acordo com a localização, bem como, o 
estado geral e co-morbilidades. 
Objectivo:Fazer uma breve revisão da literatura a propósito 
de um caso de recidiva de carcinoma da vulva tratado com 
recurso a Braquiterapia Intersticial (BTI). 
Material e métodos: Foi revisto o processo clínico e dados 
dosimétricos do caso apresentado. 
Resultados: Doente de 69 anos com carcinoma epidermóide 
da vulva, submetida a vulvetomia radical e esvaziamento 
inguinal bilateral em 7 de Agosto de 2006. Em Setembro de 
2007 surge primeira recidiva vulvar. Foi re-intervencionada 
com exérese alargada da lesão com margens positivas. 
Efetuou Radioterapia (RT) adjuvante (50Gy à pélvis, vulva e 
regiões inguinais com campos paralelos AP/PA). Em 
Outubro de 2012 surge nova recidiva vulvar (lesão sub-
uretral direita com cerca de 3 cm). Recebeu tratamento com 
RT (40 Gy à região vulvar a 2Gy/fração), e Quimioterapia 
(QT) semanal. Após re-avaliação, foi decidido completar 
tratamento com BTI vaginal com Iridium-192 na dose de 30 
Gy (50 pulsos de 0,6Gy). 
Conclusões: O tratamento do carcinoma da vulva representa 
um desafio por várias razões. No caso apresentado, 
acrescenta-se o facto de se tratar de uma recidiva local de 
carcinoma da vulva numa doente previamente tratada com 
cirurgia e RT em Setembro de 2007. 
O recurso a mais de uma modalidade terapêutica minimiza o 
impacto induzido por cada uma delas. Em relação à RT, 
também se têm registado avanços aplicáveis ao tratamento do 
carcinoma vulvar, com possibilidade de tratar regiões 
limitadas efetivamente com menor morbilidade. Neste aspeto, 
a BTI desempenha um papel fundamental, nomeadamente 
nos casos de re-irradiação, associando-se a bom controlo 
tumoral com efeitos secundários tardios aceitáveis. 
Palavras chave: Carcinoma da vulva, Recidiva local, Re-
irradiação, Braquiterapia Intersticial. 
 
 
Planeamento de tratamento de Radioterapia Externa em 
doente com metástases cerebrais de carcinoma do recto e 
tumor do seio etmoidal – A propósito de um caso clínico 
Inácio, Diogo; Soares, Pedro; Marques, Margarida; Vendeira, 
Lurdes; Rey, Carmen; Varzim, Patricia; Pinto, Gabriela 
Centro Hospitalar São João, E.P.E. Serviço de Radioterapia; 
Serviço de Oncologia Médica 
 
Introdução/Objectivo: O cancro colo-rectal é o terceiro tipo 
mais comum de cancro a nível mundial. A metastização do 
cancro colo-rectal é mais comum após o tratamento de 
doença loco-regional (metastização metácrona), sendo o 
fígado mais atingido e a metastização cerebral rara (1,4%). 
Os tumores dos seios perinasais são relativamente incomuns 
(0,3% de todos os cancros). O tumor neuroendócrino do seio 
etmoidal é extremamente raro (<50 casos publicados), tendo 
uma propensão para recorrência local e disseminação à 
distância precoces (70% aos 3 anos). Os autores, a propósito 
de um caso clínico, descrevem o planeamento de  
radioterapia de um doente com metastização cerebral de 

adenocarcinoma do recto estadio IV e carcinoma neuroendócrino 
do seio etmoidal. 
Caso clínico: JCPL, 57 anos, sexo masculino. Em Janeiro/2012 
foi-lhe diagnosticado adenocarcinoma pouco diferenciado do 
recto baixo (cT3N0M0). Realizou Quimioterapia (Capecitabina) 
e Radioterapia (50Gy; 2Gy/dia) neoadjuvantes sendo submetido a 
Amputação Abdomino-Perineal em Junho/2012 (ypT2N0M0), 
ficando em vigilância. Em Dezembro/2012 deslocou-se ao SU 
por crises convulsivas de novo, tendo realizado TC e RM 
cerebral que revelaram duas lesões sugestivas de metastização e 
massa na região naso-etmoidal esquerda, cuja biópsia revelou 
segundo primário (Tumor neuroendócrino cT2N0). Exames de 
estadiamento  revelaram metastização hepática, óssea difusa e 
supra-renal. Realizou Radioterapia paliativa craniana, na dose de 
30Gy, 2,5Gy/dia, 12 fracções, com energia 6MV. Posteriormente, 
prosseguiu com RT ao seio etmoidal, na dose de 60Gy, 2Gy/dia, 
30 fracções, com energia 6MV. Foi proposto, também, para 
Quimioterapia paliativa. Os autores descrevem o plano de 
tratamento proposto para este doente, que ainda se encontra em 
tratamento. 
Discussão/Conclusão: É importante a distinção entre tumores 
neuroendócrinos de pequenas células e outros tumores 
neuroendócrinos, uma vez que os primeiros têm pior prognóstico. 
Várias modalidades de tratamento são sugeridas na literatura, 
embora nenhuma tenha revelado resultados superiores. Este 
doente, com neoplasia do recto e metastização intra e extra 
cerebral, insere-se na Classe II (RTOG) e, por isso, tem uma 
sobrevida expectável de 4,2 meses. Este trabalho é relevante, pois 
demonstra as dificuldades de um planeamento sequencial, 
nomeadamente ao nível da dosimetria. 
Palavras chave: Adenocarcinoma, Recto, Neuroendócrino, Seio 
etmoidal, Radioterapia. 
 
 
PRIMEIROS DOENTES TRATADOS COM  IMRT  E 
PLANEADOS NO TPS MONACO : COMPARAÇÃO 
DOSIMÉTRICA COM A TÉCNICA CONFORMACIONAL 
3-D NO TPS XIO 
Jacob, K., Rosa, M.J., Rolo, I., Silva, C., Valente, A., Melo, M., 
Silva, J., Rodrigues, R. 
Hospital Cuf Descobertas / Medical Consult SA 
 
Introdução: O tratamento com radiações do cancro da próstata e 
de tumores de cabeça e pescoço pode ser feito usando diferentes 
abordagens. 
No caso do cancro da próstata, as técnicas conformacionais têm 
permitido tratar com doses compreendidas entre 70/75 Gy, sem 
comprometer grandemente os órgãos de risco vizinhos e desta 
forma reduzir os efeitos secundários resultantes do tratamento. A 
técnica de IMRT tem permitido prescrever doses mais elevadas 
de radiação revelando melhores resultados terapêuticos. Para 
tumores de cabeça e pescoço a técnica de IMRT oferece a grande 
vantagem de minimizar a dose nos órgãos de risco, havendo por 
isso ganho terapêutico e melhoria na qualidade de vida dos 
doentes. Esta técnica foi implementada recentemente no nosso 
serviço usando o Sistema de Planeamento (TPS) Mónaco da 
CMS. Os doentes são tratados no acelerador linear Elekta Beam 
Modulator. 
Objectivo: Avaliar o beneficio dosimétrico da utilização da 
técnica de IMRT comparativamente com a técnica 
conformacional 3D. 
Material e métodos: TC GE HiSpeed, Mónaco (IMRT) e XiO 
(conformacional 3D) da CMS. Foi avaliada a distribuição de dose 
nos volumes alvo e a dose nos órgãos de risco para ambas as 
patologias. 
Resultados: Verificou-se que IMRT permite uma maior 
conformação da dose aos volumes alvo minimizando a dose nos 
tecidos sãos e órgãos de risco circundantes. 
Conclusões: A técnica de IMRT permite uma melhoria em 
relação à técnica convencional 3D, especialmente em termos de 
protecção dos órgãos de risco. O uso desta técnica implica no 



entanto o uso de IGRT diário que contribui para um aumento 
da dose do tratamento. Outra desvantagem de um 
planeamento de IMRT é o tempo de cálculo do planeamento 
e o elevado número de verificações necessárias (QA) 
Palavras chave: Mónaco, XiO, IMRT 
 
 
Pseudotumor inflamatório da órbita refratário à 
corticoterapia tratado com Radioterapia Externa: a 
propósito de um caso clínico 
Pinheiro, Joana; Osório, Lígia; Meireles, Pedro; Leal, Vítor; 
Pinto, Gabriela 
Centro Hospitalar São João 
 
Resumo: Introdução: A Inflamação Idiopática da órbita ou 
pseudotumor é uma entidade clínica rara que se define como 
uma infiltração com efeito de massa e sinais de inflamação 
progressiva crónica. Caracteriza-se por dor, sinais 
congestivo-edematosos pálpebro-conjuntivais, quemose, 
ptose, exoftalmia, neuropatia óptica, anomalias oculomotoras 
e redução da acuidade visual. Pretende-se apresentar um caso 
clínico de uma patologia de etiologia clínica benigna, 
pseudotumor inflamatório, refratário ao tratamento 
convencional, tendo sido tratado posteriormente com 
Radioterapia Externa (RTE). 
Caso Clínico: Doente de 33 anos, género masculino com 
sintomas de edema periorbitário à esquerda e quemose de 
agravamento progressivo desde Junho 2009. Seguido em 
Consultas de Oftalmologia desde Novembro de 2009, 
realizou 2 tratamentos de 3 ciclos de corticóides, tendo os 
sintomas sido refratários ao tratamento. Após biópsia foi 
diagnosticado pseudotumor inflamatório da órbita esquerda. 
O doente foi proposto para realizar RTE que iniciou a 
16.7.2012 e terminou a 27.7.2012, tendo efectuado 20 Gy, em 
10 fracções com energia de 6 MV. 
Conclusão: O pseudotumor inflamatório, sendo uma entidade 
clínica benigna, pode ter um comportamento clínico 
agressivo com perda de visão severa e disfunção 
oculomotora. A RTE é usada em doentes resistentes ou 
intolerantes à corticoterapia. A prescrição mais comummente 
utilizada é de 20Gy, em 10 fracções durante 2 semanas. 
Sendo uma patologia rara e não havendo consenso de um 
procedimento protocolado, cabe ao clínico analisar o doente, 
os sintomas e a morbilidade prevista. 
Palavras chave: pseudotumor, órbita, radioterapia externa 
 
 
QoL de doentes com cancro de recto localmente 
avançado: QRT pré-operatória 
Fátima Monsanto, Ana Cravo Sá, Camila Farinhas, Carina 
Marques Coelho, Catarina Moreira e Cristina Lança 
Centro Hospitalar Barreiro Montijo e Escola Superior de 
Tecnologia da Saúde de Lisboa 
 
Resumo: Introdução: O cancro colo-rectal é o terceiro tipo de 
cancro mais comum em ambos os sexos e as terapêuticas 
actualmente disponíveis apresentam ainda alguns efeitos 
colaterais adversos, que influenciam negativamente a 
qualidade de vida dos doentes, sendo os mais comuns a 
incontinência urinária e fecal, e a disfunção sexual. 
Objectivos: Avaliar a QoL dos doentes com cancro do recto 
localmente avançado nos vários momentos do tratamento 
(Antes, Durante, Final) e verificar se a idade e sexo dos 
doentes, bem como o estadio do tumor têm influência sobre a 
sua QoL. 
Métodos e Materiais: Foram selecionados 20 doentes com 
cancro do recto localmente avançado submetidos a QRT pré-
operatória. Aspectos gerais e particulares da sua QoL foram 
analisados a partir do preenchimento de questionários 
EORTC QLQ-C30 e QLQ-CR29, nos vários momentos de 
tratamento. 

Resultados e Discussão: Dos 20 doentes seleccionados, apenas 13 
responderam aos questionários nos três momentos pretendidos. A 
maioria dos doentes era do sexo masculino (85% vs 15 %). A 
idade média dos doentes era de 66,1 anos. Em relação ao QLQ-
C30, não foram observadas diferenças estatisticamente 
significativas na escala QLQ global (p > 0,05). Em relação ao 
QLQ-CR29, foram apenas encontradas diferenças 
estatisticamente significativas na escala QLQ funcional, em que 
os doentes apresentaram um agravamento da QoL no decorrer do 
tratamento (p 
 
 
Quimioterapia neoadjuvante seguida de Radioquimioterapia 
concomitante em doentes com cancro da cabeça e pescoço 
Rubina Teixeira, Augusta Cavaleiro, Paula Vieira, Guy Vieira 
Quadrantes–Unidade de Radioterapia do Funchal 
 
Objectivo: O tratamento padrão para doentes com carcinoma 
localmente avançado da cabeça e pescoço é a Radioquimioterapia 
concomitante (RQT). Contudo, em doentes com grandes volumes 
tumorais rapidamente progressivos e sintomáticos a 
Quimioterapia neoadjuvante seguida de Radioquimioterapia 
concomitante(QTRQT) pode ser uma opção terapêutica. 
Pretende-se avaliar os resultados dos doentes submetidos a 
QTRQT. 
Material e Métodos: Analise retrospectiva de 35 doentes com 
cancro da cabeça e pescoço tratados entre Fevereiro de 2009 e 
Outubro de 2012, com follow-up até 31 de Dezembro de 2012. 
Grupo com idade mediana de 54 anos sendo constituído por 
42,9% de doentes com carcinoma da Orofaringe, 25,7% com 
carcinoma da Hipofaringe, 14,3% com carcinoma da Laringe, 
com 8,6% com carcinoma da Nasofaringe e 8,6% com carcinoma 
da cavidade oral. Classificados principalmente no estadio IV. O 
esquema terapêutico em 91,4% doentes consistiu em 3 ciclos a 
cada 21 dias, de Quimioterapia neoadjuvante TPF (Taxotere 
75mg/m2 D1, Cisplatina 75mg/m2 D1 e 5-FU 750mg/m2 D1-5) 
seguida de Radioterapia externa conformacional-3D com 
fraccionamento convencional (1,8-2 Gy/dia, 5 dias/semana) com 
a dose total 66-70Gy concomitante com Quimioterapia que em 
77,1% consistiu em cisplatina 100mg/m2. 
Resultados: Aos 2 anos a Sobrevivência global, Controlo loco-
regional, a Sobrevivência livre de doença e foi de 60,3%, 50% e 
42,4%, respectivamente. Interromperam tratamento 10 doentes, 
destes, um foi perdido em seguimento e 5 doentes tiveram 
persistência tumoral após tratamento. Sofreram recorrência (loco-
regional e/ou à distância) 8 doentes. 
Conclusões: A interrupção do tratamento influenciou a resposta  
por dimuição do controlo local. Não se constatou relação entre a 
recidiva à distância e o esquema de Quimioterapia mas sim com 
o status ganglionar no estadio IV. Verificou-se tendência para 
resposta completa em doentes que efectuaram TPF seguida de 
RQT com cisplatina em relação aos outros esquemas 
administrados. 
Palavras chave: Quimioterapia neoadjuvante; Radioquimioterapia 
concomitante; Carcinoma da cabeça e pescoço. 
 
Radioquimioterapia em gliossarcoma e astrocitoma síncronos 
– caso clínico 
Ivone Ribeiro, Alina Rosinha, Joana Gonçalves, Joaquina 
Maurício, António Verdelho, Rui Ferreira, Fátima Borges, Sofia 
Conde 
IPO Porto 
 
Introdução: O Gliossarcoma é uma neoplasia primária rara do 
Sistema Nervoso Central, classificada pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) como um glioma de alto grau e como uma 
variante do Glioblastoma multiforme (GBM). Representa menos 
de 2% de todos os gliomas e 5% de todos os astrocitomas. A 
apresentação clínica, história natural da doença e o tratamento 
são semelhantes aos do GBM. 



Objetivo: Propomo-nos a descrever o tratamento efetuado 
num paciente com o diagnóstico de gliossarcoma e 
astrocitoma síncronos e avaliar a resposta à terapêutica. 
Material e métodos: Os autores descrevem um caso clínico de 
um homem de 64 anos, com antecedentes de adenocarcinoma 
da próstata, com o diagnóstico de 3 lesões cerebrais em RM 
cerebral sugestivas de lesões secundárias. Foi submetido a 
exérese cirúrgica das lesões cerebrais e o exame histológico 
revelou tratar-se de um Astrocitoma gemistocítico (grau II 
OMS) e duas lesões de Gliossarcoma (grau IV, OMS). Foi 
tratado com radioterapia (RT) cerebral adjuvante 
concomitante com quimioterapia (QT) (temozolomida (TMZ) 
75mg/m2/dia); completou 60 Gy/30 fracções/6 semanas 
dirigida às lesões de gliossarcoma e 54 Gy/27 fracções/5,5 
semanas dirigidas à lesão de astrocitoma, com técnica de 
IMRT. Posteriormente fez QT adjuvante/paliativa com TMZ 
150 mg/m2, D1-D5. 
Resultados: O tratamento foi bem tolerado. A RM cerebral 
efetuada cinco meses após a cirurgia mostrou recidiva 
tumoral. Manteve tratamento de QT com TMZ. A RM 
efetuada 8 meses após a cirurgia mostra progressão da doença 
a nível local. Um ano após a cirurgia, apresentava razoável 
estado geral, ECOG 2 e lentificação cognitiva. 
Conclusão: É um caso clínico com uma apresentação atípica 
de tumores síncronos do SNC. Apesar de um dos tipos 
histológicos ser um tumor raro do SNC, o Gliossarcoma, cujo 
comportamento é habitualmente agressivo, com uma 
sobrevivência global de 7 meses, neste caso destaca-se a 
sobrevivência prolongada, um ano após a cirurgia. 
Palavras chave: Gliossarcoma, tumor raro do SNC, lesões 
cerebrais síncronas, radioterapia, quimioterapia 
 
 
Radioquimioterapia neoadjuvante no carcinoma do 
esófago: experiência de um serviço 
Inês Nobre-Góis (1), João Casalta-Lopes (1,2), Tania 
Teixeira (1), Anabela Sá (1), Margarida Borrego (1), Paula 
Soares (1) 
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; (2) 
Unidade de Biofísica, IBILI – Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra 
 
Introdução: O tratamento gold-standard no carcinoma do 
esófago (CE) é cirúrgico, apesar da elevada morbilidade e 
mau prognóstico. Estudos recentes mostram benefício da 
radioquimioterapia neoadjuvante na sobrevivência. Nos 
doentes operados após esta terapêutica está descrita uma 
resposta patológica completa (RPC) de 15-40%. 
Objectivos: Avaliar os resultados da radioquimoterapia 
concomitante a título neoadjuvante em doentes com CE. 
Material e Métodos: Foram incluídos os doentes com CE que 
efectuaram tratamento de radioquimioterapia concomitante 
(5FU + cisplatina) entre Dezembro 2002 e Agosto 2012. 
Foram determinadas a resposta à terapêutica e a toxicidade 
aguda (escala CTCAE 4.0). A sobrevivência foi analisada 
pelo método de Kapplan-Meier. Considerou-se alfa=0.05. 
Resultados: Dos 56 doentes com CE tratados com 
radioquimioterapia na nossa Instituição, 40 (71,4%) 
realizaram terapêutica a título neoadjuvante; foram incluídos 
os 35 doentes submetidos a radioquimioterapia concomitante. 
85,7% eram do sexo masculino e a idade mediana foi 58 
anos. A localização mais frequente foi o terço médio (37,1%) 
e 68,6% corresponderam a carcinomas epidermóides; 11,4% 
eram cT2, 88,6% cT3 e 82,9% cN+. A dose total prevista foi 
45-50,4Gy/25-28Fr/5-5,5S. Não completaram a dose 
programada 8,6% dos doentes por agravamento do estado 
clínico. A toxicidade aguda foi sobretudo hematológica 
(77,2%), grau 3 em 8,6%; foi registada disfagia grau 3-4 em 
17,6%. 22 doentes (62,9%) foram submetidos a cirurgia, com 
taxa de complicações pós operatórias de 54,5%. Houve RPC 
em 45,5% dos doentes. As sobrevivências global específica 

de doença (SGED) e livre de doença aos 3anos foram 53,3% e 
45,0%, respectivamente. A RPC nos doentes operados constituiu 
um factor de bom prognóstico para a SGED em doentes R0 
(p=0,038; 100% vs. 33,3% aos 5anos). 
Conclusões: Em doentes R0, a RPC pós-radioquimioterapia 
neoadjuvante no CE está associada a um melhor prognóstico. A 
morbilidade associada ao tratamento é sobretudo pós-operatória, 
sendo a RT relativamente bem tolerada. 
Palavras-chave: Carcinoma do esófago, Radioquimioterapia 
neoadjuvante. 
 
 
Radioquimioterapia no carcinoma do recto. Como tratar o 
doente idoso? 
Inês Nobre-Góis (1), João Casalta-Lopes (1,2), Tania Teixeira 
(1), Mário Rui Silva (1), Anabela Sá (1), Margarida Borrego (1), 
Paula Soares (1) 
(1) Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; (2) Unidade de 
Biofísica, IBILI – Faculdade de Medicina da Universidade de 
Coimbra 
 
Resumo: Introdução: No tratamento do carcinoma do recto 
localmente avançado (CRLA) é consensual efectuar Radioterapia 
(RT) neoadjuvante, associada ou não a Quimioterapia (QT) 
concomitante. Estudos demonstram que doentes mais velhos têm 
menor probabilidade de efectuar QT e/ou RT do que doentes 
mais jovens. No entanto, publicações recentes indicam que 
doentes mais velhos parecem ter sobrevivência e toxicidade 
sobreponíveis às dos mais novos. 
Objectivos: Avaliar a toxicidade, resposta tumoral e 
sobrevivências em doentes com CRLA submetidos a 
radioquimioterapia (RQT) neoadjuvante, estratificando-os pela 
idade. 
Métodos: Foram incluídos retrospectivamente os doentes com 
CRLA tratados com RQT e cirurgia entre 2002 e 2011, com a 
dose de 50,4Gy/28Fr/5,5S e QT concomitante com 5-FU 
infusional/fluoropirimidinas orais. Foi realizada estratificação em 
dois grupos: Grupo1 realizaram QT adjuvante (vs.50,0%; pveis 
em ambos os grupos, com sobrevivência livre de doença loco-
regional aos 5anos 91,7%vs.96,4% (p=0,465) e sobrevivência 
global específica de doença aos 5 anos 83,8%vs.73,4% 
(p=0,227). 
Conclusão: A idade não deve ser, per se, um critério de exclusão 
em doentes com condições para RQT, dado não se verificarem 
diferenças significativas nos resultados ou toxicidade. 
Palavras-chave: Carcinoma do recto, Radioquimioterapia, Idoso. 
 
 
Radioterapia adjuvante no cancro do pulmão - a importância 
dos clips cirúrgicos 
Carolina Carvalho, Pedro Fernandes, Ana Cleto, Maria Corbal, 
Paula Soares 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra – Serviço de 
Radioterapia 
Resumo: Introdução: A radioterapia adjuvante (PORT) no cancro 
do pulmão é realizada nos doentes com envolvimento ganglionar 
ou com margens positivas. Em doentes seleccionados, sujeitos a 
ressecção segmentar ou em cunha, com comprometimento das 
margens exige a correcta delimitação do leito tumoral no 
planeamento 3D-CRT. Contudo, é difícil identificar a sua 
verdadeira localização, problema que pode ser ultrapassado 
através da colocação de clips durante a cirurgia. 
Objectivo: Realçar a importância dos clips cirúrgicos no 
planeamento da radioterapia do cancro do pulmão. 
Material e métodos: Os autores descrevem um caso clínico de 
uma doente de 74 anos, portadora de carcinoma no lobo inferior 
do pulmão direito. Em Fevereiro de 2012, foi submetida a 
ressecção em cunha, cuja histologia revelou um adenocarcinoma, 
que atingia focalmente a margem de ressecção e com invasão da 
pleura visceral - pT2aNxMx. Foi proposta para radioterapia, cujo 
planeamento do tratamento foi baseado em CT, com a doente em 



suporte específico para carcinoma do pulmão. Sobre as 
imagens adquiridas na CT, foram delineados os volumes-alvo 
(CTV, com base nos clips cirúrgicos, ITV e PTV) e foi-lhe 
administrada uma dose total de 60Gy/30F/6S. 
Posteriormente, com o intuito de verificar as diferenças entre 
um planeamento baseado nos clips e um planeamento sem 
essa informação, foi realizada a fusão de imagens da CT de 
planeamento com a PET pré-operatória e desenharam-se os 
volumes teóricos baseados no GTV da PET. 
Resultados: Após a comparação dos volumes de irradiação, 
verificou-se que os mesmos não eram concordantes, existindo 
desvios bastante acentuados. 
Conclusões: A colocação de clips cirúrgicos é mandatória 
para delimitar o leito tumoral, evitando o “geographical miss” 
durante o planeamento. Assim, é possível minimizar a 
irradiação dos tecidos sãos, diminuindo a toxicidade, e 
aumentar a exactidão do volume a irradiar, contribuindo para 
um melhor controlo local da doença. 
Palavras-chave: pulmão, radioterapia, clips 
 
 
Radioterapia Conformacional (3DRT) vs Volumetric 
Modulated Arc Therapy (VMAT) no tratamento pré-
operatório de um adenocarcinoma do recto “complicado” 
por um rim pélvico. 
Rita Leite, Dora Gomes, Fatima Borges, Isabel Azevedo, 
Helena Pereira 
Instituto Português Oncologia - Porto 
 
Resumo: Introdução: Radioquimioterapia neoadjuvante 
pélvica é tratamento “standard” nos carcinomas do recto 
localmente avançado, melhorando o controlo loco-regional. 
Ocorrência simultânea de adenocarcinoma do recto com rim 
pélvico é rara. 
Técnica 3DRT é a mais utilizada no planeamento. Os efeitos 
secundários poderão ser minimizados através da utilização de 
uma técnica mais complexa. VMAT utiliza um gradiente 
elevado de dose de radiação que permite o tratamento do 
volume alvo e ao mesmo tempo proteger os tecidos normais 
reduzindo a incidência e gravidade de efeitos secundários. 
Objetivo: Comparar os aspetos técnicos e dosimétricos das 
técnicas de planeamento 3DRT vs VMAT. 
Materiais e Métodos: Sexo masculino, 58 anos, com 
diagnóstico de neoplasia do recto localmente avançada, com 
rim pélvico, foi submetido a QTRT neoadjuvante, seguida de 
ressecção anterior do recto. Realizou a técnica 3DRT (tumor 
e áreas de drenagem ganglionar pélvica) com dose total de 
50,4Gy. Fez-se posteriormente simulação de tratamento 
comparando a homogeneidade e doses recebidas pelos órgãos 
de risco com planeamento VMAT. 
Resultados: O doente não apresentou toxicidade aguda 
importante (grau III/IV). Irradiação pélvica 3DRT permitiu 
até á data uma sobrevivência livre de doença em 12 meses de 
follow-up, sem decréscimo na função renal. Planeamentos 
3DRT (o realizado pelo doente) e VMAT (simulação) 
permitiam cobertura adequada do PTV e protecção dos 
órgãos de risco. Planeamento VMAT permitiu maior 
protecção dos órgãos de risco, 20% na bexiga, 40% na cabeça 
de fémur e 10% no rim pélvico. 
O número MU/fracção foi 146 (3DRT), 390 (VMAT), que 
conduz a diferenças no tempo de tratamento: 2´50´´/3DRT vs 
2´55´´/VMAT. 
Conclusão: O presente estudo não pode ser considerado 
conclusivo e a observação de maior número de doentes com 
maior “follow-up” são necessários para medir resultados e 
toxicidade tardia. VMAT provou ser uma modalidade de 
tratamento qualitativamente vantajosa, com melhores 
resultados dosimétricos. 
Palavras chave: QTRT, Rim pélvico, 3D vs VMAT, ADC do 
recto 
 

Radioterapia conformacional-3D pós-operatória no 
tratamento do carcinoma do ouvido médio – Caso clínico 
Rubina Teixeira, Augusta Cavaleiro, Miguel Furtado, Vitor 
Teixeira, Guy Vieira 
Quadrantes–Unidade de Radioterapia do Funchal 
 
Objectivo: O carcinoma epidermóide do ouvido médio é um 
tumor raro que em casos avançados pode invadir o ouvido 
interno e o nervo facial. Pretende-se avaliar a abordagem 
terapêutica a propósito de um caso clínico. 
Material e Métodos: Trata-se de uma doente de 47 anos com 
antecedentes de otite média cronica do ouvido direito que inicia 
história de otalgia, diminuição de acuidade auditiva do ouvido 
direito e otorreia com agravamento progressivo e perda 
hemáticas com 2 meses de evolução tendo recorrido ao serviço 
de urgência por paralisia facial. Efectou TAC que revelou erosão 
óssea na parede superior e anterior do ouvido médio e presença 
de tecidos moles em continuidade com o canal do nervo facial e 
com os canais semicirculares. Em Fevereiro de 2012 foi 
submetida a petrosectomia parcial com anastomose hipoglosso-
facial. A histologia foi compatível com carcinoma epidermóide 
moderamente diferenciado e queratinizado do ouvido direito, 
gânglio geniculado com invasão peri e intramural por carcinoma 
epidermóide e margem profunda infiltrada por carcinoma. Canal 
auditivo externo sem doença. Efectuou RM-CE e punção lombar 
que não mostraram evidência de doença. Foi proposta para 
Radioterapia externa conformacional-3D pós-operatoria. 
Realizou tratamento a 22/03/12 a 07/05/12 tendo sido 
administrado a dose total de 60Gy/30fr/6s sobre a loca tumoral 
em duas fases de tratamento. Iniciou terapia miofuncional oral 
com Terapeuta da fala 4 semanas apos o termino do tratamento. 
Resultados: Doente com follow-up de 9 meses encontrado-se 
livre de doença. Actualmente encontra-se a realizar terapia 
miofuncional oral com melhoria acentuada das funções motoras 
da face. 
Conclusões: Palavras chave: Carcinoma do ouvido médio, 
Radioterapia pós-operatória 
 
Radioterapia em doentes HIV+: A propósito de um caso 
clínico 
Pimenta, Ana; Leite, Rita; Mota, António; Fortunato, Maria; 
Guiomar, Teresa; Santos, Filomena; Roldão, Margarida 
IPO Lisboa 
 
Resumo: Introdução: A elevada prevalência de infecções por 
HIV e introdução de terapêutica antiretroviral altamente activa 
(HAART) aumenta a probabilidade de doença oncológica. A 
infecção HIV1/2 predispõe para neoplasias, nomeadamente do 
Colo do Útero, para o aparecimento de HSIL e LSIL, bem como 
para uma mais rápida progressão da doença associada à 
coinfecção por HPV. A RT/ QRT fazem muitas vezes parte da 
terapêutica, surgindo a preocupação da indicação, toxicidade e/ou 
esquemas terapêuticos mais adequados. 
Objectivo: Revisão da literatura de esquemas terapêuticos de 
RT/QRT e respectivas toxicidades em doentes HIV+, com cancro 
do colo do útero, a propósito de um caso clínico. 
Material e métodos: Análise retrospectiva do caso clínico de uma 
doente HIV+ com cancro do colo do útero submetida a QRT. 
Revisão da literatura disponível sobre RT em doentes HIV+. 
Resultados: Doente de 32 anos, HIV+, HCV+, sob HAART, com 
diagnóstico de CPC do colo do útero, estádio IIB (Setembro 
2009). Efectuou QRT, com 6 ciclos de Cisplatina semanal (40 
mg/m2) e 3DCRT sobre pélvis, 50.4 Gy/28 fracções, seguido de 
boost tumoral de 16 Gy/8 fracções, entre Dezembro de 2009 e 
Janeiro de 2010. Tolerou bem a terapêutica, sem registo de 
toxicidades superiores a grau 2. Metastização na anca direita 
(Junho 2010). Faleceu em Julho de 2010, por intercorrência 
infecciosa. 
Conclusões: HAART permite administrar doses standard de RT e 
QT, levando a melhores respostas terapêuticas, e mesmo à 
regressão de lesões pré-neoplásicas (no caso do Colo do útero). 



Não há evidência de que doentes HIV+ apresentem maior 
radiossensibilidade ou toxicidades com RT. Devem utilizar-
se protocolos standard, de modo a não comprometer o 
controlo tumoral. O controlo local, sobrevivência livre de 
doença e toxicidades são semelhantes em pacientes HIV +/-, 
desde que a contagem de linfócitos CD4 seja > 200/µL. 
Palavras chave: Radioterapia, Colo do Útero, HIV, 
Toxicidade aguda 
 
 
Radioterapia na consolidação de tratamento de 
osteossarcoma extra-ósseo recidivado localmente em 
doente adulto 
André Abrunhosa-Branquinho, Filomena Pina, Isabel 
Monteiro Grillo 
Hospital de Santa Maria  - Centro Hospitalar Lisboa Norte, 
E.P.E. 
 
Resumo: Introdução: O Osteossarcoma é uma neoplasia rara 
e pouco frequente em adultos, sendo classsificada em ossea, 
periostea e extraóssea. A cirurgia é pilar da terapia mas pode 
depender de outras modalidades. 
Objectivo: Impacto da radioterapia na terapêutica multimodal 
em osteossarcoma recidivado, a propósito de um caso clínico. 
Material e Métodos: Doente de 61 anos com recidiva local 
precoce de osteossarcoma extra-ósseo de alto grau da região 
metafisária interna do úmero direito após cirurgia não 
oncológica (10/2011), cuja clínica inicial era dor e 
impotência funcional progressiva. Estadio rcT1cN0cM0G4. 
Antes de nova reintervenção cirúrgica efectuou 2 ciclos 
doxorrubicina e isofosfamida com redução do tumor. Em 
21/02/2012 submetida a excisão da massa, porção superior do 
úmero, omoplata direita com posterior transplante ósseo 
alogénico. Impotência funcional moderada e edema desde a 
cirurgia, sem rejeição do transplante. Anatomia patológica 
revelou menos 5% de necrose tumoral, envolvimento dos 
tecidos moles da axila com extensão para úmero proximal, 
omoplata e articulação gleno-umeral, vascular, com margens 
livres. Reavaliação imagiológica (12/05/2012) sem recidiva 
local ou à distância. Estadio ypT3ycNxcM0G4. 
Proposta para 3 ciclos de gemcitabina e docetaxel (inicio 
20/03/2012), seguida de RT e posteriormente complementada 
com 3 ciclos de gemcitabina e docetaxel. Realizou 
radioterapia externa conformacional (RTE 3D) com IGRT 
entre 26/06/2012 e 06/08/2012, dose total de 60 Gy (50 Gy + 
10 Gy sobre cicatriz) em fraccionamento de 2Gy/ciclo/dia, 
energia de 6 MV, 3 campos. Apresentou radiodermite grau I 
com áreas de grau II. Efectuou restantes 3 ciclos de 
quimioterapia a partir de 23/08/2012. 
Resultados: Em Fevereiro 2013, a doente não apresentava 
recidiva nem toxicidade associada à RT. Melhoria na 
mobilização do membro superior. 
Conclusão: Apesar do curto follow-up demonstra-se a 
importância da radioterapia adjuvante no controlo local. A 
indicação adjuvante de radioterapia é rara e controversa, 
sendo necessária vigilância adequada ao caso. 
Palavras-chave: Osteossarcoma extra-ósseo, Adulto, 
Radioterapia 
 
 
Re-irradiação com Radioterapia estereotáxica 
hipofraccionada em recidivas de glioblastoma multiforme 
Joana Gonçalves, Ivone Ribeiro, Cristiana Alzamora, André 
Soares, Marisa Lobão, Rui Pirraco, Teresa Viterbo, Sofia 
Conde 
Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, 
E.P.E. 
 
Introdução: O glioblastoma multiforme (GBM) é o tumor 
cerebral primário maligno mais frequente. Apesar de a 
maioria ser submetida a tratamento primário radical, que 

inclui a radioterapia, estes, invariavelmente, acabam por 
recidivar. Nestes casos, as opções terapêuticas a considerar são a 
cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia (re-irradiação), mas, 
quer pela toxicidade cumulativa, quer pela eficácia limitada, 
ainda não foi definida a melhor estratégia terapêutica. Apesar da 
evidência do benefício da re-irradiação nos tumores cerebrais ser 
muito limitada, a radioterapia estereotáxica hipofraccionada (H-
SFRT) mostrou proporcionar um aumento da sobrevivência 
global, permitindo um tratamento preciso, diminuindo a dose aos 
tecidos normais circundantes, ou seja, com menos toxicidade. 
Objectivo: Avaliar a tolerância clínica à re-irradiação com H-
SFRT em doentes com recidiva de GBM. 
Material e métodos: Avaliaram-se dois doentes com o 
diagnóstico de GBM, previamente tratados com cirurgia, 
radioterapia (60 Gy/30 fr/6 semanas) e quimioterapia, que 
apresentaram recidiva da doença considerada irressecável e 
foram submetidos a re-irradiação com H-SFRT (35 Gy/10 fr/2 
semanas). Analisaram-se as respostas ao tratamento e as 
toxicidades. 
Resultados: Não foram registadas toxicidades agudas 
significativas. Um dos doentes apresentou cefaleias intensas 
cinco meses após a H-SFRT, coincidente com a suspensão da 
corticoterapia, que reverteu com a retoma da medicação. 
Conclusões: Tendo em conta o mau prognóstico destas doenças, 
é mandatório considerar-se a qualidade de vida como prioritária 
quando se avaliam as opções terapêuticas. A re-irradiação destes 
tumores tem-se revelado uma boa opção, quer pela boa tolerância 
clínica, quer pelas baixas toxicidades que acarreta. A toxicidade 
registada está de acordo com a descrita na literatura. 
Palavras chave: glioblastoma multiforme, re-irradiação, 
radioterapia estereotáxica hipofraccionada. 
 
 
Retinoblastoma, um caso clínico 
Rui Vale Marques, Tânia Q. Serra, Gilberto Melo 
IPO Coimbra Francisco Gentil, EPE 
 
Introdução: O Retinoblastoma é um tipo de cancro raro, 
agressivo, do olho que ocorre, tipicamente, antes dos 5 anos de 
idade. É o cancro intra-ocular pediátrico mais comum (cerca de 
2,5-4% de todos os cancros pediátricos). Tem origem na retina e, 
na maioria das crianças, afecta apenas um olho (60%). O 
primeiro sinal é comummente a leucocória, particularmente 
evidente em fotografias com flash. Outros sinais/sintomas 
incluem estrabismo, inflamação, dor e diminuição da visão. O 
Retinoblastoma ocorre em células com mutação em ambas as 
cópias do gene RB1. Nos casos hereditários a mutação está 
presente num dos alelos em todas as células da linha germinativa 
(heterozigotos), tendo os portadores uma predisposição 
hereditária. A mutação do alelo restante é necessária para se 
desencadear a neoplasia. Os casos não-hereditários ocorrem após 
mutação espontânea afectando ambos os alelos numa célula 
somática da retina. Os heterozigotos têm risco aumentado de 
desenvolver outros tumores Retinoblastoma-relacionados (não 
oculares). O diagnóstico e tratamento precoces podem reduzir a 
morbilidade/aumentar a sobrevivência, requerendo uma equipa 
multidisciplinar. As opções terapêuticas dependem da localização 
e tamanho do(s) tumor(es), número de focos tumorais, presença 
de disseminação vítrea e idade da criança. Historicamente 
incluem: enucleação, terapêuticas focais, Radioterapia externa e 
Braquiterapia. Mais recente é o uso de Quimioterapia sistémica 
combinada ou seguida de terapêuticas locais. 
Objectivo: Apresentar o caso de uma patologia rara mas 
importante em Pediatria Oncológica, em que a Radioterapia 
assume um papel importante. 
Material e métodos: Caso clínico de uma menina de 3 anos 
tratada no Serviço de Radioterapia do IPOCFG-EPE, em 
colaboração com o Hospital Pediátrico de Coimbra. 
Resultados: O tratamento decorreu sem complicações agudas 
significativas. A menina mantém-se em controlo. 



Conclusões: A Radioterapia é, historicamente, uma 
modalidade terapêutica importante no Retinoblastoma. 
Apesar de algumas mudanças relacionadas com o risco de 
toxicidade/segundas neoplasias a sua indicação mantém-se 
nos algoritmos de tratamento. O caso apresentado é exemplo 
disso. 
Palavras chave: Retinoblastoma, Radioterapia, Pediatria 
 
 
SARCOMA FOLICULAR DE CÉLULAS 
DENDRITICAS GANGLIONAR 
MOTA, A.; ANTÃO, M.I.; ROLDÃO, M. 
IPO LISBOA-RADIOTERAPIA 
 
INTRODUÇÂO: O papel da radioterapia, como terapêutica 
adjuvante, em Sarcoma Folicular de Células Dendríticas 
(SFCD), ganglionar, permanece incerto, de acordo com a 
literatura vigente. 
OBJECTIVO: Apresentação de um caso clínico, com revisão 
da literatura, de um doente com recidiva de SFCD ganglionar 
cervical e do papel do tratamento com radioterapia. 
MATERIAL E MÉTODOS: Procedeu-se à revisão da 
literatura sobre o tratamento de doentes com SFCD e do 
papel da radioterapia como terapêutica adjuvante. Apresenta-
se um caso de um doente com 82 anos de idade, com o 
diagnóstico em 2009 de SFCD em adenopatia submandibular 
direita, submetido a excisão em 03-09-2009. Não realizou 
terapêutica adjuvante. Em follow-up até Abril de 2012, altura 
em que apresentou à palpação adenopatia na região 
submandibular direita. Realizou uma TC da região cervical 
(13-04-2012) que mostrou uma imagem nodular com 2,4 cm, 
com citologia positiva para SFCD. Submetido a celulectomia 
cervical direita a 28-8-2012, tendo o exame de anatomia 
patológica da peça operatória confirmado recidiva em sete 
dos quarenta e um gânglios excisados. 
Foi proposto para radioterapia adjuvante. Realizou TC de 
planeamento com máscara de imobilização, tendo-se 
adquirido imagens de 3 em 3mm, onde foram delimitados os 
volumes de acordo com ICRU. A técnica utilizada foi 3D 
conformacional, com cinco campos, IFRT cervical direito, na 
dose de 36 Gy, a 2Gy/dia. Diariamente realizou On Board 
Images e as toxicidades foram avaliadas de acordo com os da 
RTOG. Terminou Radioterapia a 28-11-2012. 
RESULTADOS: No final do tratamento, o doente apresentou 
radiomucosite G1. Até à data, não há evidência de efeitos 
tardios do tratamento e/ou recidiva. 
CONCLUSÕES: Não há ainda evidência clara do papel da 
terapêutica adjuvante em termos de controlo local e sobrevida 
global. A dose a implementar nos doentes com apresentação 
ganglionar permanece incerta. 
Palavras-chave: Sarcoma Folicular de Células Dendríticas, 
ganglionar, recidiva, radioterapia externa adjuvante 
 
 
Sarcoma granulocítico – um caso raro de apresentação 
mamária 
Joana Gonçalves, Luís Vasco Louro, Ivone Ribeiro, Ângelo 
Oliveira, Carla Castro 
Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, 
E.P.E. 
 
Introdução: O Sarcoma granulocítico (SG) é uma 
manifestação rara de leucemia mieloide aguda (LMA) que 
pode ter inúmeras localizações, o que resulta numa 
experiência clínica limitada e consequentemente, na 
dificuldade de obtenção de consenso em orientações de 
tratamento. 
Ocorre habitualmente durante uma recaída ou remissão da 
leucemia, ou muito raramente como a única apresentação da 
doença. O SG da mama isolado, sem evidência de leucemia a 
nível medular é extremamente raro.  

Objectivo: Apresentação de um caso clínico de SG da mama, 
com descrição da sua manifestação clínica, opções terapêuticas e 
o papel da radioterapia (RT). 
Material e métodos: Avaliou-se uma doente com diagnóstico de 
leucemia extramedular da mama sem características 
hematológicas de doença mieloide, que realizou cirurgia, seguida 
de quimioterapia e RT adjuvante com 30 Gy/ 15 fracções/ 3 
semanas. 
Resultados: A RT foi bem tolerada, sem toxicidade aguda ou 
tardia significativas e com bom controlo locorregional. 
Conclusões: O SG da mama é raro e muitos doentes não têm 
sinais sistémicos da doença. A RT como tratamento adjuvante, 
pode estar associada ao aumento do intervalo de tempo entre a 
recorrência ou a progressão da doença. O seu papel pode ser 
considerado fundamental nos casos de tumor isolado, resposta 
incompleta à quimioterapia, recorrência após transplante 
alogénico ou como tratamento paliativo para rápido alívio 
sintomático. A dose proposta poderá variar entre os 20 – 30 Gy, 
num fracionamento convencional, que na maior parte dos casos 
resulta em controlo da doença com morbilidade mínima. 
Palavras chave: sarcoma granulocítico, leucemia extramedular, 
radioterapia, mama. 
 
 
Sarcoma Sinovial Primário do Pericárdio – Caso Clínico 
Cristiana Alzamora, Carolina Ferreira, Joana Gonçalves, Isabel 
Reis, Carlos Franco, Jorge Guimarães, Marta Soares, Sofia 
Conde 
Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, 
E.P.E. 
 
Introdução: O sarcoma sinovial primário do pericárdio é uma 
entidade rara, existindo poucos casos descritos na literatura. O 
prognóstico é reservado e, devido à raridade deste tumor, não 
existe um esquema terapêutico optimizado. O tratamento major é 
a ressecção cirúrgica da lesão. A quimioterapia pode ser utilizada 
com intuito adjuvante ou neoadjuvante, quando o objectivo é 
diminuir o tamanho do tumor, tornando-o ressecável. A 
radioterapia está indicada nos casos em que a margem cirúrgica é 
positiva, potenciando um maior controlo loco-regional da doença. 
Objectivo: Descrição do tratamento efectuado num caso clínico 
de sarcoma sinovial primário do pericárdio, assim como a 
resposta à respectiva terapêutica. 
Material e métodos: Os autores descrevem o caso clínico de um 
doente do sexo masculino, 29 anos, com o diagnóstico de um 
sarcoma sinovial de origem pericárdica, inicialmente considerado 
irressecável. Foi tratado com quimioterapia neoadjuvante (6 
ciclos de Doxorrubicina e Ifosfamida), apresentando resposta 
parcial. Na sequência, efectuou toracotomia com exérese da 
massa mediastínica, com ressecção R1, seguida de radioterapia 
adjuvante ao leito tumoral numa dose total de 54 Gy em 27 
fracções, a 2Gy/dia, através da técnica VMAT. 
Resultados: Os tratamentos foram bem tolerados e o doente não 
apresenta evidência de doença 17 meses após o diagnóstico. 
Conclusões: Dado o sarcoma sinovial primário do pericárdio ser 
uma entidade rara, o tratamento ideal ainda não está definido. 
Neste caso clínico, a estratégia terapêutica implementada 
resultou, até à data, numa sobrevivência de 17 meses, o que está 
de acordo com os resultados da literatura. A radioterapia com 
VMAT demostrou ser a técnica mais adequada para minimizar as 
possíveis toxicidades agudas e tardias, dada a localização da 
lesão tumoral. 
Palavras chave: Sarcoma sinovial, Pericárdio, Radioterapia 
adjuvante, VMAT, Quimioterapia neoadjuvante. 
 
 
 
 
 
 
 



TRATAMENTO COMBINADO DE BRAQUITERAPIA 
HDR E RADIOTERAPIA EXTERNA EM CANCRO DA 
PRÓSTATA 
António Silva, Domingos Roda; Maria João Guardado; 
Fernando Costa; Gilberto Melo 
Serviço de Radioterapia IPOCFG, EPE - Coimbra 
OBJECTIVO: O carcinoma da próstata, como o tumor mais 
prevalente no homem e segunda causa de morte por 
neoplasia, representa um problema de saúde pública que tem 
mobilizado importantes recursos quer para investigação, quer 
para tratamento. A prostatectomia radical é o tratamento mais 
frequentemente usado em Portugal e na Europa, apresentando 
no entanto, morbilidade significativa que interfere com a 
qualidade de vida dos doentes. A combinação de 
Radioterapia externa e Braquiterapia tem vantagens 
potenciais quando comparada com as modalidades isoladas, 
pretendendo-se sobretudo, aumentar a dose no órgão alvo, 
minimizando a morbilidade nos órgãos de risco. 
MATERIAL E MÉTODOS: A partir do protocolo de 
tratamento da instituição, descrevem-se os critérios clínicos 
de selecção de doentes, procedimentos preparatórios 
(realização de exames complementares), planeamento , 
execução do tratamento e posterior avaliação em consultas de 
“follow-up”. Apresenta-se o caso de um doente portador de 
adenocarcinoma da próstata, Gleason 8 (4+4), que após o 
respectivo processo de estadiamento, em reunião de decisão 
terapêutica foi proposto para braquiterapia HDR seguido de 
radioterapia externa. 
RESULTADOS: O tratamento iniciou-se com braquiterapia, 
que consistiu na execução de dois implantes, com duas 
semanas de intervalo entre si, sendo em cada um deles 
prescrita a dose de 9,5Gy. Decorridos 21 dias o doente 
efectuou radioterapia externa com uma dose de 
45Gy/25fr/5.5semanas. O tratamento foi bem tolerado, 
ficando o doente a ser seguido em consultas de follow-up 
pela Radioterapia e pela Urologia. 
CONCLUSÕES: A técnica permite tratar agressivamente o 
tumor, de modo minimamente invasivo, com pequena 
interferência na actividade dos doentes e com morbilidade 
bem tolerada. Os homens tratados desta forma mantêm uma 
muito alta qualidade de vida. Com uma selecção criteriosa 
dos factores de risco e associação de terapêuticas 
complementares adequadas, obtêm-se elevadas taxas de 
controlo local da doença e de sobrevivência global. 
PALAVRAS CHAVE: Próstata; Radioterapia; Implantes; 
Irídio. 
 
 
 
Tratamento de lesões superficiais da pele: braquiterapia 
de alta taxa de dose vs radioterapia externa - um exemplo 
prático 
A. Pereira, T. Amélia, F. Borges, M. Gomes, R. Pirraco, L. 
Gomes, I. Ribeiro, N. Stas, L. Trigo, J. Lencart 
IPO Porto 
 
Objectivo: Efectuou-se o estudo comparativo de duas 
abordagens ao tratamento de uma lesão superficial no dorso 
nasal - braquiterapia de alta taxa de dose vs radioterapia 
externa com fotões de megavoltagem – com o objectivo de 
avaliar as vantagens de uma face à outra dos pontos de vista 
radiobiológico e sócio-económico. 
Material e métodos: Plano de braquiterapia - Após a 
identificação e marcação da lesão na pele do paciente, 
utilizou-se uma máscara termo-moldável, na qual se colaram 
catéteres para implantes intersticiais na zona da lesão. Fez-se 
uma aquisição de TC para planeamento, tendo sido 
delineados o volume alvo e os órgãos de risco. Elaborou-se 
um plano dosimétrico de alta taxa de dose de 12 x 4 Gy (2 
fracções por dia em 8 dias), 

prescrevendo a dose a 3 mm de profundidade. Plano de 
radioterapia externa - Elaborou-se um plano dosimétrico 
utilizando feixes de fotões de 6MV com dois campos, com bólus 
de 5mm de espessura, prescrevendo-se 60Gy em 30 fracções 
(uma vez por dia em 42 dias). 
Resultados: Para ambos casos foram calculadas as doses 
biológicas equivalentes (BED) para o tumor e para os órgãos de 
risco (OAR´s), considerou-se um alfa/beta=10Gy para o tumor e 
alfa/beta=3Gy para os OAR´s. A BED para o tumor é de 67.2Gy, 
no caso do tratamento com braquiterapia e de 72Gy no caso do 
tratamento com radioterapia externa. Os órgãos de risco 
avaliados foram vários, tais como, lente, órbita, nervo óptico, 
cartilagem nasal, septo e cornetos. 
Conclusões: Do ponto de vista radiobiológico, as potenciais 
vantagens da técnica de ATD em relação á RTE 
são mais significativas no que diz respeito á toxicidade, já que as 
BED são mais elevadas nos planos de RTE. 
Do ponto de vista socio-económico, o tratamento de BT traz 
também vantagens, uma vez que diminui o número de dias que o 
paciente tem que deslocar ao hospital 
Palavras chave: Braquiterapia, Alta taxa de dose, Plesioterapia. 
 
 
 
TRATAMENTO DE  SARCOMAS DE TECIDOS MOLES 
COM IMRT 
MOTA, A.; NETTO, E.; PIMENTA, A.; POCINHO, R.; 
ROLDÃO, M. 
IPO DE LISBOA- SERVIÇO DE RADIOTERAPIA 
 
OBJECTIVO: Segundo literatura recente, a IMRT parece 
fornecer uma optimização na cobertura de dose e redução da 
toxicidade, nos doentes com Sarcomas de Tecidos Moles (STM). 
OBJECTIVO: Avaliar o papel da IMRT no tratamento de STM. 
MATERIAL E MÉTODOS: Obtiveram-se oito doentes, com 
STM, tratados com IMRT, de 1 de Fevereiro de 2009 a 31 de 
Março de 2012. As localizações anatómicas foram: 2 no 
retroperitoneu, 1 no testículo, 3 nas extremidades, 1 na grelha 
costal e 1 na Cabeça e Pescoço (CP). Destes, 7 realizaram 
radioterapia adjuvante e 1 realizou radioterapia isolada. Um dos 
doentes foi submetido a reirradiação (CP). A cobertura de dose 
foi analisada interpretando o HDV. Os limites de tolerância e 
toxicidade foram avaliados pela tabela RTOG0630. 
RESULTADOS: Dos 8 doentes, 7 cumpriram, pelo menos, o 
objectivo da cobertura (95% da dose prescrita a cobrir 95% do 
PTV). Os órgãos que ultrapassaram os limites de tolerância 
foram: no sarcoma testicular, o testículo contralateral, dose média 
de 34.8Gy; o doente com sarcoma na CP, no olho esquerdo, dose 
média 34,2Gy (dose máxima 56,2 Gy). Um doente com sarcoma 
retroperitoneal tinha, no estômago, dose máxima 66,9 Gy (dose 
média 39,8 Gy). No final do tratamento, 2 doentes com sarcoma 
das extremidades (dose 60-66Gy), terminaram com radiodermite 
G2 e 1 com radiodermite G1. Dos doentes com sarcoma 
retroperitoneal, um interrompeu temporariamente tratamento por 
intercorrência infecciosa (dose 66Gy); o outro não apresentou 
toxicidade aguda (dose 45 Gy). O doente re-irradiado (dose 60 
Gy) apresentou radiodermite G2 e xerostomia G2. O doente com 
sarcoma na grelha costal (dose 66 Gy) apresentou radiodermite 
G1. O doente com sarcoma testicular (60 Gy) apresentou 
radiodermite G2. 
CONCLUSÕES: Apesar da amostra reduzida, a IMRT forneceu 
uma boa cobertura de dose, nos alvos mais complexos, podendo 
ser alternativa à 3D conformacional. 
Palavras-chave: Sarcoma, IMRT, Dose, Toxicidade 
 
 
 
 
 
 
 



Tratamento do cancro do esófago – resultados de um 
Serviço 
Virgínia Mareco, Filomena Pina, Isabel Monteiro Grillo 
CHLN, EPE 
 
INTRODUÇÃO: Doentes com carcinoma do esófago têm 
geralmente um performance status baixo, que não permite as 
condições médico-cirúrgicas ideais. A terapêutica curativa é, 
na maioria das situações, multimodal, com morbilidade e 
mortalidade elevadas. 
OBJETIVO: Analisar retrospectivamente os resultados num 
grupo de doentes (dts) com cancro do esófago submetidos a 
tratamento de intuito curativo. 
MATERIAL E MÉTODOS: Entre 2003 e 2012, foram 
referenciados ao Serviço 173 dts com cancro esofágico, dos 
quais 134 iniciaram tratamento de intuito curativo, mas 
apenas 118 o completaram. A idade mediana foi de 62 anos 
(36-90). Os doentes foram submetidos a radioterapia  
ridimensional conformacional (doses totais entre 41,1 e 66 
Gy) concomitante com quimioterapia (5-
fluoruracilo/cisplatina) em diferentes sequências terapêuticas: 
cirurgia e rádio-quimioterapia adjuvante (7,8%); rádio-
quimioterapia seguida (20,2%) ou não (72%) de cirurgia. 
Histologias: adenocarcinomas – 12,7%; carcinomas 
pavimento-celulares – 85,5%; carcinomas neuroendócrinos – 
1,7%. Estádios: I – 0,8%; II – 15,9%; III – 67,4%; IV – 
15,9%. 
RESULTADOS: Com um follow-up médio de 14,4 meses, a 
sobrevida global média foi de 19 meses (2,6 – 113,5); o 
tempo médio até à falência foi de 12,1 meses. Sessenta e seis 
dts faleceram da doença e 10 foram perdidos do follow-up 
pouco tempo após o tratamento. A sobrevida global aos 3 e 
12 meses e 3 anos foi de 98,1, 44,9 e 15,9%, respectivamente. 
Avaliámos os seguintes factores de prognóstico de sobrevida, 
através de um teste de log-rank: tratamento adjuvante à 
cirurgia, idade (<65 versus >=65 anos), histologia, dose de 
radiação, localização tumoral, grau histológico, resposta 
patológica completa. Apenas terapêutica adjuvante à cirurgia 
foi factor preditivo de sobrevida (p=0,0296). 
CONCLUSÕES: O cancro do esófago é uma doença tratável 
mas raramente curável. A correta seleção dos dts para as 
diferentes sequências de tratamento trimodal é um factor 
determinante para uma melhoria dos resultados. 
PALAVRAS-CHAVE: esófago, rádio-quimioterapia, 
cirurgia. 
 
 
Tratamento dos Tumores do Seio Maxilar – Experiência 
de Sete Anos de Um Serviço 
Soares, Pedro; Inácio, Diogo; Vendeira, Lurdes; Sarmento, 
Cristina; Pinto, Gabriela 
Centro Hospitalar São João, E.P.E. 
 
Objectivo: Tumores da cavidade nasal e seios perinasais são 
relativamente incomuns (0,75/100.000 habitantes), sendo os 
do seio maxilar os mais frequentes. Mais de 80% dos casos já 
se encontram em estadios avançados ao diagnóstico. Cirurgia 
associada a Radioterapia (RT) adjuvante é o tratamento de 
escolha na doença mais avançada e ressecável. RT radical é 
apenas recomendada em doentes inoperáveis ou naqueles que 
recusem cirurgia. Com este estudo, pretende-se apresentar 
uma série de doentes tratados no Serviço de Radioterapia 
deste 
Hospital. 
Material e métodos: Realizou-se um estudo observacional 
(coorte retrospectivo) de sete doentes, com o diagnóstico de 
Carcinoma do Seio Maxilar, tratados no nosso Hospital, entre 
Junho de 2005 e Fevereiro de 2012 (follow-up até Fev 2013). 
A média de idades foi de 66 anos (cinco do sexo masculino e 
dois do sexo feminino), tendo, todos os doentes, o mesmo 
diagnóstico histológico e estadio (epidermóide T4). Três 

realizaram tratamento de QT/RT concomitante, três efectuaram 
RT radical e um RT adjuvante (excluído por não ter concluido o 
tratamento). 
Resultados: A sobrevida média destes seis doentes foi de 31 
meses ± 22,5 (DP) (variação 4-58 meses). Os doentes que 
realizaram QT/RT concomitante apresentaram uma sobrevida 
média de 45 meses ± 17,6 (DP) (variação 25-58 meses). Os 
doentes que realizaram RT radical apresentaram uma sobrevida 
média de 17 meses ± 
19,2 (DP) (variação 4-39 meses). À data, dois doentes ainda se 
encontram vivos, com uma sobrevida de 39 e 58 meses, sem 
evidência de doença, enquanto os quatro doentes restantes 
apresentavam evidência de doença localizada à data do óbito. 
Conclusões: A associação QT/RT foi mais eficaz que a RT 
isolada no tratamento destes tumores em estadio 
avançado, quando a cirurgia não é a primeira escolha. 
Palavras chave: Carcinoma, Seio Maxilar, Radioterapia, Radical, 
Adjuvante, Sobrevida. 
 
 
Técnica de planeamento de radioterapia conformal no cancro 
da mama e regiões de drenagem ganglionar 
FLR Vinagre, P Vicente, PJBM Rachinhas, PCPS Simões, T 
Teixeira 
Serviço de Radioterapia, Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, EPE 
 
Resumo: Introdução: A radioterapia conformal continua a ser a 
técnica mais utilizada no tratamento do cancro da mama. A 
inclusão de regiões ganglionares no PTV introduz uma 
complexidade adicional na técnica de planeamento com 
abordagens diversas entre centros. 
Objectivo: Pretende-se apresentar uma técnica de planeamento e 
avaliar dosimetricamente os seus resultados num contexto de 
recomendações internacionais para a homogeneidade de dose nos 
PTVs e doses de tolerância dos órgãos críticos. 
Material e métodos: As doentes são posicionadas num plano 
inclinado Sinmed, com o braço homolateral em abdução de 90º. 
O PTV inclui a mama ou parede torácica e as regiões 
ganglionares axilares, interpeitorais, supra e infra claviculares, 
para o qual é prescrita a dose de 50 Gy/25 fr/5 S. A técnica 
baseia-se num isocentro único localizado abaixo da axila, 
irradiando com campos tangencias a mama e parte das regiões 
axilares e com campos oblíquos anteriores e posteriores as 
restantes cadeias ganglionares. A junção destes campos situa-se 
ao nível do apex pulmonar. A técnica permite minimizar a dose 
na articulação do úmero e no lóbulo superior do pulmão. Foram 
analisadas as distribuições de dose de 125 doentes consecutivas, 
tratadas entre março de 2011 a fevereiro de 2013, cuja delineação 
de volumes e planeamento foram efetuados por diferentes 
médicos e dosimetristas. 
Resultados: Da análise estatística dos DVHs, o valor médio da 
dose mediana (D50%) no PTV é de 100.1±2.1 %, com dose 
quase-máxima (D2%) e quase-mínima (D98%) de 106.6±1.5 % e 
87.9±2.8 %, respetivamente. A região axilar de nível II apresenta 
uma ligeira sub-dosagem devida à localização da junção de 
campos nesta região sendo a D50% de 94.3±2.9 %. O pulmão 
apresenta uma D50% de 14.3±2.1 Gy e volume com dose acima 
de 20 Gy (V20) de 26.8±5.1 %. O coração apresenta um valor de 
D50% de 7.2±2.0 Gy e V20 de 3.4±2.3 %. A cabeça do úmero 
apresenta uma D2% de 41.1±6.7 Gy. 
Conclusões: Dada a complexidade da região a irradiar, os níveis 
de homogeneidade obtidos ficam ligeiramente aquém aos 
indicados pela ICRU. No entanto, os resultados mostram que a 
técnica apresentada é uma boa solução de compromisso entre a 
homogeneidade no PTV e a proteção dos órgãos críticos mais 
importantes. 
Palavras chave: planeamento conformal, mama, isocentro único, 
junção de campos, gânglios 
 
 



Técnicas hipofraccionadas no tratamento de cancro do 
pulmão – RapidArc vs IMRT 
Nuno Rodrigues, Nuno Pimentel, Carlo Greco, Sandra Vieira 
Fundação Champalimaud 
 
Introdução: A utilização da radioterapia de intensidade 
modulada (IM) rotativa em doentes de cancro do pulmão, 
embora permita um adequado controlo local do tumor, pode 
conduzir a um banho de doses baixas nos tecidos normais 
circundantes. Estudos recentes reportaram que doses baixas 
(V5Gy) no pulmão contralateral estão correlacionadas com 
probabilidade de pneumonite aguda. O objectivo deste 
trabalho é efectuar um estudo dosimétrico comparativo entre 
a terapia de IM rotativa (Rapidarc®) e IM com ângulos fixos 
(IMRT estática) a fim de avaliar o padrão de distribuição das 
doses baixas no pulmão contralateral. 
Materiais e Métodos: Cinco doentes com cancro de pulmão, 
previamente planeados e tratados com uma técnica de 
RapidArc®, foram replaneados utilizando uma técnica de 
IMRT estática. Mantiveram-se os mesmos objectivos 
dosimétricos. A dose de prescrição para os doentes 
seleccionados foi de 24Gy numa fracção (SD-SBRT/IGRT) 
ou de 27Gy em 3 fracções de 9Gy (SBRT/IGRT). Para a 
avaliação quantitativa dos planos procedeu-se à análise dos 
respectivos histogramas de dose-volume (HDV). 
Resultados: Na análise dos HDV verifica-se que para lesões 
muito pequenas (5,2 e 7,6 cm3) a análise de V5Gy não é 
relevante (0% em ambas as técnicas), sendo que a técnica de 
RapidArc® atinge melhores resultados nos OR avaliados 
(pulmão-PTV; aorta; medula; coração e esófago). Já para 
lesões de tamanho médio (62,8cm3) e de grande dimensão 
(147,1 e 239,6cm3) a técnica de IMRT estática permite obter 
melhores resultados de V5Gy (2 de 3 doentes), assim como 
em OR específicos (pequenas vias aéreas, plexo braquial e 
esófago), principalmente em casos de sobreposição com o 
PTV. Para ambas as técnicas é atingida uma cobertura, no 
PTV, superior a 98%. 
Conclusão: Os resultados sugerem que para tumores maiores, 
a utilização da técnica de IMRT estática poderá 
possivelmente, obter melhores resultados nos valores de 
V5Gy e para alguns OR. 
Palavras-chave: Cancro de pulmão; HDV; RapidArc; IMRT; 
SD-IGRT; SBRT. 
 
 
Um caso raro de Linfoma MALT pulmonar  
Joana Gonçalves, Ivone Ribeiro, Carla Castro, Ângelo 
Oliveira 
Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, 
E.P.E. 
 
Introdução: O linfoma tecido linfoide associado à mucosa 
(MALT) é o terceiro subtipo de linfoma não Hodgkin (LNH) 
mais frequente, depois do linfoma difuso de grandes células 
B e do linfoma folicular. É o subtipo mais comum com 
apresentação primária extraganglionar, já foram descritas 
várias localizações, sendo a pulmonar rara e na qual a 
radioterapia (RT), até aos dias de hoje, raramente assumiu um 
papel de relevo. A RT paliativa de baixa dose é um 
tratamento eficaz, que tem mostrado boas taxas de resposta 
em LNH de carácter indolente, providenciando alívio 
sintomático eficiente em tumores de todas as dimensões.  
Objectivo: Descrição de um caso clínico de linfoma MALT 
pulmonar tratado com um esquema de RT de baixa dose.  
Material e métodos: Avaliou-se uma doente com diagnóstico 
de linfoma MALT pulmonar, com co-morbilidades 
associadas, pelo que realizou apenas RT de baixa dose 4 Gy/ 
2 fracções/ dias alternados.  
Resultados: O tratamento foi bem tolerado, sem toxicidade 
aguda ou tardia, com melhoria sintomatológica e com bom 
controlo locorregional.  

Conclusões: O resultado final deste caso clínico vem confirmar 
que o esquema de baixa dose de radiação (2x2Gy) nos linfomas 
MALT pulmonares são uma boa estratégia terapêutica, pela boa 
resposta clínica e pela ausência de toxicidade associada, 
permitindo aos doentes uma boa qualidade de vida.  
Palavras chave: linfoma MALT, pulmão, radioterapia de baixa 
dose. 
 
 
Vacinas nos doentes em tratamentos oncológicos 
Joana Gonçalves, Ivone Ribeiro, Ângelo Oliveira 
Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, 
E.P.E. 
 
Introdução: Os doentes oncológicos têm um risco aumentado 
para infecções potencialmente ameaçadoras da vida. Por este 
motivo, torna-se imperativo os profissionais de saúde estarem 
alerta e conscientes da importância do aconselhamento correcto 
da vacinação nestes doentes, uma vez que é um assunto pouco 
abordado pelo médico especialista em Radioterapia e o doente. 
Objectivo: Apresentar um resumo das vacinas mais frequentes 
que estão indicadas ou contraindicadas nos doentes em 
tratamentos oncológicos (radioterapia e quimioterapia). 
Material e métodos: Procedeu-se a uma pesquisa acerca da 
vacinação em doentes oncológicos, concluindo-se que a 
informação existente é escassa e dispersa, tentando então este 
trabalho servir como um plano de orientação para médicos 
especialistas em Radioterapia. 
Resultados: Não há estudos publicados acerca da vacinação em 
doentes oncológicos. Elaborou-se um resumo com as vacinas 
mais frequentes, indicações e contraindicações, durante os 
tratamentos oncológicos. 
Conclusões: Apresenta-se um resumo das vacinas mais 
frequentes, e a maioria previstas no Programa Nacional de 
Vacinação (PNV), que se podem ou não administrar aos doentes 
em tratamentos oncológicos. 
Palavras chave: Radioterapia, Oncologia, Vacinas, Programa 
Nacional de Vacinação. 
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