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OBJETIVO 

Identificar a carteira de serviços do Centro de Referência Oncologia de Adultos - Cancro do Reto do 
englobado no Serviço de Cirurgia Geral do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. 

Caracterizar a oferta do Centro de referência.  

 
APLICABILIDADE 

Informação a todos os doentes e profissionais que procurem o Centro de Referência: Oncologia de 
Adultos - Cancro do Reto do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. 

 
SIGLAS, DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

CHUC – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

CRCR – Centro de Referência Oncologia de Adultos – Cancro do Reto  

DGS – Direção-Geral da Saúde 

ERAS – Enhanced Recovery After Surgery 

PE – Procedimento específico 

PET – Tomografia por Emissão de Positrões 

RM – Ressonância Magnática 

TC - Tomografia Computorizada 

UGI – Unidade de Gestão Intermédia 

 
DESCRIÇÃO 
O Centro de Referência: Oncologia de Adultos – Cancro do Reto (CRCR) do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra (CHUC) encontra-se associado à Unidade Funcional Coloretal (UCR) do Serviço 
de Cirurgia Geral. Oferecendo serviços de diagnóstico, estadiamento, terapêutica médica e cirúrgica e 
seguimento dos doentes com Cancro do Recto. Associadamente a Unidade Colorretal abrange 
globalmente a abordagem de toda a restante patologia benigna e maligna colorretal e proctológica.  

São abordados casos de doença neoplásica primária, localmente avançada, de recidiva local e com 
metastização à distância. Também existe capacidade para abordagem de doentes com necessidade 
cirurgia por metástases síncronas de Cancro do Reto em colaboração estreita com o Centro Referência 
Oncologia de Adultos – Cancro Hepatobiliopancreático do CHUC.  

O CRCR localiza-se no Serviço de Cirurgia Geral do CHUC, polo HUC Enfermaria B e de acordo com o 
estipulado na candidatura a Centro de Referência, através do concurso aberto pelo Aviso 8402-O/2015 
da Direcção Geral da Saúde (DGS). Engloba na sua equipa Médicos das várias especialidades (Cirurgia 
Geral, Oncologia, Gastroenterologia, Radiologia, Anatomia Patológica, Anestesiologia e Radioterapia), 
bem como Enfermeiros, Nutricionistas, Técnicos Superiores de Diagnóstico e de Terapêutica, Assistentes 
Socias, Farmacêuticos, Psicólogos, Informáticos e Assistentes Operacionais.  

Esta equipa multidisciplinar apresenta uma diferenciação específica em patologia colorretal e 
participação frequente em reuniões nacionais e internacionais. O Centro de Referência é ainda apoiado 
por outras especialidades médicas do CHUC (Imunohemoterapia e Medicina Física e Reabilitação), bem 
como pela Farmácia Hospitalar, pelo Serviço de Nutrição e Serviço de Psicologia. Todos os doentes 
submetidos a cirurgia têm acesso a uma consulta multidisciplinar (ERAS) para optimização                     
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pré-operatória que engloba a Anestesia, Medicina Física e Reabilitação, Enfermagem, Enfermagem de 
Reabilitação, Serviço Social e Nutrição. 

A atividade do CRCR inclui atividades de ensino pré e pós-graduado a nível médico e de enfermagem. A 
nível pré-graduado médico recebe alunos do Mestrado lntegrado de Medicina da Faculdade de 
Medicina Da Universidade de Coimbra. A nível pós-graduado recebe internos do internato de formação 
especifica de Cirurgia Geral. Também recebe alunos de várias escolas superiores de enfermagem.  

O CRCR tem capacidade para a abordagem de todo o percurso do doente com cancro colorretal fruto da 
diferenciação dos seus recursos humanos e da sua capacidade instalada em instalações e em 
equipamentos.  

A nível diagnóstico e de estadiamento o Centro garante a totalidade dos serviços de diagnóstico e 
estadiamento: 

 Primeiras Consultas e de seguimento; 

 Consulta de 2ª opinião; 

 Reuniões multidisciplinares de decisão terapêutica; 

 Exames endoscópicos eletivos: anuscopia, rectosigmoidoscopia rígida e flexível, colonoscopia 
total; 

 Ecoendoscopia endorrectal; 

 Exames imagiológicos: TC; RM; Colonografia virtual; PET-CT; 

 Exames anatomopatológicos; 

 Análises de patologia clínica. 

O CRCR garante a totalidade dos serviços de re-estadiamento ou de seguimento dos doentes nele 
tratados, assim como toda a terapêutica Médica e Cirúrgica:  

 Terapêutica médica (Radioterapia e Quimioterapia) neoadjuvante, adjuvante e paliativa para 
todo o tipo de tumores coloretais; 

 Terapêutica cirúrgica eletiva e de urgência: 

o Ressecção anterior do reto (com o sem ETM) laparoscópica e laparotómica; 

o Protocolecomia reconstrutiva laparoscópica e laparotómica; 

o Ressecção anterior do reto enter-esfinctérica laparoscópica e laparotómica; 

o Ressecção anterior do reto com aborgagem transanal (TaTME); 

o Ressecção transanal convenvional e por TAMIS; 

o Amputação abdominoperineal laparoscópica e laparotómica; 

o Exentração pélvica; 

o Cirurgia síncrona a metástases hepáticas laparoscópica e laparotómica; 

o Colostomia derivativa.  

 Realização de polipectomia com mucosectomia endoscópica; 

 Vigilância em programa W&W em casos regressão completa em doentes pós Radioterapia; 

 Terapêutica de cuidados paliativos; 

 Abordagem de complicações médicas ou cirúrgicas. Inclui a disponibilidade para apoio de 
gastroenterologia, imagiologia e radiologia de intervenção em permanência; 
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 Abordagem específica de sintomatologia de dor aguda e dor crónica; 

 Estudos de Medicina Nuclear; 

 Acesso a Terapêutica de Intenção curativa ou paliativa radio oncológica; 

 Acesso a estudos genéticos e a consulta de Risco Familiar de CCR; 

 Acesso a terapêutica cirúrgica de peritonectomias. 

 

Existe o apoio em regime eletivo e de urgência de todas as especialidades abrangidas pelo normativo 
que identifica o Serviço de Urgência do CHUC como uma urgência polivalente com Centro de Trauma.  

O CRCR tem um modelo próprio de registo de atividade com auto-avaliação periódica de resultado e 
realização de análises periódicas de morbi-mortalidade. A orientação dos doentes segue procedimentos 
escritos e publicados. 

 

Considerando a organização por linhas de produção o CRCR inclui o acesso aos seguintes serviços:  

 Consulta Externa:  

o Primeira Consulta;  

o Consultas subsequentes;  

o Consulta de 2ª opinião;  

o Consulta de Ostomias;  

o Consulta de Dor crónica;  

o Consulta ERAS; 

o Reunião multidisciplinar - Cancro coloretal. 

 Internamento na Enfermaria B do Serviço de Cirurgia do CHUC; 

 Acesso a salas de bloco operatório em regime de 24h x 7 dias, com material de laparoscopia; 

 Equipamento de laparoscopia avançada e Equipamento de cirurgia transanal minimamente 
invasiva; 

 Meios Complementares de Diagnóstico - imagiologia (ecografia, TC, RMN, Colonografia virtual, 
lmagiologia de lntervenção e PET-CT); 

 Gastroenterologia; 

 Endoscopia diagnóstica e terapêutica; 

 Ecoendoscopia digestiva; 

 Capacidade instalada para mucosectomias; 

 Capacídade instalada para colocação de próteses Serviço de Urgência;  

 Serviço de urgência interna e externa em regime de 24 x 7; 

 Bloco periférico do Serviço de Cirurgia Geral - Colocação de dispositivos de perfusão 
endovenosa. 


