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TUMORES CUTÂNEOS
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S A comissão científica e organizadora convida-o  
a participar na Semana Oncológica - Tumores Cutâneos, 
do IPO Porto de 2014.

Esta Semana Oncológica foi concebida como um fórum  
de apresentações, de troca de experiências e de discussão 
da prática clínica atual no Cancro da Pele.  
Aos participantes serão apresentadas as atualizações  
da prática clínica em formato interativo, fomentando  
a discussão e tendo em vista o melhor tratamento  
para o doente.

Agradecemos a vossa participação e a vossa  
participação ativa, comentários e sugestões.

Os melhores cumprimentos,

[A comissão científica de 2014]



PROGRAMA

1 a 5 DEZEMBRO 2014 // IPO PORTO

SEMANA

TUMORES CUTÂNEOS

Atividade prática  
da especialidade de cirurgia:* 
// Ambulatório

// Bloco central . Videoconferência

Almoço

Atividade prática  
da especialidade de cirurgia:* 
// Ambulatório

// Bloco central . Videoconferência

QUINTA

9h // 13h

13h // 14h

14h // 16h

04 DEZ.

* com presença e participação da Dra. Jennifer Wargo

Novidades no diagnóstico  
e tratamento na  
Dermatologia Oncológica

A importância da Anatomia  
Patológica no diagnóstico  
e tratamento dos tumores cutâneos

O papel da Genética Médica  
nos tumores cutâneos

Intervalo

Carcinoma basocelular avançado 
//  Novas opções terapêuticas no tratamento  

do carcinoma basocelular irressecável  
ou metastático

Melanoma metastático | Prof. Richard Kefford 
//   Latest developments in drug treatment  

of metastatic melanoma” 

Almoço

Métodos de imagem no estadiamento  
e avaliação de resposta ao tratamento  
do melanoma

Papel da medicina nuclear  
no tratamento e estadiamento  
do melanoma

Indicações da Radioterapia  
no cancro da pele

Tratamento cirúrgico  
do melanoma | Dra. Jennifer Wargo

//   Controvérsias do gânglio sentinela

//   Abordagem cirúrgica do melanoma  
no MD Anderson

FECHO

SEXTA

9h // 9h30

9h30 // 10h

10h // 10h30

13h // 14h

10h30 // 11h

11h // 11h30

11h30 // 13h

14h // 14h30

15h // 15h30

15h30 // 16h15

16h15 // 16h30 

14h30 // 15h

05 DEZ.

ABERTURA

//  Marcadores de risco e lesões  
pré-neoplásicas cutâneas  
- abordagem diagnóstica

//  Anatomia patológica nas neoplasias  
malignas da pele

Atividade prática do dia-a-dia  
das especialidades de: 
// Anatomia Patológica / Genética  
(2x5 elementos)

// Dermatologia (2x5 elementos)

Almoço

//  Tratamento não cirúrgico de lesões  
pré-neoplásicas e neoplásicas

//  Tumores cutâneos mais frequentes  
- diagnóstico 

9h // 9h15

9h15 // 10h15

01 DEZ.SEGUNDA

10h15 // 13h

13h // 14h

14h // 16h

Carcinomas basocelular  
e espinocelular 
- Tratamento cirúrgico

Atividade prática do dia-a-dia  
das especialidades de: 
// Anatomia Patológica / Genética  
(2x5 elementos)

// Dermatologia (2x5 elementos)

Almoço

// Tratamento cirúrgico do melanoma
// Tratamento médico do melanoma

TERÇA

9h // 10h

10h // 13h

13h // 14h

14h // 16h

02 DEZ.

Abordagem multidisciplinar  
dos tumores cutâneos

Consulta de grupo multidisciplinar  
de pele

Almoço

// Tumores cutâneos raros  
- diagnóstico e tratamento

9h // 10h

10h // 13h

13h // 14h

14h // 16h

QUARTA 03 DEZ.



COMISSÃO ORGANIZADORA
Ana Raimundo, MD & Matilde Ribeiro, MD.

FORMADORES INTERNACIONAIS
Richard Kefford, Prof. of Oncology  
at Macquarie University, Honorary Professor  
in Medicine at the University of Sydney and 
Co-Director of Research at Melanoma Institute, 
Sydney, Australia.  
Jennifer Wargo, MD,  Oncologic Surgeon  
at MD Anderson, Houston, USA.

OBJETIVOS EDUCACIONAIS
O principal objetivo desta semana oncológica  
é providenciar uma compreensão detalhada  
do processo de decisão e da gestão de todos  
os tipos e estadios de cancro da pele.
Isto inclui diagnóstico e tratamento primário, 
gestão da doença loco-regional e da doença 
metastática à distância e do tratamento  
adjuvante. Tudo isto é particularmente  
relevante dado o rápido progresso, no nosso 
entender, do cancro da pele não-melanoma 
e melanoma e do desenvolvimento de novos 
tratamentos. Assim sendo, os conhecimentos  
a adquirir e a incentivar à discussão serão:

//  Estratégias para o diagnóstico de melanoma, 
carcinoma de células de Merkel  
e não-melanoma 

//  Indicações e métodos para diagnóstico 
genético e aconselhamento genético  
dos doentes com cancro da pele

//  As guidelines atuais, sistemas  
de estadiamento e estadiamento  
do melanoma, carcinoma de células  
de Merkel, carcinoma espinocelular  
e outros cancros não-melanoma

//  O valor da imagem e dos biomarcadores  
para a deteção das metástases  
e estadiamento da doença

//  Tratamento adjuvante do cancro da pele:  
radioterapia, imunoterapia, quimioterapia

//  Novos tratamentos sistémicos para  
o melanoma no estadio IV: terapêuticas alvo 
e imunoterapias

//  Novas opções de tratamento para  
o tratamento do carcinoma basocelular 
avançado

//  Novos tratamentos sistémicos para  
o carcinoma de Merkel avançado e carcinoma 
espinocelular

//  As características dos melanomas da mucosa 
uveal e as suas opções de tratamento

//  Opções para o tratamento tópico de cancros 
epiteliais

//  Classificações correntes para o linfoma  
cutâneo; opções de estadiamento  
e diferentes subtipos de linfoma cutâneo

//  Ensaios clínicos no cancro da pele:  
atualização

//  Indicações e estratégias para o tratamento  
de suporte, incluindo o best supportive care

MÉTODOS EDUCACIONAIS
// Apresentações em plenário

// Workshops em pequenos grupos

// Apresentação de casos clínicos

// Prática cirúrgica (bloco operatório)

// Discussões e debates

APOIO



APOIO

AUDIÊNCIA ALVO

//  Oncologia, Cirurgia Plástica, Cirurgia Geral, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Dermatologia, 
Anatomia Patológica, Radioterapia, Medicina Nuclear, Medicina Geral e Familiar

// Internos de especialidade (preferencialmente últimos anos de especialidade)

ALOJAMENTO

Hotel Eurostars OPORTO

SECRETARIADO

Irene Ramos Eventos
Rua Adelino Mendes, 200 | 2765-082 São Pedro do Estoril
Tel.: +351 21 484 76 40 | Fax: +351 21 484 76 49 | Email: semanaoncologica@ir-eventos.pt

PARTICIPAÇÃO

Esta semana oncológica dedicada aos tumores cutâneos terá 2 vertentes:

1 |  Módulo teórico-prático sobre abordagem multidisciplinar dos tumores cutâneos,  
de 1 a 4 de dezembro: 20 inscrições

Possibilidade de acompanhar os profissionais do IPO das diferentes especialidades  
- Dermatologia / Anatomia Patológica / Genética / Cirurgia Geral / Cirurgia Plástica /  
Radioterapia / Oncologia Médica.
Haverá 4 grupos de trabalho (A, B, C e D) que irão circular em blocos rotativos.
Há necessidade de preenchimento de ficha de inscrição para seleção, uma vez que  
o número de candidatos é limitado a 20 inscrições, pelo que a seleção nessa situação  
será competitiva.

2 |  Módulo teórico sobre tumores cutâneos no dia 5 de dezembro: no grande Auditório  
do IPO Porto

Todos os profissionais que desejem assistir a um dia dedicado a múltiplas apresentações 
teóricas sobre o tema, com palestrantes nacionais e internacionais.
Necessidade de preenchimento de ficha de inscrição por razões logísticas  
(coffee break e almoço).

PROCEDIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO

Data limite de inscrição: 25 de novembro 2014  
Preencher a ficha de inscrição disponível em www.ir-eventos.pt/semanaoncologica 
ou a que se encontra em anexo e enviar para o secretariado 


