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CURSO PRÉ-CONGRESSO
CRITÉRIOS IMAGIOLÓGICOS DE AVALIAÇÃO DE RESPOSTA À TERAPÊUTICA
EM ONCOLOGIA
MUSEU DO ORIENTE

SALA MACAU

Este Curso centra-se na u lização da Imagem Médica como instrumento de avaliação de Resposta ao
Tratamento em Oncologia. A sua organização reﬂecte a importância do tema e, em simultâneo, a
complexidade gerada pela mul plicidade de métodos existentes que, não raras vezes, dão origem a
resultados conﬂituosos e a conclusões discordantes. Como a ausência do método ideal jus ﬁca a
existência de várias técnicas, serão realçadas as vantagens e as limitações de cada uma. Pretende-se,
deste modo, concentrar ideias e sumarizar as metodologias, enfa zando a necessidade de respeitar a
linha padronizada de cada técnica.
Embora se pretenda respeitar o plano de conteúdos, na íntegra e sem desfasamentos signiﬁca vos, será
promovido um ambiente informal e in mista facilitador da interacção entre formadores e formandos
fundamental, a nosso ver, para o sucesso do Curso.
Coordenação: Inês Lucena Sampaio
Des natários do Curso: Médicos inscritos no XVI CNMN
Inscrição: Obrigatória. Os inscritos têm acesso às apresentações, em formato electrónico, cedidas
previamente pelos formadores. Têm ainda direito a Cer ﬁcado especíﬁco do Curso, que será
posteriormente enviado por e-mail.
PROGRAMA
13.30 Abertura do Secretariado
14.00 - 14.10 INTRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DO CURSO
Gracinda Costa (Serviço de Medicina Nuclear, CHUC-Coimbra)
14.10 - 15.00 RADIOLOGIA
Formador: Pedro Belo Soares (Serviço de Radiologia, CHUC-Coimbra)
Obje vos: pretende-se que o formando adquira conhecimentos muito genéricos sobre os
vários métodos radiológicos para avaliar a resposta ao tratamento por CT. Serão detalhados
os mais u lizados, quer na prá ca clínica quer nos ensaios de avaliação da eﬁcácia de novos
medicamentos, com indicação dos pontos fortes e dos pontos fracos de cada método.
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15.00 - 15.30 MEDICINA NUCLEAR NOS TUMORES SÓLIDOS
Formador: Inês Lucena Sampaio (Serviço de Medicina Nuclear, IPOFG-Porto)
Obje vos: pretende-se que o formando adquira conhecimentos sobre o conceito que
suporta o desenvolvimento dos Critérios PERCIST e os aspectos diferenciadores em
relação aos Critérios RECIST. Será detalhada a metodologia e os aspectos que mais
poderão prejudicar a sua acuidade, assim como as vantagens e as limitações.
15.30 - 16h00 Café
16.00 - 16.30 MEDICINA NUCLEAR NOS LINFOMAS
Formador: Inês Lucena Sampaio (Serviço de Medicina Nuclear, IPOFG-Porto)
Obje vos: pretende-se que o formando adquira conhecimentos sobre a evolução e o
desenvolvimento dos critérios de avaliação de resposta ao tratamento nos linfomas por
18
F-FDG PET. Será abordada a metodologia dos Critérios Deauville e Lugano, indicando os
aspectos que mais poderão prejudicar a sua acuidade, os pontos fortes e as limitações.
16.30 - 18.00 PRÁTICA
Formadores: Gonçalo Ferreira (Serviço de Medicina Nuclear, IPOFG-Porto);
Diogo Roriz (Serviço de Radiologia, CHUC-Coimbra)
Obje vos: pretende-se que o formando aplique e consolide os conhecimentos
adquiridos, através de exemplos prá cos baseados em casos clínicos que servirão de
ponto de par da para a discussão e esclarecimento de dúvidas.
18.00 Encerramento do Curso

