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Centro de Referência de Cancro do Reto

Carteira de Serviços
0 Centro de Referência de Cancro do Reto do Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC)
encontra-se associado, e do qual faz parte, à Unidade Funcional de Patologia Colorretal (UPCR)

do mesmo Centro.
0 Centro de

Referência de Cancro do Reto

(CRCR) oferece serviços de diagnóstico,

estadiamento, terapêutica médica e cirúrgica e seguimento dos doentes com cancro colorretal

que o procuram.
Globalmente a UPCR abrange a abordagem de toda a patologia benigna e maligna colorretal e

protológica. 0 Centro aborda casos de doença neoplásica primária, avançada localmente e à
distância, com capacidade para abordagem de doentes em cirurgia síncrona.
0 Centro de Referência de Cancro do Reto localiza-se no Serviço de Cirurgia Geral do CHLC, no
Hospital Curry Cabral e articula com especialistas de outras especialidades do CHLC, de acordo

com o estipulado, na candidatura a Centro de Referência, decorrente do concurso aberto pelo
Aviso 8402-0/ 2015 da Direção Geral da Saúde (DGS).

As especialidades acima referidas são, preferencialmente, as seguintes:
-Anatomia Patológica

- Gastroenterologia
-Imagiologia Médica

-Oncologia Médica

- Radioncologia

0 Centro de Referência de Cancro do Reto articula-se ainda, e de acordo com a candidatura
acima referida, com outras instituições para a realização de técnicas especificas:
-IPO de Lisboa para serviços de Medicina Nuclear, Radioncologia e Aconselhamento Genético.
-IPATIMUP para serviços de Genética.

0 Centro é constituído por uma equipa multidisciplinar nos termos definidos nas exigências da

lei, composta por cirurgiões gerais, anatomopatologistas, gastrenterologistas, imagiologistas,

internistas, intensivistas, radioncologistas e de enfermagem e especialistas em estomas com
diferenciação específica em patologia colorretal.

0 Centro tem o apoio permanente de todas as outras especialidades do CHLC e em especial
das especialidades de lmunohemoterapia e Medicina Física e Reabilitação, e das Unidades de
Farmácia Hospitalar e de Nutrição. u

A atividade do Centro de Referência inclui atividades de ensino pré e pós-graduado a nível

médico e de enfermagem. A nível pré-graduado médico recebe alunos do 39 ano do Mestrado
lntegrado de Medicina da Nova Medical School e do 49 ano do Mestrado lntegrado de
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Medicina da Faculdade de Medicina de Lisboa. A ni'vel pós-graduado recebe internos de do

internato de formação especifica de Cirurgía Geral a realizar estágios de patologia colorretal e
alunos de ERASMUS.

A nível de enfermagem recebe alunos de várias escolas superiores de enfermagem.
0 Centro apresenta ainda um protocolo de colaboração com o Complexo Hospitalario
Universitario A Corunha

0 CRCR tem, poÍs, capacidade para a abordagem de todo o percurso do doente com cancrocolorretal fruto da diferenciação dos seus recursos humanos e da sua capacidade instalada em

instalações e em equipamentos.

A ni'vel diagnóstico e de estadiamento:
0 Centro garante a totalidade dos serviços de diagnóstico e estadiamento a saber:
-Consultas de primeira vez e de seguimento
-Consulta de 2Ê opinião

-Exames endoscópícos eletivos:
• anuscopia, rectosigmoidoscopia rígida e flexível, colonoscopia total *

-ecoendoscopia endorrectal *
- Exames imagiológicos
-TC

-RM

-Colonografia virtual

- Exames anatomopatológico
-Análises de patologia cli'níca

- Estadiamento clínico

-Reuníão multidisciplinar de decisão terapêutica

0 Centro garante no CHLC, ou em entidades protocoladas, a totalidade dos serviços de

terapêutica Médica e Cirúrgica a saber:
- Terapêutica médica neoadjuvante, adjuvante e paliativa para todo o típo de tumores
colorretais *;

-Terapêutica cirúrgica eletiva e de urgência. lnclui na sua carteira de serviços capacidade para

cirurgia laparotómica, laparoscópica e trans-anal. 0 Centro aborda casos primários, de
recidiva, e de cjrurgias síncronas *.

• Realização de polipectomia com mucosectomia *

-Estadiamento patológico
-Terapêutica de cuidados paliativos

-Abordagem de complicações médicas ou cirúrgicas. Inclui a disponibilidade para apoio de

gastroenterologia, imagiologia e radiologia de intervenção em regime de 24 x 7 *.

-Terapêutica em regime de unidade de cirurgia de ambulatório *.

-Abordagem específica de sintomatologia de dor aguda e dor crónica
-Estudos de Medicina Nuclear por protocolo com o IPO de Lisboa

-Acesso a Terapêutica de Íntenção curativa ou paliativa radio oncológica por protocolo com o
lpo de Lisboa

• Acesso a estudos genéticos por protocolo com IP0 de Lisboa
-Acesso a terapêutica cirúrgica de peritonectomias por protocolo com lp0 de Lisboa
• Acesso a Consulta de Risco Familiar de CCR por protocolo com lpo de Lisboa

-Acesso a 29 opinião de exames histopatológicos com unidades internacionais

0 Centro garante no CHLC a totalidade dos serviços de reestadiamento ou de seguimento dos
doentes nele tratados.
-Consulta de seguímento

- Exames de imagem e gastroenterologia
- A necessidade de realização de exames do foro da Medicina Nuclear ou Radioncologia é

garantida pelas entidades acima referidas.

0 Centro tem o apoio em regime eletivo e de urgência de todas as especialidades abrangidas
pelo normativo que identifica o Serviço de Urgência do CHLC como uma urgência polivalente
com Centro de Trauma.
0 Centro tem acesso a todas as UCIP do CHLC, com foco especial na UCIP localizada no
Hospital de Curry Cabral.

0 Centro tem apoio do Serviço de Anestesiologia em regime de 24 x 7.
0

CRCR

trabalha

intimamente

com

Centro

de

Referência

Hepatobíliopancreático

nomeadamente na orientação conjunta de doentes com metástases hepáticas de cancro coloretal.

Existe acompanhamento de Psiquiatria e de Psicologia em regime de ambulatório e de

internamento
Dispomos

de

acompanhamento

de

Serviço

Socíal

em

regime

de

ambulatório

e

de

internamento
0 Centro de Referência tem um modelo próprio de registo de atividade com auto-avaliação
periódica de resultados.

No que se refere ao seu processo de auto-avaliação o Centro realjza análises periódicas de
morbi-mortalidade.
0 Centro participa ativamente no Registo Oncológico Regional do Sul e no Nacional.

0 Centro segue procedimentos escritos e publicados.
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Considerando a organização por linhas de produção o Centro de Referência de Cancro do Reto
inclui o acesso aos seguintes serviços:

Consulta Externa:
• Primeira Consulta

-Consultas subsequentes

- Consulta de Follow up
-Consulta de 2Ê opinião

-Consulta de Ostomias
-Consulta de Dor crónica (Hospital dos Capuchos)

Reunião multidisciplinar
-Cancro colorretal
-Patologia hepatobíliopancreática

- Patologia Torácíca

lnternamento
-Camas de internamento nas Unidades A, 8, C e D do Ínternamento da Cirurgia do
Hospital de Curry Cabral

-Apoio a doentes ostomizados

-Apoio a doente com quadro de dor aguda

Bloco Operatório
-Acesso a salas de bloco operatório em regime de 24 x 7
-Equipamento de laparoscopia avançada

-Equipamento de eletrocoagulação

Meios Complementares de Diagnóstico
-lma8i0108ia

-TC
-RMN

-Colonografia virtual

-lmagiologia de lntervenção

-Gastroenterologia
• Endoscopia diagnóstica e terapêutica
-Ecoendoscopia digestiva

-Capacidade instalada para mucosectomias
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-Capacídade instalada para colocação de próteses

Serviço de Urgência
-Serviço de urgência interna em regime de 24 x 7
-Serviço de urgência externa, no Hospital de S. José em regime de 24 x 7
-lmagem (ecografia e TAC) em regime 24 x 7

-Radiologia de lntervenção em regime de 24 x 7

- Gastroenterologia

(Colonoscopia,

abordagem

de

hemorragias e colocação de

próteses por via endoscópica) em regime de 24 x 7

Unidade de Cirurgia de Ambulatório
-Colocação de dispositivos de perfusão endovenosa

* necessita de consentimento informado
No que se refere aos serviços garantidos pelo Centro de Referêncía noutras unidades

hospítalares e decorrentes de protocolos Ínstituídos as regras de consentimento informado

são as existentes nas mesmas.

Elaborado em: _Agosto de 2018

O Coordenador do centro de Referência

Para rever em: _Agosto de 2021

O Responsável pela Especialidade de cirurgia Geral

É(,-^1(Prof. Doutor Eduardo Barroso)
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