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RESUMO 

Introdução: Em Portugal o cancro coloretal é o segundo tipo de cancro mais frequente. Em 2012 foi o segundo 
tipo de tumor responsável por mais anos de vida potenciais perdidos (Portugal. MS. DGS, 2014). À medida 
que o número de sobreviventes com cancro aumenta, o follow-up acaba por ser encarado como a gestão de 
uma condição crónica, com um impacto significativo nos cuidados assistenciais hospitalares. A revisão da 
literatura sugere que o follow-up assegurado pelo médico de família é igualmente efetivo e resulta num maior 
grau de satisfação e saúde subjetiva reportada pelo doente, garantindo simultâneamente cuidados de 
proximidade e o continuum de cuidados. O objetivo deste trabalho consistiu em avaliar a viabilidade dos 
Cuidados de Saúde Primários (CSP) poderem assegurar o follow-up de doentes com cancro coloretal. 

Metodologia: Procedeu-se a uma pesquisa compreensiva da literatura na B-On através das palavras-chave 
“integration of care in oncology”, “integrated disease management in cancer”, “cancer patients follow-up”, 
“coloretal cancer follow-up”, “cancer survivorship”, “coloretal cancer primary care follow-up”.  
A determinação dos doentes com cancro coloretal que poderão ser encaminhados para os CSP no seu follow-
up, qual o modelo de follow-up preferencial na nossa realidade e que condições devem ser garantidas para 
assegurar o follow-up destes doentes no modelo selecionado foi realizada recorrendo a um painel de peritos 
por TGN. Para o estudo de caso, procedeu-se à caraterização dos doentes com cancro coloretal em follow-up 
no HSM-CHLN, E.P.E., com base na informação registada na base de dados do CAML (N=511) de 2008 a 
2013. A determinação do perfil de recursos consumidos foi feita com base nos dados fornecidos de forma 
anonimizada relativos a uma amostra de 30 casos de doentes com cancro coloretal de estádio II obtidos a 
partir do processo clínico eletrónico (PCE) no C.H.L.N, EPE. 

Resultados: Os resultados consensualizados por painel de peritos nacionais permitiram identificar como fator 
crítico a definição de um clinical pathway (processo assistencial clínico integrado) seguido da identificação 
dos critérios do Sistema organizacional e familiar. Devem ser esclarecidos os objetivos do programa de 
follow-up, o qual deve estar centrado no doente e existir uma gestão profissional da informação e do acesso 
hospitalar e a especialização com mais foco no survivorship. O painel considerou elegíveis para follow-up em 
cuidados partilhados os doentes com adenocarcinoma do colon tratados com intenção curativa, estádios I,II, 
III, sem sequelas terapêuticas incapacitantes e expetativa de vida superior a cinco anos e com estado funcional 
que permita a cirurgia de resseção de metástases no caso de recidiva.  
Relativamente aos doentes em follow-up no Hospital em análise, a média de idades é de 69,0 anos, 
maioritariamente do género masculino (57,7%) e adenocarcinoma do cólon (72,4%). A oncologia é a principal 
especialidade responsável pelo follow-up (56,2%), seguida pela cirurgia (21%). A medicina geral e familiar 
(MGF) surge com 0,4% apenas. 41% dos sobreviventes estão em follow-up há mais de três anos, dos quais 9% 
há mais de cinco anos se considerarmos como cut-off 31 de Janeiro de 2014. O custo anual ajustado do follow-
up por doente é em média 539,09 €. Se considerarmos os doentes vivos à data da última atualização, i.e., 31 
de Janeiro de 2014 (n=394) (77%), estes geraram 2930 consultas hospitalares de follow-up por ano, que 
equivalem a 12% do total de consultas reportadas em 2013 pela Oncologia Médica, 25% pela Unidade de 
Cirurgia Geral, 35% pela Cirurgia I e 37% pela Cirurgia II. 

Conclusão: O follow-up partilhado entre hospital e CSP deve assumir um caráter multidisciplinar tendo em 
conta a preferência do doente e garantindo a partilha de informação e comunicação intersectorial, com 
definição clara de responsabilidades, elaboração de um plano de cuidados a prestar e mecanismos de 
referenciação futura sempre que justificado. 
É recomendável que médicos hospitalares, médicos de MGF e representantes de sobreviventes com cancro se 
sentem e em multidisciplinaridade definam um plano de follow-up e processo assistencial adequado centrado 
no sobrevivente de cancro bem como materiais educacionais consentâneos a entregar aos sobreviventes e 
familiares. Para que um ciclo virtuoso se gere, reguladores e financiadores têm igualmente um papel crítico a 
desempenhar, adequando o modelo organizacional e financiamento dos CSP, com a criação de Indicadores 
específicos para o follow-up em conjunto com os profissionais de saúde, que simultaneamente premeiem os 
profissionais de saúde mas representem efetivamente um ganho em saúde para os sobreviventes de cancro 
traduzindo-se em mais e melhores cuidados, onde respeitando a noção de custo-efetividade, a qualidade e os 
resultados obtidos são a pedra basilar.  
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ABSTRACT 

Background: In Portugal colorectal cancer is the second most common type of cancer. In 2012 it was the 
second tumor responsible for more potential life years lost (Portugal.MS.DGS, 2014). With the increasing 
number of cancer survivors, follow-up is perceived as the management of a chronic disease, with a significant 
impact on hospital care. The revision of literature suggest that follow-up by the family physician is equally 
effective and is associated with a higher level of patient satisfaction and patient reported subjective health, 
ensuring simultaneously care of proximity and  the continuum of care. The objective of this study was to 
evaluate the viability of colorectal cancer patients’ follow-up by primary care setting. 

Methodology: The first approach was a comprehensive search of literature in B-On by the following key 
words: “integration of care in oncology”, “integrated disease management in cancer”, “cancer patients follow-
up”, “colorectal cancer follow-up”, “cancer survivorship”, “colorectal cancer primary care follow-up”. 
Secondly the identification of colorectal patients who can be referred to primary care setting for follow-up, the 
preferential follow-up model for our reality and which conditions need to be in place to secure the follow-up of 
those patients in the selected model, was done by experts panel using the Nominal Technique Group.  
For the study of case, we have done the characterization of colorectal patients in follow-up at the HSM-
CHLN, EPE. , based on the information registered at the CAML database (N=511) from 2008 until 2013.  
The profile of economic resources consumed has taken place using anonymized data of a sample of 30 cases 
of colorectal patients stage II collected from the electronic patients diary at C.H.L.N, EPE. .  

Results: The consensus by the national experts panel identified as critical factor the definition of a clinical 
pathway (integrated clinical assistance process) followed by the organizational and familiar system. The 
objectives of the follow-up program need to be clarified, needs to be patient centered and a professional 
management of information and hospital access is required as a higher focus in survivorship as well. The 
panel considered eligible for shared-care follow-up at the primary care setting, patients with adenocarcinoma 
of colon treated with curative intention, stages I, II, III, without severe sequels and a life expectancy higher 
than five years, with a functional state that in case of recurrence allows surgery for resection of metastases. 
We also found out that the patients in follow-up at the Hospital in study, were in average 69 years old, mainly 
male (57.7%) and with adenocarcinoma of colon (72.4%). The oncology is the main specialty responsible for 
the follow-up (56.2%), followed by surgery (21%). Primary care physicians have the follow-up responsibility 
only in 0.4% of cases. 41% of survivors are in follow-up for more than three years, of those 9% for more than 
five years, considering the cut-off of January 31st 2014. The annual adjusted cost of follow-up per patient is in 
average €539.09.Considering the patients alive at the database last update, that is, 31st of January 2014 
(n=394) (77%), those patients have generated 2930 follow-up hospital appointments per year. These number 
of appointments represent 12% of the total number of oncology appointments reported in 2013, 25% of the 
General Surgery Unit and, 35% of Surgery I and 37% of Surgery II 2013 appointments activity. 

Conclusion: The shared-care follow-up between hospital and primary care setting should have a 
multidisciplinary approach taking into consideration patient’s preference, ensuring that information and 
communication are shared inter-settings with a clear definition of a Survivor Plan and mechanisms for future 
referencing when justified. It’s recommended that hospital physicians, primary care physicians and cancer 
survivors define together in a multidisciplinary environment a follow-up plan and an appropriate process of 
care centered at the cancer survivor and educational materials as well for cancer survivors and families. For 
the generation of a virtuous cycle, regulators and payers play a critical role designing the appropriate 
organizational and financing models for primary care setting, with the creation of specific indicators for 
follow-up, in conjunction with health care professionals, which simultaneously compensate health care 
professionals and represent effectively a gain in health for cancer survivors translating into more and better 
care, while respecting the cost-effectivity, quality and outcomes are core.  
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1 | INTRODUÇÃO 

O cancro coloretal é o terceiro cancro mais diagnosticado e a terceira causa de morte por cancro nos 

Estados Unidos (Spartlin et al, 2008). Em Portugal a incidência de cancro coloretal é de 7.127 novos 

casos/ano e a prevalência a cinco anos de 19.613 casos (International Agency for Research on 

Cancer, 2015). Segundo o Relatório da Direcção Geral de Saúde “Doenças Oncológicas em 

números” de 2014, a taxa de incidência de tumores do cólon em Portugal é de 47,94 por 100.000 

habitantes e de tumores do reto de 23,73 por 100.000 habitantes, o que faz do cancro coloretal o 

segundo tipo de cancro mais frequente, verificando-se um aumento progressivo. Em 2012 foi o 

segundo tipo de tumor responsável por  

mais anos de vida potenciais perdidos 

(Portugal. MS. DGS, 2014). O 

estadiamento clínico e patológico da 

doença faz-se recorrendo à 

classificação TNM em que o T diz 

respeito ao tumor primário (Tabela 1), 

o N refere-se à metastização ganglionar 

(Tabela 2) e o M à existência ou não de 

metastização à distância (Tabela 3) (American Joint Committee on Cancer, 2012). 

As diferentes conjugações possíveis do TNM agrupam-se em estádios anatómicos e grupos de 

prognóstico denominados estádio 0, I, II, III ou IV. É frequente também ver referenciada a 

classificação de Dukes (A,B,C) ou menos frequentemente a classificação de Astler-Coller 

modificada (MAC- modified Astler-Coller classification) (American Joint Committee on Cancer, 2012) 

(Tabela 4). Quer o tratamento quer o prognóstico do cancro coloretal variam segundo os estádios de 

doença, em que os estádios I, II e III são tratados com resseção cirúrgica potencialmente curativa. 

Nos doentes de alto risco com estádio II e III o tratamento pressupõe quimioterapia adjuvante e/ou 

radioterapia com o intuito de reduzir a recidiva e melhorar a sobrevivência o que não impede que 

Tumor primário (T) 

Tx Tumor primário não pode ser avaliado 

T0 Sem evidência do tumor primário 

Tis Carcinoma in situ: intraepitelial ou invasão da lamina propria 

T1 Tumor invade a submucosa 

T2 Tumor invade a muscularis propria 

T3 Tumor invade a muscularis propria e até aos tecidos pericolorectais 

T4a Tumor penetra na superfície do peritoneu visceral 

T4b Tumor invade diretamente ou está aderente a outros órgãos e estruturas 

Tabela 1- Classificação TNM: tumor primário (T) 

Tabela 2- Classificação TNM: gânglios linfáticos (N) 
Gânglios linfáticos regionais (N) 

Nx Os gânglios linfáticos regionais não podem ser avaliados 

N0 Sem metástases nos gânglios linfáticos regionais 

N1 Metástases em 1 a 3 gânglios linfáticos regionais 

N1a Metástases em 1 gânglio linfático regional 

N1b Metástases em 2 a 3 gânglios linfáticos regionais 

N1c Depósito tumoral na subserosa, mesentério, ou tecidos não peritonealizados pericólicos ou perirectais sem metástases nos 

gânglios regionais 

N2 Metástases em 4 ou mais gânglios linfáticos regionais 

N2a Metástases em 4 a 6 gânglios linfáticos regionais 

N2b Metástases em 7 ou mais gânglios linfáticos regionais 
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mesmo assim haja uma percentagem significativa de doentes que acabam por apresentar recidiva da 

doença (Spratlin et al, 2008). 
 

 

Tabela 4- Estádios anatómicos/ Grupos de prognóstico 

Estádio T N M Dukes MAC 

0 Tis N0 M0 - - 

I 
T1 N0 M0 A A 

T2 N0 M0 A B1 

IIA T3 N0 M0 B B2 

IIB T4a N0 M0 B B2 

IIC T4b N0 M0 B B3 

IIIA T1-T2 N1/N1c M0 C C1 

T1 N2a M0 C C1 

IIIB T3-T4a N1/N1c M0 C C2 

T2-T3 N2a M0 C C1/C2 

T1-T2 N2b M0 C C1 

IIIC T4a N2a M0 C C2 

T3-T4a N2b M0 C C2 

T4b N1-N2 M0 C C3 

IVA Qualquer T Qualquer N M1a - - 

IVB Qualquer T Qualquer N M1b - - 

Por forma a identificar a recidiva da doença o mais precocemente possível é recomendada vigilância 

após a resseção cirúrgica. A American Society of Clinical Oncology (ASCO) publicou 

recomendações clínicas que incluem o exame fisico regular do doente, a história clínica, a 

determinação do CEA, a TAC (abdominal e torácica) e a colonoscopia. É feita também referência a 

que o plano de tratamento delineado pelo especialista deve apresentar diretrizes claras acerca do 

follow-up adequado pelo médico de MGF (Meyerhardt et al, 2013). Também nas recomendações do 

National Comprehensive Cancer Network (NCCN) é feita alusão à definição apropriada do tempo 

em que deverá ocorrer a transferência dos cuidados dos doentes em follow-up com a atribuição 

específica das responsabilidades para os CSP e para o oncologista. Por último a European Society of 

Medical Oncology (ESMO) (Labianca et al, 2013) para estádios iniciais de doença recomenda um 

follow-up intensivo dos doentes a fim de detetar a recidiva preococe e aumentar a sobrevivência, de 

forma consentânea às recomendações da ASCO e do NCCN. O follow-up de doentes com cancro 

coloretal com resseção completa da doença metastática assenta num follow-up comparado ao dos 

doentes com estádio de doença II e III devido ao risco elevado de recidiva (Van Cutsem et al, 2014).  

Tabela 3- Classificação TNM: metástases à distância (M) 

Metástases à distância (M) 

M0 Sem metástases à distância 

M1 Metástases à distância 

M1a Metástases confinadas a um órgão ou local (ex. fígado, pulmão, ovário, gânglio não regional) 

M1b Metástases em mais do que um órgão/local ou no peritoneu 

Tabela 3- Classificação TNM: metástases à distância (M) 
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O follow-up assume-se pois como uma prática padrão após o doente completar o tratamento e 

envolve mais do que apenas a realização de testes de vigilância a fim de detetar recidiva pelo que 

também segundo a ESMO os cuidados de saúde primários devem assumir um papel importante no 

seguimento destes doentes. Segundo referem os autores das recomendações, os sobreviventes de 

cancro coloretal nos países ocidentais representam o terceiro maior grupo de sobreviventes de 

cancro, representando cerca de 11% da população. Os planos de sobrevivência assumem pois um 

papel fundamental e prioritário, tendo entre outras a finalidade de ajudar estes doentes a manterem-se 

saudáveis após o tratamento (Labianca et al, 2013).  

Se por um lado a incidência do cancro está a aumentar em doentes com mais de 50 anos, os quais se 

apresentam frequentemente com comorbilidades associadas (Sada et al, 2011), por outro o cancro 

tem um impacto significativo no estado físico, emocional e social dos doentes (Ouwens et al, 2009) e 

a própria complexidade da doença oncológica (diagnóstico, tratamento, follow-up) podem estar na 

origem de uma perda de continuidade dos cuidados prestados (Ouwens et al, 2009). O follow-up 

convencional dos doentes oncológicos acaba por ter um impacto significativo nos cuidados 

assistenciais hospitalares, ao mesmo tempo que o valor do mesmo é muito debatido para alguns tipos 

de cancro no que diz respeito ao diagnóstico precoce da recidiva e da melhoria da sobrevivência 

(Lewis et al, 2009). Os custos com os cuidados oncológicos são crescentes estando potencialmente 

associados a ausência de coordenação e organização na prestação, duplicação de serviços e 

fragmentação dos cuidados prestados (Sanghavi et al, 2014).  

Segundo o Relatório Doenças Oncológicas em Números da DGS a carga assistencial dos hospitais 

portugueses com doentes oncológicos tem aumentado significativamente (Portugal. MS. DGS, 2013; 

Portugal. MS. DGS, 2014). À medida que o número de sobreviventes com cancro aumenta, o follow-

up acaba por ser encarado como a gestão de uma condição crónica (Lewis et al, 2009). 

Algumas revisões da literatura sugerem que o follow-up assegurado pelo médico de família é 

igualmente efetivo comparativamente ao realizado no hospital (Collins et al, 2003) e resulta num 

maior grau de satisfação e saúde subjetiva reportada pelo doente (Ouwens et al, 2009); 

Já existem modelos de integração dos cuidados entre os hospitais e os cuidados de proximidade. 

Estes modelos podem ajudar a fazer face ao continuum de cuidados, à melhoria da qualidade e 

redução dos custos (O’Connell et al, 2000).  

Por tudo isto o objetivo deste trabalho consistiu em avaliar a viabilidade dos Cuidados de Saúde 

Primários (CSP) poderem assegurar o follow-up de doentes com cancro coloretal. 

 Ao longo do trabalho alguns termos serão utilizados de forma intermutável e sinónima como 

vigilância, seguimento e follow-up ou recorrência e recidiva.  
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2 | REVISÃO DA LITERATURA 

O aumento do número de doentes oncológicos, bem como dos sobreviventes a cancro e o debate 

crescente acerca do valor do follow-up com o intuito de detetar precocemente a recidiva e contribuir 

para ganhos da sobrevivência e das diferentes modalidades em que pode ser preconizado, têm levado 

a que se olhe para o follow-up convencional assegurado pelos cuidados hospitalares, o qual gera uma 

carga significativa nos cuidados assistenciais, induzindo uma menor convergência no diagnóstico e 

tratamento dos novos doentes.  

O número crescente de sobreviventes de cancro e os desafios por estes enfrentados levaram o 

Institute of Medicine (IOM) e a National Academies a examinar os problemas médicos e psicológicos 

por estes encontrados e a emitir recomendações no sentido da melhoria dos cuidados de saúde e da 

qualidade de vida que se traduziram num relatório centrado no sobrevivente adulto de cancro durante 

a fase de cuidados que se segue ao tratamento primário: From Cancer Patient to Cancer Survivor: 

Lost in Transition (Institute of Medicine. National Research Council of the National Academies, 

2006). O Comité criado reviu as consequências do cancro e do seu tratamento e concluiu que são 

substanciais, muito embora se trate de uma população heterogénea, alguns dos quais sofrendo efeitos 

secundários tardios, outros sintomas debilitantes permanentes, bem como problemas psicológicos, 

disfunção sexual, infertilidade, comprometimento da função de orgãos, alterações cosméticas, 

limitações na mobilidade, comunicação e capacidade cognitiva. De modo a asseguar os melhores 

resultados possíveis o Comité definiu como objectivos: 1) sensibilizar para as consequências do 

cancro e do seu tratamento (médicas, funcionais, psicológicas), 2) definir a qualidade de vida para 

sobreviventes de cancro e identificar formas de a atingir, 3) melhorar a qualidade de vida dos 

sobreviventes de cancro através de políticas que garantam o seu acesso a serviços de apoio 

psicológico, práticas justas de empregabilidade e seguros de saúde. 

Vários autores têm-se debruçado sobre formas alternativas de assegurar o acompanhamento dos 

doentes em follow-up, sob a forma de modelos de partilha ou referenciação para os CSP em que o 

follow-up é assegurado pelo médico ou pela enfermagem por consulta presencial ou contato 

telefónico (Lewis et al, 2009) de forma partilhada ou sequencial. Cada vez mais a doença oncológica 

é vista como uma doença crónica em que se intenta beneficiar de alguns conhecimentos adquiridos 

na gestão de outras doenças crónicas transpondo esse conhecimento prático de forma a assegurar 

uma articulação adequada entre os cuidados hospitalares e os cuidados de saúde primários.  

A análise sistemática da literatura conduzida por Lewis et al, identificou dez estudos acerca do 

follow-up em doentes oncológicos, na maioria estudos europeus (Reino Unido, Noruega, Suécia), no 

entanto também foram identificados dois estudos realizados no Canadá e um na China, os quais 

pemitiram identificar doze temas centrais onde se incluem a segurança dada pelo follow-up 

convencional como apenas temporária (consulta seguinte), o acesso rápido ao especialista 

considerado conceito fundamental nos modelos alternativos, mas também a ausência de informação 
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aos doentes relativa à efetividade do follow-up e outra que lhes permita cooperar e estar mais 

envolvidos, a continuidade de cuidados entre consultas ou o suporte psicológico insuficiente dado no 

follow-up convencional. Foram também identificados problemas de comunicação significativos em 

ambas as direções (Hospital e CSP) e as equipas multidisciplinares como sendo muito importantes 

para o bom funcionamento a nível hospitalar sendo a ausência de um médico de MGF nessa equipa 

considerada uma fraqueza. Por último para o follow-up ser assegurado pelos CSP uma referenciação 

formal do hospital para os CSP, acompanhada de um sumário detalhado do caso, um protocolo para 

referenciação ao hospital e treino  dos profissionais de saúde foram referidos como essenciais. 

Várias publicações (Emery et al, 2014) (Weaver et al, 2014) (Virgo et al, 2013) (Urquhart et al, 

2012) (Hall et al, 2011) (Greenfield et al, 2009) ilustram a viabilidade e importância do papel que os 

CSP podem desempenhar no follow-up, desde que assegurados alguns pressupostos de base que 

garantam a comunicação entre o Hospital e os CSP, protocolo de follow-up dos doentes, plano de 

sobrevivência, contato para acesso rápido no caso de suspeita de recidiva e envolvimento do doente 

na decisão de transferência para os CSP. 

2.1| O PAPEL DO FOLLOW-UP EM DOENTES COM CANCRO COLORETAL 

Sobretudo nos primeiros meses que se seguem ao tratamento primário é fundamental a vigilância dos 

doentes oncológicos com o intuito de providenciar o apoio psicológico, a reabilitação, a deteção 

precoce e tratamento de possíveis sequelas resultantes do tratamento inicial, bem como a deteção 

precoce e tratamento da recidiva e tumores secundários. Em larga medida o programa de follow-up é 

determinado pela natureza da lesão primária, da cirurgia realizada e do estádio da doença, contudo a 

duração do mesmo tem sido alvo de controvérsias e debate. Se classicamente tem sido recomendada 

a vigilância durante cinco anos após o tratamento primário, mais recentemente já se advogam dez a 

quinze anos (Haid, 2006). A evolução verificada ao longo dos anos com as técnicas cirúrgicas e a 

introdução da quimioterapia adjuvante contribuíram para transformar a doença oncológica numa 

doença crónica. Um programa de follow-up deve ser orientado segundo os princípios enumerado por 

Donabedian, i.e., tendo por base a qualidade estrutural, a qualidade processual e a qualidade de 

resultados com avaliações documentadas a longo prazo e certificação (Haid, 2006).  

Dos doentes com cancro coloretal cerca de 30% são diagnosticados em estádios I ou II da doença, 

sendo o risco de recidiva local de 3% a 24%, o risco de metastização à distância de 25% e o de lesões 

metácronas de 1,5 a 10% (Costa et al, 2004) (Haid, 2006). As taxas de sobrevivência aos cinco anos 

são de 70 a 80% para o estádio II e de 25 a 60% para o estádio III, sendo que 80 a 90% das recidivas 

ocorrem nos primeiros três anos (Costa et al, 2004). Os locais mais frequentes de metastização à 

distância são o fígado (30-35%) seguido pelos pulmões (20-30%) e peritoneu (20%) (Levy, 2012). 

Os programas de follow-up são pois indispensáveis ainda que, apenas um número limitado de 

estudos aleatorizados (dois em seis) tenha conseguido provar um efeito positivo na sobrevivência aos 
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cinco anos (Kjeldsen et al, 1997) (Makela; Laitinen; Kairaluoma,1995) (Ohlsson et al, 1995) (Secco 

et al, 2002) (Schoemaker et al, 1998) (Wichmann et al, 2002). O estudo de Makela et al, que 

envolveu 106 doentes com cancro coloretal, demonstrou que a deteção precoce da recidiva por 

follow-up intensivo não conduz a um aumento significativo na ressecabilidade ou na sobrevivência a 

cinco anos. As meta-análises disponíveis de cinco dos estudos aleatorizados e controlados 

demonstram um ligeiro aumento da sobrevivência quando comparada a vigilância mais intensiva 

com a menos intensiva (Bruinvels et al, 1994) (Jeffery; Hickey; Hider, 2002) (Kievit, 2000) (Kievit, 

2002) (Renehan et al, 2002) (Rosen et al, 1998). A vigilância intensiva está associada apenas a um 

benefício marginal de 0,5 a 2% na sobrevivência aos cinco anos (Kievit, 2000).  

Uma revisão sistemática de todos os ensaios aleatorizados até Janeiro de 2007 (Tjandra et al, 2007) 

em 2923 doentes com cancro coloretal submetidos a resseção curativa, demonstrou existir uma 

redução significativa na mortalidade global em doentes submetidos a follow-up intensivo (p=0,01).  

A vigilância regular com o CEA e a colonoscopia apresentaram um impacto significativo na 

mortalidade global (p=0,0002 e p=0,04 respetivamente), no entanto não se verificou uma diferença 

significativa na mortalidade por cancro e na recidiva. A possibilidade de resseção curativa após 

recidiva foi superior de forma significativa no follow-up intensivo (p=0,0001).  

Mais recentemente num estudo que envolveu 1469 doentes com cancro coloretal, dos quais 858 

submetidos a follow-up intensivo, 297 com follow-up mínimo e 314 sem qualquer follow-up (Laubert 

et al, 2010), verificou-se que a taxa de sobrevivência aos cinco e dez anos foi superior no grupo com 

a estratégia intensiva (p <0,0001 e p <0,0001). Com um follow-up médio de 70 meses, o tempo de 

sobrevivência mediano era de 191 meses (intensivo), 116 meses (mínimo) e 66 meses (nenhum) (p 

<0,0001). Após recidiva a taxa de sobrevivência aos cinco anos foi 32% no intensivo (p=0,034), 13% 

no mínimo (p=0,001) e 19% em nenhum (p=0,614) e o tempo de sobrevivência mediano após 

recidiva de 31 meses (p <0,0001), 21 meses (p <0,0001) e 16 meses (p <0,0001) respetivamente. 

Neste estudo a vigilância intensiva após resseção curativa aumenta a sobrevivência e nos casos de 

recidiva, tem um efeito positivo no prognóstico dos doentes.  

Recentemente, uma meta-análise conduzida com onze estudos (Fernández et al, 2015), demonstrou 

existir um aumento significativo na sobrevivência global com um follow-up intensivo, na deteção da 

recidiva assintomática e cirurgia curativa, muito embora não se tenham verificado diferenças nas 

recidivas totais e na mortalidade por cancro. A determinação do CEA e a colonoscopia estiveram 

associados a um aumento na sobrevivência global.  

Do ponto de vista económico, a análise dos estudos publicados com protocolos de cinco anos de 

follow-up, mostra uma diferença de 28 vezes entre uma abordagem e outra em prejuízo da 

abordagem mais intensiva (McArdle, 2000). Globalmente pode inferir-se que o follow-up praticado 

apenas com o intuito de detetar a recidiva local é ineficaz, pelo que o objetivo major do follow-up 
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não se deve centrar neste, mas em providenciar aos doentes o apoio psicológico e aconselhamento, 

assegurando a avaliação do resultado pós-operatório e a garantia de qualidade (McArdle, 2000).  

2.2| ESTRATÉGIAS DE FOLLOW-UP EM DOENTES COM CANCRO COLORETAL 

As várias estratégias de follow-up dos doentes com cancro coloretal encontram-se bem definidas nas 

recomendações da ESMO (Glimelius et al, 2013) (Labianca et al, 2013) (Van Cutsem et al, 2014), da 

ASCO (Meyerhardt et al, 2013) ou do NCCN (NCCN, 2015) (Tabela 5).  

Na seleção dos testes devem ser seguidos quatro princípios fundamentais (Edelman et al, 1997) de 

entre os quais que o intervalo entre os exames e duração do teste sejam consistentes com o tempo 

máximo do risco de recidiva e história natural do tumor e que sejam direcionados para os locais mais 

frequentes de recidiva e com um valor preditivo elevado, quer positivo quer negativo.  

O CEA é um antigénio onco-fetal, considerado o primeiro indicador de doença recidivante sobretudo 

se hepática (Costa el al, 2004). A elevação do CEA per si não é todavia indicação para terapêutica 

sistémica imediata, sendo no entanto obrigatória a investigação com outros exames (analíticos, 

radiológicos). O CEA não parece estar associado a um aumento significativo da sobrevivência, no 

entanto uma meta-análise de sete ensaios não randomizados demonstrou estar associado a um ganho 

de 9% na sobrevivência de doentes com determinação regular do CEA (Bruinvels et al, 1994). 

Efetivamente em alguns estudos o CEA falhou em demonstrar ganhos de sobrevivência o que pode 

ser explicado por se tratar de um fator preditivo fraco de recidiva local (Moertel et al, 1993) 

(McArdle, 2000). Outros autores (Rockall; McDonald, 1999) examinaram o valor da determinação 

do CEA na deteção da recidiva tratável e concluíram que durante este período de tempo a 

monitorização do CEA não conduziu a nenhum benefício para o doente. Num estudo (Grossmann et 

al, 2007) com 1701 doentes com cancro do reto, 63% dos doentes com doença recidivante 

apresentavam um CEA normal (< 5,0 ng/ml) antes da cirurgia primária e em 39% dos casos abaixo 

de 2,5 ng/ml. É comum um CEA normal aquando do diagnóstico (50%) bem como um aumento 

apesar de normal na fase pré-cirurgia (50%).  

Um valor anormal e persistente do CEA pós-cirurgia, é habitualmente indicativo de metástases 

síncronas ou resseção não radical, permanecendo como um marcador no follow-up após ressecção 

curativa do carcinoma coloretal (Grossmann et al, 2007). Mais recentemente um estudo aleatorizado, 

controlado envolvendo 1447 doentes (Treasure et al, 2014), foi encerrado após recomendação do 

Comité de Monitorização de Dados devido ao facto de ser altamente improvável que fosse 

demonstrado qualquer ganho de sobrevivência com a realização de uma segunda cirurgia para 

ressecar a recidiva despoletada pelo aumento do CEA detetado por monitorização mensal, o que se 

confirmou após repetida a análise da sobrevivência 20 anos depois. O CEA continua no entanto a ser 

o marcador sérico mais utilizado no cancro coloretal (Duffy et al, 2007). Quaisquer outros testes 

laboratoriais por rotina tais como hemograma completo ou função hepática não são recomendados.  
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A anamnese e exame físico ainda que sem eficácia confirmada, cerca de 45% das recidivas dão 

origem a sintomatologia no intervalo entre as visitas de follow-up (Costa et al, 2004) são realizados 

consensualmente. Os benefícios associados como sejam o aconselhamento, discussão acerca de 

cuidados de saúde preventivos, rastreio de familiares para o cancro coloretal e identificação de 

neoplasias metácronas justificam a sua realização (Buie; Attard, 2005).  

A pesquisa de sangue oculto é dotada de baixa sensibilidade e especificidade, sendo apenas útil como 

rastreio no cancro primário (Haid, 2006). 

A TAC não se recomenda por rotina, reservando-se apenas para as situações em que a elevação do 

CEA ou o aparecimento de sintomas obrigam a investigação complementar (Costa et al, 2004) ou em 

doentes com elevado risco de recidiva. A ultrassonografia abdominal é recomendada na deteção de 

metástases hepáticas (Haid, 2006).  

A colonoscopia deve ser realizada na fase pré-operatória e ao ano um a fim de detetar tumores 

síncronos ou pólipos e subsequentemente a cada três a cinco anos. Cerca de 80% das recidivas 

surgem nos primeiros dois anos pós tratamento primário (Costa et al, 2004; Haid, 2006).  

As recomendações emanadas visam contribuir para uma maior sobrevivência, melhoria da qualidade 

de vida do doente e boa relação custo/benefício (Tabela 5).  

Tabela 5- Resumo das Recomendações para o Follow-up de doentes com cancro coloretal em estádios iniciais (II,III) 

 ESMO (cólon) ESMO (reto) ASCO (coloretal) NCCN (cólon) NCCN (reto) 

Anamnese e 

exame físico 
A cada 3 a 6 meses nos 

primeiros três anos e a 

cada 6 a 12 meses aos 

quatro e cinco anos pós 

cirurgia. 

A cada 6 meses 

durante dois anos. 

A cada 5 anos  até aos 

75 anos. 

A cada 3 a 6 meses nos 

primeiros cinco anos.  

A cada 3 a 6 meses 

nos primeiros dois 

anos e depois a cada 6 

meses num total de 

cinco anos. 

A cada 3 a 6 meses 

nos primeiros dois 

anos e depois a cada 6 

meses num total de 

cinco anos. 

CEA A cada 3 a 6 meses nos 

primeiros três anos e a 

cada 6 a 12 meses aos 

quatro e cinco anos após 

cirurgia. 

 A cada 3 a 6 meses nos 

primeiros cinco anos.  

A cada 3 a 6 meses 

nos primeiros dois 

anos e depois a cada 6 

meses num total de 

cinco anos. 

A cada 3 a 6 meses 

nos primeiros dois 

anos e depois a cada 6 

meses num total de 

cinco anos para lesões 

>T2.  

Colonoscopia Ao ano um e a cada três 

a cinco anos 

subsequentemente. 

No primeiro ano se 

não realizada aquando 

do diagnóstico. 

Um ano após a cirurgia e 

subsequentemente a cada 

cinco anos se resultados 

anteriores normais. Se 

não realizada antes do 

diagnóstico deverá ser 

realizada o mais breve 

possível e antes de um 

ano. 

Ao primeiro ano 

excepto se não 

realizada pré-

operatório devido a 

obstrução (3 a 6 

meses): 

Se adenoma avançado: 

repetir ao ano 1 

Ausência de adenoma 

avançado: repetir ao  

ano 3 e depois a cada 

cinco anos. 

Ao primeiro ano 

excepto se não 

realizada pré-

operatório devido a 

obstrução (3 a 6 

meses): 

Se adenoma avançado: 

repetir ao ano 1 

Ausência de adenoma 

avançado: repetir ao  

ano 3 e depois a cada 

cinco anos. 

Tomografia 

computorizada 

torácica e 

A cada 6 a 12 meses para 

os primeiros três anos 

nos doentes com elevado 

 Anual durante três anos. 

Para doentes de risco 

elevado  a cada 6 a 12 

TC torácica, 

abdominal e pélvica 

anual durante cinco 

TC torácica, 

abdominal e pélvica 

anual durante cinco 
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abdominal risco de recidiva. meses nos primeiros três 

anos.  

No caso do cancro do 

reto é também 

recomendada uma TC 

pélvica (ex: anual 

durante três a cinco 

anos)  e nos doentes que 

não foram tratados com 

radioterapia pélvica uma 

retosigmoidoscopia a 

cada 6 meses durante 

dois a cinco anos. 

anos. anos nos doentes com 

risco elevado de 

recidiva. 

Articulação do 

follow-up com os 

Cuidados de 

Saúde Primários 

 O plano de cuidados a 

sobreviventes são de 

uma prioridade 

crescente. O médico de 

MGF deve desempenhar 

um papel significativo. 

 Deve ser fornecido um 

plano detalhado em 

especial ao médico de 

CSP com indicações 

precisas acerca do 

follow-up adequado. 

Delinear o momento 

adequado de 

transferência para o 

médico de CSP com 

responsabilidades 

identificadas entre este 

e o oncologista e 

sumário de tratamento. 

Delinear o momento 

adequado de 

transferência para o 

médico de CSP com 

responsabilidades 

identificadas entre este 

e o oncologista e 

sumário de tratamento. 

Quando avaliados num estudo retrospetivo de coorte os registos médicos eletrónicos de 1990 a 2000 

de 500 doentes oncológicos tratados com intuito curativo (Cooper et al, 2006), de um total de 14670 

procedimentos de interesse, 82% foram realizados por rotina, 10,6% para diagnóstico e 7,3% de 

indicação indeterminada, algo particularmente relevante nos testes laboratoriais onde 30,6% das 

enzimas hepáticas, 26,5% da fosfatase alcalina, 19,9% do CEA, 17,2% do PSA e 10,6% do CA-125 

foram realizados com indicações indeterminadas. Em 91,6% dos casos as consultas foram realizadas 

por rotina. No global 85,3% dos procedimentos recomendados e 59,2% dos não recomendados 

ocorreram por rotina (p <0,0001). A frequência de indicações de rotina para testes recomendados foi 

superior aos não recomendados para todos os tipos de cancro (mama, coloretal, endométrio, próstata) 

(p <0,0001) com exceção do pulmão (p <0,0005). No caso dos sobreviventes com cancro coloretal, a 

determinação do CEA e enzimas hepáticas ocorreram durante o período de follow-up essencialmente 

por rotina (p=0,017 e p <0,0001, respetivamente). Pelo menos 80% da história clínica e exame físico 

foram realizados por rotina. Pode dizer-se que em geral as consultas e testes recomendados tiveram 

lugar por rotina e testes com indicações não recomendadas apesar de uma maior variabilidade em 

geral para deteção de sinais ou sintomas.  

Os autores alertam para o facto de sobretudo no cancro coloretal um follow-up mais intenso poder 

estar associado a maiores custos, mas que um número significativo de procedimentos realizados para 

além dos recomendados são pedidos para efeitos de diagnóstico o que torna difícil classificá-lo como 

intensivo a não ser que sejam excluídos.  

Existe ainda quem advogue que no cancro coloretal, a prática corrente dos médicos no follow-up dos 

doentes após tratamento com intuito curativo ainda não cumpre um consenso geral (Johnson et al, 

2004). Segundo estes autores é fundamental racionalizar as estratégias de follow-up de forma a 
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minimizar uma prática excessiva, abaixo do aceitável ou simplesmente uma má prática em prejuízo 

do doente e da sociedade.  

Num estudo realizado a cirurgiões na Holanda (Grossmann et al, 2007) acerca do follow-up de 

doentes com cancro coloretal concluiu-se que para a maioria a duração do follow-up é influenciada 

pela idade do doente (62%) e condição física impeditiva de metastasectomia hepática (76%). 

Verificou-se também que a adesão a recomendações nacionais é baixa e de que a reavaliação do 

follow-up com base na evidência científica é necessária.  

Um questionário enviado a todos os oncologistas na Austrália teve por objetivo avaliar as práticas de 

follow-up em doentes com cancro coloretal (Kosmider et al, 2008). Com uma taxa de resposta de 

55% (n=141), concluiu-se que 13% dos oncologistas não realizavam follow-up por rotina e dos que o 

faziam, a principal preocupação era identificar doença metastática ressecável. A determinação do 

CEA ocorria com mais frequência a cada três meses no ano 1 (69%) e 2 (55%) e a cada seis meses ao 

ano 3 (33%) e ausente em 11% dos casos. Os autores concluem que é necessário apostar na 

componente educacional e investigar a atitude e reserva dos médicos com o follow-up de rotina. 

A intensidade com que o follow-up é realizado dependerá da idade do doente, do estádio da doença e 

do tratamento realizado (radioterapia, quimioterapia) (Drouillard; Lepage, 2014).  

A informação acerca do follow-up para além dos cinco anos é escassa, sendo o risco de recidiva 

baixo (Pfister; Benson III; Somerfield, 2004). Em doentes com cancro coloretal estádio I, II e III a 

recidiva após os cinco anos para cada estádio é inferior a 1% (Kobayashi et al, 2007). 

2.3| A INTERVENÇÃO DOS CUIDADOS PRIMÁRIOS FOLLOW-UP DE DOENTES COM 
CANCRO COLORETAL 

O benefício inerente ao follow-up dos doentes oncológicos prende-se com o diagnóstico da recidiva, 

a monitorização de feitos adversos tardios, a gestão das comorbilidades e o apoio psicossocial. 

Classicamente o seguimento dos doentes com cancro é realizado em hospital o que poderá dar 

origem a testes desnecessários, ansiedade acrescida, falsa garantia de segurança e adiamento do 

regresso dos doentes à sua total capacidade funcional (Lewis et al, 2009). No que diz respeito ao 

cancro da mama e cancro coloretal existe evidência de que o follow-up de rotina não resulta num 

ganho de sobrevida ou diagnóstico mais precoce da recidiva, para além de detetar a recidiva 

locoregional ou tumores primários contralateriais e gerar uma carga substancial na atividade 

assistencial, pelo que novos modelos de atuação têm emergido e sido alvo de análise. 

Lewis et al, numa revisão sistemática da literatura identificaram três estudos aleatorizados 

controlados e publicados que examinaram o follow-up de doentes com cancro coloretal e cancro da 

mama assegurado pelos CSP comparativamente ao hospital (Lewis et al, 2009). Destes um é um 

estudo de não inferioridade em doentes com cancro da mama (Grunfeld et al, 2006) e um outro, um 

estudo mais antigo também em doentes com cancro da mama, onde foi incorporada uma análise dos 

10  
 



 “A articulação de cuidados em oncologia (Hospital e CSP) em doentes com cancro coloretal” XLIII CEAH 
2013/2015 

 
custos, que demonstrou estar o follow-up pelo médico de família associado a menores custos 

comparativamente ao realizado em hospital, atribuível sobretudo ao custo dos recursos humanos 

envolvidos (Grunfeld et al, 1999). Um terceiro estudo comparou o follow-up assegurado pelos CSP 

com o realizado pelo cirurgião em doentes com cancro coloretal, não se tendo verificado qualquer 

diferença significativa entre os grupos aos dois anos de follow-up na satisfação dos doentes mas, 

diferindo no tipo e número de testes solicitados (Wattchow et al, 2006). A duração do follow-up nos 

três estudos variou entre 18 meses a 3,5 anos em média, não se verificando diferenças estatísticas 

significativas entre os grupos no bem-estar do doente (morbilidade psicológica, qualidade de vida), 

taxa de recidiva ou sobrevivência, o que no entanto poderá ser atribuído a ausência de poder 

estatístico da amostra e à curta duração com que os estudos decorreram.  

Entretanto três outros estudos reportados na análise conduzida por Lewis et al debruçaram-se sobre o 

envolvimento formal do médico de família no follow-up dos doentes oncológicos, seja ele 

imediatamente após o tratamento ou seis meses depois. Um desses estudos (Nielsen et al, 2003) 

avaliou a utilização de cartas de alta hospitalar elaboradas segundo recomendações próprias 

desenvolvidas para o estudo. Os doentes receberam também informação oral e escrita acerca do 

conteúdo dado ao médico de família e aconselhamento para que caso surgisse algum problema 

consultassem o seu médico assistente. Por sua vez, o grupo controlo recebeu follow-up hospitalar 

onde raramente o médico de família recebeu informação acerca do diagnóstico de cancro do seu 

doente. Quando analisados os dois grupos, os doentes no braço de intervenção eram mais jovens e 

mais doentes neste grupo foram tratados com intuito curativo (82% vs. 74%). Nenhum dos estudos 

analisados por Lewis et al demonstrou diferenças estatísticas significativas no que respeita à 

satisfação e bem-estar dos doentes, ainda que em dois desses estudos se tenha verificado uma 

diferença estatística aos seis meses no número de contatos com o médico de família ou com uma 

enfermeira de domicílio. Também não se registaram diferenças estatisticamente significativas nas 

admissões hospitalares e consultas externas realizadas.  

Numa outra revisão sistemática Lewis et al, identificaram dezanove estudos cujo objetivo era avaliar 

as opiniões de doentes oncológicos e profissionais de saúde acerca do follow-up (Lewis et al, 2009). 

Destes sete eram estudos aleatorizados e controlados. As opiniões dos doentes foram recolhidas em 

dezasseis estudos, dos quais quinze acerca do follow-up assegurado no hospital, três acerca da 

experiência dos doentes com o follow-up feito pela enfermagem e dois pelo médico de família. A 

principal preocupação identificada pelos doentes foi a recidiva da doença, encontrando uma 

segurança adicional no follow-up regular, conhecimento do especialista e acesso rápido a testes e 

tecnologia. A análise destes dados também permitiu concluir que a informação acerca da efetividade 

do follow-up não é transmitida ao doente, bem como outro tipo de informação, que poderia em 

muitas circunstâncias ajudá-lo a cooperar mais e a estar mais envolvido no seu próprio follow-up. 

Também a continuidade de cuidados, visitas com duração adequada e disponibilidade por parte do 
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especialista e apoio psicossocial são fatores importantes e valorizados pelos doentes e familiares mas 

que por vezes estão comprometidos no hospital. Adicionalmente a perceção recolhida dos doentes e 

oncologistas foi de que o médico de MGF nem sempre está disponível para garantir o follow-up e 

que nem sempre reúne o tempo e formação necessárias para identificar e tratar a recidiva ou até para 

dar suporte aos doentes entre as consultas com o especialista. Pelo contrário os médicos de MGF 

consideraram que esta não é uma barreira ao seu envolvimento desde que tenham acesso a 

informação por parte dos especialistas quando necessário. De notar que os próprios profissionais de 

saúde reconheceram a possibilidade de uma maior aceitação pelos doentes de modelos alternativos se 

lhes fosse explicado o propósito do follow-up. Um dos aspetos mais determinante identificado foi a 

falha de comunicação bidirecional entre os CSP e o hospital, a qual poderá contaminar 

negativamente e até sabotar o envolvimento do médico de MGF. A ausência de representação dos 

CSP nas equipas multidisciplinares hospitalares foi apontada como uma fraqueza (Lewis et al, 2009).  

Outros autores (Del Giudice et al, 2009) debruçaram-se igualmente acerca da perspetiva com que os 

médicos de MGF olham para o follow-up de sobreviventes de cancro. Com uma taxa de resposta de 

51,7% ao questionário enviado a 330 médicos de CSP no Canadá, concluiu-se que após os doentes 

completarem o tratamento ativo, os médicos de CSP têm a vontade de assumir a responsabilidade do 

follow-up e que essa vontade é maior naqueles que de alguma forma já acompanham o doente no seu 

trajeto como doente oncológico. Em doentes com cancro coloretal, 49,1% dos médicos que 

participaram já assumem o follow-up exclusivo após os cinco anos do diagnóstico o que mesmo 

assim é inferior ao que se verifica em doentes com cancro da mama (62,3%) ou cancro da próstata 

(56,4%). Em doentes com cancro coloretal 22,3% dos médicos estão dispostos a assumir de imediato 

o seguimento, 17,9% ao fim de um ano, 9,6% ao fim de dois anos, 10,2% ao fim de três anos, 23,2% 

ao fim de cinco anos, 4,3% ao fim de dez anos e apenas 11,1% nunca. Uma das razões pela qual os 

CSP consideram importante o follow-up diferenciado prende-se com o fato de assegurar que o doente 

continua no sistema caso ocorra a recidiva da doença (67,2%), no entanto acreditam que a 

capacidade instalada no hospital não é suficiente (55,6%). Por outro lado consideram que estão 

melhor posicionados para providenciar o apoio psicossocial de que o doente precisa (79,8%) e que 

devem ser envolvidos numa fase precoce do follow-up (63,7%). Por último, 71,7% dos médicos 

preocupam-se que os doentes esperem receber o follow-up nos hospitais. Apenas 23% dos 

respondedores acreditam que os doentes preferem ter o seu follow-up assegurado pelos CSP.  

As modalidades que se apresentaram como tendo maior utilidade nesse seguimento foram uma carta 

do especialista específica daquele doente, recomendações de follow-up impressas, formas expeditas 

de se necessário fazer a referenciação e o acesso expedito a meios que permitam investigar casos de 

suspeita de recidiva. Ou seja, existe a vontade por parte dos CSP em garantir o seguimento dos 

doentes oncológicos desde que devidamente suportados e providos de informação adequada.  
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Um ano antes, foi desenvolvido um estudo aleatorizado, controlado, com o intuito de avaliar se os 

doentes com cancro coloretal Dukes A,B ou C devem ser seguidos após cirurgia para o cancro do 

cólon pelo cirurgião ou pelo médico de MGF, tendo como indicadores a qualidade de vida, custo-

efetividade e eventos clínicos graves (Augestad et al, 2008). O follow-up decorreu de acordo com as 

recomendações do Grupo Norueguês de Cancro Gastrointestinal, durante dois anos com avaliação da 

qualidade de vida a cada três meses. A hipótese do estudo consistiu em que os doentes seguidos 

pelos CSP apresentam uma qualidade de vida similar ou superior comparativamente à verificada 

quando seguidos pelo cirurgião com menores custos. De facto existe evidência de que os doentes que 

recebem consultas de follow-up frequentes têm uma maior confiança nas reavaliações mas apenas se 

verifica um aumento marginal da qualidade de vida (Kjeldsen et al, 1999). Dado que apenas alguns 

doentes beneficiam de um aumento da sobrevivência, a avaliação da qualidade de vida e apoio ao 

doente deve ser central em qualquer programa de follow-up e poderá ser indicativo de que o follow-

up não tem necessariamente de ser realizado pelo cirurgião (Kievit, 2002). Os resultados obtidos 

evidenciaram uma melhoria significativa na qualidade de vida pós-cirurgia (p=0,003) 

comparativamente ao valor de base mas sem diferenças entre os grupos (CSP vs. cirurgião). Também 

não se verificaram diferenças no tempo até recidiva (p=0,46), no número de recidivas detetadas ou 

nas metastasectomias efetuadas (Augestad et al, 2008).  

Na ausência de diferença na qualidade de vida entre grupos, a avaliação económica foi realizada 

através de uma minimização de custos, na perspetiva da sociedade estando o follow-up assegurado 

pelo médico de MGF associado a um menor custo societal (£8233 vs. £9889, p <0,001). O custo 

médio do follow-up por doente e por ciclo foi de £292 no grupo seguido pelo médico de MGF e de 

£351 no grupo seguido pelo cirurgião (p=0,02) (Augestad et al, 2013). O fator com maior impacto 

nos custos societais foi a duração da baixa por doença seguido do custo dos testes de follow-up e do 

custo das viagens ao hospital. Os autores concluíram que um programa de follow-up descentralizado 

para doentes com cancro do colon não compromete a qualidade de vida e pelo contrário até está 

associado a uma melhoria em algumas das subescalas como a capacidade funcional, estado 

emocional e dor. Adicionalmente traduz-se numa poupança pelos custos inferiores das consultas nos 

CSP e um menor encargo monetário com transportes nas deslocações ao hospital. Muito importante, 

o follow-up pelos CSP não se traduziu num aumento do tempo até diagnóstico de um evento clínico 

grave, nem na frequência de eventos.  

Para os que advogam não existir vantagem no follow-up pelo médico de MGF fundamentando a sua 

decisão na necessidade de realizar exames radiológicos e colonoscopias em meio hospitalar, uma 

melhor coordenação na prestação destes cuidados assegurados pelos CSP está associada como 

exemplifica este estudo a menos custos com transportes e a um custo inferior da consulta nos CSP. 

Não podemos desvalorizar o impacto que o encaminhamento dos doentes para o hospital pode ter na 

capacidade instalada face ao aumento do número de doentes diagnosticados anualmente com cancro.  
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Um outro estudo aleatorizado, controlado, recrutou 203 doentes com cancro do cólon submetidos a 

cirurgia os quais foram randomizados para um braço com follow-up realizado nos CSP e um outro 

com follow-up pelo cirurgião (Wattchow et al, 2006). Era recomendado em ambos os grupos um 

exame clínico em cada três meses e a pesquisa de sangue oculto anual. A qualidade de vida (escala 

SF-12) foi avaliada no início do estudo e aos 12 e 24 meses, o mesmo acontecendo com a depressão 

e ansiedade (escala HADS). A satisfação dos doentes era avaliada aos 24 meses recorrendo a um 

questionário específico. Secundariamente eram avaliados aos 24 meses o número e tipo de exames, o 

número e o tempo até recidiva e as mortes de todas as causas aos dois anos pós entrada no estudo.  

À semelhança dos estudos anteriores, também não se verificaram diferenças entre os grupos na 

qualidade de vida aos 12 e 24 meses de follow-up e em média todos os participantes estavam no 

intervalo normal. De igual modo não se verificaram diferenças estatísticas significativas na 

satisfação dos doentes. Com exceção do contato com o médico pelo telefone e do tempo de espera os 

níveis de satisfação foram elevados. No grupo de intervenção os doentes visitaram o médico de 

família 1,27 vezes por trimestre enquanto no grupo controlo visitaram o cirurgião 0,84 vezes por 

trimestre. A análise dos testes e exames realizados revelou que no grupo de intervenção houve mais 

pedidos para pesquisa de sangue oculto (p=0,003), enquanto no grupo controlo foram realizadas mais 

ultrassonografias (p=0,040) e mais colonoscopias (p=0,027). O número de colonoscopias realizadas 

por cada grupo em resposta ao desenvolvimento de sintomas ou pesquisa de sangue oculto positivo 

não teve diferença estatística (p=0,30). Apesar de o estudo não ter a potência suficiente para detetar 

diferenças na morte ou taxas de recidiva, não emergiram quaisquer tendências. A taxa de recidiva foi 

de 7,1/1000 meses no grupo de intervenção e de 8,0/1000 meses no grupo controlo (p=0,92). O 

tempo até deteção da recidiva foi de 9,5 meses no grupo de intervenção e de 8,0 meses no grupo 

controlo (p=0,76). A taxa de morte foi de 6,6/1000 meses de follow-up no grupo de intervenção e de 

5,4/1000 meses de follow-up no grupo controlo (p=0,67) e o tempo até morte de 31 meses no grupo 

de intervenção e de 20 meses no grupo controlo (p=0,69).  

Já um ensaio inglês aleatorizado, controlado, em 296 doentes com cancro da mama em remissão 

(Grunfeld et al, 1996), após um follow-up de 18 meses, ao comparar o follow-up pelos CSP versus o 

hospital concluiu que o follow-up destas doentes pelos CSP não estava associado a um aumento no 

tempo até diagnóstico da recidiva (21 dias vs. 22 dias), aumento na ansiedade ou deterioração na 

qualidade de vida e muito importante, as recidivas eram na maioria detetadas pelas mulheres nos 

intervalos das consultas de follow-up (69%) e cerca de metade (44%) das recidivas no grupo seguido 

em hospital eram reportadas em primeira instância ao médico de MGF. 

Com a evidência disponível de que o follow-up assegurado pelos CSP é aceitável e está associado a 

resultados similares ao realizado no hospital, o follow-up partilhado ou “shared care” na 

terminologia anglo-saxónica, que visa essencialmente proporcionar aos doentes cuidados de follow-
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up de maior proximidade, ao mesmo tempo que se reduz a carga assistencial dos hospitais, pode 

apresentar-se como uma alternativa válida.  

Os resultados de um inquérito a 1275 sobreviventes de cancro cinco a dezasseis anos pós-diagnóstico 

em follow-up pelos CSP (Harrison et al, 2011), sugerem que a maioria dos sobreviventes livres de 

sinais de recidiva, reportam boa saúde e não apresentam morbilidade psicológica ou muitas 

necessidades não respondidas. Cerca de 47,4% dos sobreviventes referiram pelo menos uma 

necessidade não preenchida, sendo a mais frequente a ajuda para gerir a preocupação relativa à 

recidiva do cancro e em segundo lugar a coordenação dos cuidados entre os médicos, sendo que esta 

percentagem baixa para 36,6% quando apenas incluídos os que reportaram pelo menos uma 

necessidade moderada ou forte não satisfeita. Há quem defenda que a preferência dos doentes vai 

para o follow-up em hospital, contudo grande parte da atividade do follow-up continua a assentar em 

prática histórica mais do que em evidência (Maher; Millar, 2003).  

O estudo da Universidade de Aarhus (Nielsen et al, 2003) avaliou a implementação de um programa 

de follow-up partilhado para doentes referenciados de novo segundo o qual o mesmo é conseguido 

pelo fornecimento de informação compreensiva pelo especialista hospitalar acerca do doente, do seu 

cancro e da gestão esperada por parte do médico de família, bem como pela disponibilização de 

canais de comunicação e recomendações claras aos doentes acerca de quem contatar e em que 

circunstâncias, o que permite providenciar cuidados de qualidade e apoio aos doentes e familiares. 

Na realidade todavia, escasseia aos CSP o acesso a dados básicos aquando da alta hospitalar (Maher; 

Millar, 2003), o que poderá dificultar uma intervenção efetiva e adequada. O estudo prospetivo de 

Nielsen et al incluiu 248 doentes oncológicos, os quais preencheram um questionário em três 

ocasiões diferentes. O grupo randomizado para o follow-up com o médico de MGF foi comparado 

com o grupo cujo follow-up segue o procedimento normal no Departamento. Os autores verificaram 

que o programa de follow-up partilhado exerceu um efeito positivo na avaliação pelos doentes da 

cooperação entre os CSP e o hospital, sendo particularmente significativo nos homens e doentes 

jovens (18-49 anos) que sentiram receber mais cuidados do seu médico de família. Os doentes mais 

jovens classificaram o conhecimento do médico de MGF no que se refere à doença e tratamento de 

forma mais elevada do que os doentes jovens no grupo controlo. Por sua vez, o número de contatos 

com os CSP foi significativamente mais elevado no grupo de intervenção não se verificando 

qualquer diferença na qualidade de vida e estado geral do doente quando comparados os dois grupos. 

A introdução deste programa onde os CSP estão envolvidos de forma ativa tem uma influência 

positiva na atitude dos doentes relativamente ao sistema de saúde, em particular os homens e os mais 

jovens, que claramente beneficiaram da implementação do programa (Nielsen et al, 2003). Este 

programa reuniu três elementos fundamentais: transferência de conhecimento, canais de 

comunicação e envolvimento ativo do doente. As diferenças verificadas entre homens e mulheres 

poderão ser atribuídas ao facto de que os homens são mais relutantes em pedir apoio psicossocial.  
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Foi solicitado a 421 especialistas em oncologia (36% hematologistas, 33% oncologistas, 18% 

cirurgiões, 10% enfermeiros, 2% outros) e a 54 médicos de MGF que manifestassem as suas 

opiniões acerca do follow-up de sobreviventes a cancro focado na faixa etária dos 18 aos 45 anos 

(Greenfield et al, 2009). No global as razões clínicas para fazer o follow-up foram mais valorizadas 

do que o apoio aos doentes (p <0,001). Enquanto para a enfermagem e médicos de MGF ambas as 

razões são classificadas com elevada pontuação, os cirurgiões pontuam o apoio significativamente 

abaixo dos hematologistas e de forma similar aos oncologistas. Uma maior compreensão acerca dos 

efeitos tardios e a deteção da recidiva foram classificadas como as razões mais importantes para o 

follow-up por todos os profissionais de saúde. Para os oncologistas, uma maior compreensão acerca 

dos efeitos secundários tardios foi a razão mais importante para realizar o follow-up (76%) seguindo-

se a deteção da recidiva (71%), enquanto 94% dos médicos de MGF consideraram a deteção da 

recidiva como a principal razão, o que se traduz numa diferença de 23% (p <0,001). Um total de 

69% dos oncologistas concorda que a vantagem mais importante do follow-up pelos CSP é permitir-

lhes que se possam concentrar na fase aguda da doença oncológica. Também percebidas como 

vantagens do envolvimento dos CSP foi a facilidade de referenciarem o doente ao hospital se 

necessário (63%) e o facto de ser uma opção menos custosa (55%) de assegurar o follow-up.  

Por parte dos CSP, foram identificadas como principais vantagens, a sua relação de proximidade com 

o doente (82%), a sua acessibilidade (69%) e os custos inferiores (66%). Como desvantagens do 

follow-up pelos CSP foi considerada por 84% dos oncologistas a perda potencial de dados relativos à 

evolução clínica e resultados e a informação acerca dos efeitos tardios. Também por 81% dos 

oncologistas foi identificada falta de experiência dos médicos de MGF e o aumento potencial da 

ansiedade no doente por 69% dos especialistas. Para os médicos de MGF 79% identificam recursos 

económicos inadequados como a principal desvantagem, 77% uma exigência adicional de tempo, 

75% a ausência de experiência apropriada. Verificaram-se diferenças com significância estatística no 

ranking das desvantagens entre os oncologistas e os médicos de MGF no que se refere a orçamentos 

inadequados nos CSP (p <0,001), demasiadas prioridades para os médicos de MGF (p=0,005), perda 

dos dados relativos aos resultados e evolução clínica (p=0,001) e falta de experiência (p=0,018). O 

recurso considerado mais importante para providenciar um follow-up de qualidade consistiu no 

suporte dado por uma enfermeira especializada em oncologia (91%). Recomendações que incluam a 

vigilância dos efeitos secundários tardios foram consideradas como necessárias. 

Por forma a avaliar as perceções acerca da finalidade do follow-up em doentes oncológicos e as 

preferências pelos métodos de follow-up pelos doentes, médicos de MGF e médicos hospitalares, um 

estudo conduzido em colaboração com o National Clinical Leads for Cancer, 34 Cancer Networks e 

o Cancer Patient Partnership Forum (Frew et al, 2010) permitiu identificar dez razões para o follow-

up e oito modelos e/ou estratégias de follow-up, resultantes do envio de um questionário a nível 

nacional que envolveu 883 médicos de MGF, 57 enfermeiros de CSP, 804 médicos e 558 

16  
 



 “A articulação de cuidados em oncologia (Hospital e CSP) em doentes com cancro coloretal” XLIII CEAH 
2013/2015 

 
enfermeiros especializados em cancro, 604 doentes e 22 cuidadores. A análise dos resultados obtidos 

permite concluir que pelo menos 70% dos respondedores concordam que monitorizar as 

complicações após tratamento, detetar a recidiva precoce, detetar os efeitos secundários tardios do 

tratamento e fornecer informação e suporte aos cuidadores e doentes são razões atuais para realizar o 

follow-up. Mais de 80% dos cuidadores e doentes e profissionais de saúde dos CSP concordam que a 

gestão da medicação constitui um motivo para o follow-up o que diminui para 67% no caso dos 

profissionais hospitalares. Mais cuidadores e doentes comparativamente a profissionais de saúde 

acreditam que a finalidade do follow-up é permitir a recolha de dados de resultados no âmbito de 

auditorias ou investigação (69% vs. 51%) e permitir um maior treino das equipas multidisciplinares 

(54% vs. 33%); estas diferenças têm significado estatístico. Também se verificou que 81% dos 

cuidadores e doentes concordam fortemente que a deteção da recidiva precoce é uma razão para o 

follow-up comparativamente a 44% dos profissionais dos CSP e 47% dos profissionais hospitalares. 

Estes últimos apresentam uma maior probabilidade comparativamente aos primeiros em concordar 

fortemente que o objetivo do follow-up é gerir as complicações precoces (59% vs. 44%), detetar os 

efeitos tardios do tratamento (33% vs. 18%) e providenciar apoio psicológico aos doentes e 

cuidadores (39% vs. 27%). Comparativamente aos médicos, a enfermagem especializada em 

oncologia concorda mais frequentemente que as razões para o follow-up passam por informar e dar 

apoio aos cuidadores e melhorar o bem-estar psicológico do doente (95% vs. 78%) e detetar os 

efeitos tardios (84% vs. 77%). Este estudo permitiu ainda concluir que a preferência do doente por 

determinado modelo de follow-up está diretamente relacionado com a sua experiência, sendo que 

usualmente preferem aquele que já conhecem. Este mesmo padrão foi constatado junto dos 

profissionais de saúde. Os resultados demonstram que o seguimento em consulta externa é muito 

popular em especial para os cuidadores e doentes mais do que para os especialistas. Também o 

follow-up gerido pelo doente atingiu níveis de preferência similares. O follow-up assegurado por 

telefone e profissionais de saúde não especializados em oncologia também apresentaram níveis 

elevados de preferência, embora mais elevados nos especialistas comparativamente aos cuidadores e 

doentes, 82% vs. 73% e 87% vs. 68% respetivamente. O follow-up assegurado por profissionais não 

especializados em oncologia foi mais votado por profissionais hospitalares (87%) por comparação 

aos CSP (79%). Segundo os autores pode inferir-se ainda destes dados que o follow-up sem 

referenciação pelo médico de MGF é mais popular junto dos médicos hospitalares.  

Este estudo demonstra um nível de concordância razoável de entre os vários grupos de 

respondedores relativamente ao propósito do follow-up, ainda que a expetativa dos cuidadores e 

doentes relativamente ao follow-up seja mais elevado em particular no que se refere à deteção da 

recidiva. O follow-up assegurado em modelos diferentes do clássico foram bem aceites, mas quando 

alterado o modelo de follow-up deve ser tido em consideração o local da doença e as expetativas do 

doente acompanhado de uma comunicação efetiva.  
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Um estudo conduzido por investigadores da Universidade de Aberdeen explorou as opiniões e 

experiência de doentes e médicos de MGF (Hall; Samuel; Murchie, 2011) acerca do follow-up 

partilhado e permitiu concluir que muitos doentes estão disponíveis para partilhar o seu follow-up 

com os CSP desde que os médicos de MGF recebam treino adicional e sejam suportados de forma 

adequada pelos médicos hospitalares. Dos aspetos mais valorizados pelos doentes encontram-se a 

proximidade dos estabelecimentos de saúde e maior duração da consulta. Os médicos de MGF por 

seu turno destacam a importância de manter as suas competências clínicas e terem apoio clínico e 

administrativo por parte dos cuidados hospitalares. Não é de desprezar o facto de que a atitude do 

médico face à sua eficácia com o follow-up e a forma como o define condiciona preferências na 

forma como o mesmo é ou poderá ser realizado. Isto mesmo verificou-se num estudo que envolveu 

938 médicos de CSP e 1088 oncologistas, em que 51% dos médicos de MGF eram a favor de um 

modelo de follow-up partilhado enquanto 59% dos oncologistas defendiam um modelo centrado no 

oncologista (Cheung et al, 2013). Do total de médicos participantes, 23% eram a favor de um modelo 

de clínicas especializadas na abordagem a sobreviventes de cancro. Se a maioria dos oncologistas se 

sentia muito confiante acerca da sua preparação para assegurar o follow-up tendo como intuito 

detetar a recidiva, gerir a doença oncológica e os seus efeitos secundários tardios, pelo contrário, os 

médicos de MGF não se sentiram tão confortáveis nestas matérias (p <0,001). Quando questionados 

acerca da sua habilidade atual para assegurar os cuidados a sobreviventes, muitos referiram 

conseguir melhor em providenciar o follow-up de rotina (57%), detetar e gerir as recidivas (74%) e 

providenciar apoio psicossocial (50%), contudo apenas 32% sentiram ser capazes de assumir a 

responsabilidade primária pelos cuidados em causa. Adicionalmente 78% dos oncologistas não 

considera que os médicos de MGF estejam suportados ou com formação adequada para assegurar o 

follow-up, 62% para detetarem as recidivas, 92% para providenciar apoio psicossocial e 87% para 

desempenhar um papel principal na prestação dos cuidados de sobrevivência destes doentes. Quer 

num caso quer noutro, os médicos com pelo menos 40 anos apresentaram uma probabilidade 

significativa de preferência pelo modelo centrado no oncologista comparativamente aos abaixo dos 

40 anos (p <0,05). Os oncologistas que indicaram os médicos de MGF como responsáveis primários 

pelos cuidados de sobrevivência ou apoio psicossocial apresentavam-se mais favoráveis ao modelo 

de partilha ou de clínicas especializadas (OR ~2,7; p <0,05). Por sua vez, os médicos de MGF que 

concordavam com o assumir dos cuidados de follow-up preferiam mais o modelo de partilha 

comparativamente aos que se diziam neutrais ou que discordavam do assumir deste papel pelos CSP. 

De notar que os médicos de MGF já envolvidos no rastreio do cancro apresentavam uma maior 

probabilidade na aceitação do modelo partilhado comparativamente ao oncologista (OR 2,08, IC95% 

1,34-3,23).  

Estas diferentes atitudes e perspetivas face a este tema podem expressar uma coordenação pobre 

entre os vários prestadores de cuidados e consequentemente gerar discordância no papel que cada um 
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deve assumir e suportam um benefício potencial no envolvimento do médico de MGF o mais cedo 

possível. 

Um estudo canadiano (Urquhart et al, 2012) reuniu 13 sobreviventes a cancro da mama e 10 a cancro 

coloretal para participarem num focus group ou numa entrevista. Foram identificados seis tópicos, 

desde a responsabilização do sobrevivente pelo follow-up o que poderá criar um sentimento de 

abandono e preocupação, à forma como recebem informação no follow-up (jargão médico, 

consistência, altura em que é fornecida), às necessidades de apoio (físicas, psicológicas, emocionais 

e de suporte), à importância de estarem preparados e informados acerca do tipo e frequência dos 

testes e sobre o que pode acontecer durante o período de follow-up, ao papel do médico de família ou 

no caso dos doentes com cancro da mama o papel dos meios de comunicação social. 

Estes dados são indicativos da necessidade de desenvolver estratégias apropriadas durante a fase de 

transição para o follow-up e durante este que ajudem o doente e fomentem a confiança deste no 

médico de família com vista a assegurar um follow-up de qualidade e sempre que justificável a 

referenciação de novo ao hospital, o que poderá passar uma maior intervenção deste durante o 

diagnóstico e tratamento, pela partilha de informação adequada aquando da alta e pela existência de 

um protocolo de seguimento.  

A continuidade dos cuidados prestados a sobreviventes de cancro coloretal e a interface entre a 

oncologia e os CSP foi também alvo de análise num estudo canadiano (Sisler et al, 2012) onde era 

pedido que identificassem o responsável pelo seu follow-up e no caso de este ser os CSP que 

preenchessem um questionário intitulado “Patient Continuity of Care Questionnaire” (PCCQ) o qual 

pretendia avaliar a continuidade de cuidados após a alta hospitalar. A qualidade de vida foi avaliada 

recorrendo à “Functional Assessment of Cancer Therapy- Coloretal” (FACT-C) e à “Illness 

Intrusiveness Rating Scale” (IIRS). A taxa de resposta foi de 68,3% (246/360) e em média os doentes 

apresentavam um seguimento de 18 meses desde o diagnóstico à data de preenchimento do 

questionário, dos quais 10,4% reportaram já ter recidivado. Em 47% dos respondedores foi 

identificado apenas um responsável pelo follow-up, fosse ele o oncologista ou o médico de MGF, 

mas a maioria (53%) indicou múltiplos. Quando os CSP foram identificados como principal 

responsável pelo seguimento (43,1%), este grupo foi comparado em várias variáveis com aqueles em 

que tal não sucedia sendo reportadas pontuações elevadas nas subescalas e diferindo apenas por 

terem uma pontuação inferior na IIRS (31,3 vs. 36,4, p=0,022). Quando questionados se se sentiam 

adequadamente preparados para o follow-up ser assegurado pelo médico de família ou pela 

enfermeira nos CSP, 71% concordaram ou concordaram fortemente. Pelo contrário, no que diz 

respeito a questões como: se receberam informação escrita acerca dos serviços de apoio (62%), se a 

família foi envolvida no follow-up (65%), se foi apresentado um plano de gestão de sintomas não 

urgentes (69%) e se o plano de follow-up foi preparado e explicado (69%) os participantes tiveram 

mais dificuldade em responder como se pode concluir pelas percentagens apresentadas.  
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Numa análise multivariada foi possível concluir que pontuações mais baixas na FACT-C (OR 95% 

2,72, IC 1,12-6,57) e género masculino (OR 95% 2,82, IC 1,11-7,18) são preditivas de piores 

avaliações da continuidade de cuidados. As principais preocupações centram-se na função sexual, 

imagem corporal, fadiga, impacto no trabalho e atividades lúdicas e controlo intestinal e são mais 

notórias em doentes mais jovens (idade <70 anos) ou com cancro do reto. Apesar da complexidade 

de organização do follow-up entre diferentes níveis de prestação de cuidados, os doentes cujo 

seguimento é realizado pelos CSP avaliam a transição de cuidados de forma favorável. Não deixa no 

entanto de ser notória a necessidade de melhorar a coordenação da prestação dos cuidados e de 

clarificar o papel que cada um dos prestadores deve desempenhar no follow-up destes doentes. A 

fragmentação dos cuidados surge como a principal barreira à implementação de um plano de follow-

up efetivo e de qualidade.  

Um questionário visando o estudo das atitudes e perceções dos médicos acerca dos cuidados 

prestados a sobreviventes de cancro da mama e cancro coloretal foi enviado a 3,596 médicos de 

MGF e oncologistas em 2009 (Virgo et al, 2013). A taxa de resposta foi de 65,1% (1072 médicos de 

MGF e 1130 oncologistas). Os oncologistas reportaram com uma maior frequência questões 

relacionadas com barreiras linguísticas (OR 1,72 IC95% 1,22-2,42), restrições relacionadas com o 

seguro de saúde (OR 1,42 IC95% 1,03-1,96) e doentes que querem testes mais agressivos (OR 4,08 

IC95% 2,73-6,10). Por seu turno os médicos de MGF reportaram com maior frequência treino 

inadequado (OR 3,06 IC95% 2,03-4,61) e mais pedidos de testes e/ou tratamentos como proteção 

contra má prática (OR 1,87 IC95% 1,20-2,93). Os médicos de MGF estão cientes dos serviços 

adicionais que devem providenciar, contudo não é claro o que esses serviços devem incluir. Os 

oncologistas também reportaram com mais frequência incerteza quanto à responsabilidade 

respeitante a cuidados gerais preventivos. Embora a natureza das barreiras e preocupações difira 

entre prestadores, o número médio de barreiras não difere. A preocupação expressa pelos 

oncologistas relativamente aos doentes que pedem testes desnecessários também é sugestiva da 

necessidade de investir na educação dos doentes.  

Frequentemente os sobreviventes de cancro referem a falta de componentes importantes no follow-up 

e por hábito a qualidade do mesmo é percecionada de forma superior quando é identificado um 

prestador principal. Esta foi a conclusão de um estudo que envolveu 1490 sobreviventes de cancro 

em follow-up de 4 a 14 anos após o diagnóstico (Weaver et al, 2014). Destes 68,7% reportaram 

follow-up recente, em geral assegurado pelo oncologista (47,4%) ou partilhado entre o oncologista e 

os CSP (27,6%). Muitos foram os que referiram aconselhamento durante o follow-up (79,9%), mas 

apenas 41,7% acerca de efeitos secundários e 19,9% receberam um sumário do tratamento. Em 

ambas as circunstâncias, quer com o seguimento pelo oncologista quer pelos CSP, os cuidados de 

follow-up prestados foram considerados de qualidade elevada (OR 2,56 IC95% 0,98-6,74), 

contrariamente aos sobreviventes que não conseguiam de forma clara identificar o principal 
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responsável pelo seu seguimento (OR 0,20 IC95% 0,08-0,50). Ainda que no global não se tenha 

verificado qualquer diferença estatística entre as várias modalidades (p=0,09), o follow-up pelo 

oncologista comparativamente ao assegurado exclusivamente pelo médico de MGF foi avaliado com 

uma menor pontuação na qualidade de vida (OR 0,34 IC95% 0,13-0,91) não sucedendo o mesmo 

quando o follow-up era partilhado entre oncologista e CSP por comparação ao follow-up exclusivo 

pelo oncologista (OR 0,61 IC95% 0,31-1,19), o que sugere que os sobreviventes estão confortáveis 

em ter o médico de MGF como principal prestador durante o follow-up desde que haja o 

envolvimento de um oncologista, algo que é assegurado pelos modelos de partilha, os quais visam 

responder às necessidades complexas dos sobreviventes de cancro. Neste estudo verificou-se que um 

número considerável de sobreviventes de longa duração (40,8%) continua a ser acompanhado por 

múltiplas especialistas. De notar que apesar de 96,5% referirem ter médico de família apenas 43,4% 

mencionaram o seu envolvimento no follow-up. O facto de os sobreviventes acreditarem que o 

objetivo primário do follow-up é a deteção da recidiva e apenas 27,8% considerarem a vigilância de 

efeitos tardios, pode explicar alguns resultados e reforça a necessidade de uma comunicação clara 

acerca dos objetivos do follow-up e da educação do doente relativamente ao que esperar.  

Quando entrevistados 40 sobreviventes de cancro com um diagnóstico há pelo menos cinco anos, 

acerca das necessidades e interações com os CSP (Khan; Evans; Rose, 2011), a conclusão foi de que 

a maioria não vê no seu médico de família um papel no follow-up mas por que consideram não ter 

necessidade desse follow-up ativo, muito embora alguns tenham expresso a necessidade de apoio 

psicológico e informação acerca dos efeitos secundários tardios do tratamento. São essencialmente 

três as razões identificadas pelas quais alguns sobreviventes não abordam com o seu médico de 

família as preocupações relativas à doença oncológica: 1) os médicos de MGF não são peritos na 

área oncológica, 2) estão demasiado ocupados com outras patologias e 3) a ausência de continuidade 

nos CSP torna difícil falar acerca do cancro e problemas associados de longo prazo.  

Mesmo os que consideraram não haver necessidade de um follow-up formal pelos CSP apontam 

haver oportunidade para cuidados informais durante as consultas relacionadas com outros problemas 

de saúde. Um número de participantes no estudo concordou que, ainda que tenha inicialmente 

contatado o seu médico de MGF, era tranquilizador ter igualmente um contato direto no hospital, o 

que em alguns casos correspondia a uma enfermeira especializada em oncologia. Barreiras 

semelhantes e igualmente identificadas num outro estudo (Hudson et al, 2012).  

Não podemos esquecer no entanto que, as comorbilidades poderão representar a principal ameaça à 

vida dos sobreviventes de cancro (Earle; Neville, 2004) pelo que esta deve ser forçosamente uma 

área coberta pelos CSP mas, que poderá encontrar-se remetida para um plano secundário por força 

do seguimento centrado no hospital e na focalização no cancro e na ameaça de recidiva ou 

aparecimento de um tumor secundário.  
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A análise de 18699 sobreviventes de cancro coloretal abrangidos pela Medicare quando comparados 

com um grupo controlo (i.e. sem história de cancro) revelou que estes tinham uma menor 

probabilidade de receber os cuidados necessários para diversas doenças crónicas (uma visita a cada 

seis meses devido a angina estável crónica (p <0,01), visita a cada seis meses devido a insuficiência 

cardíaca congestiva (p <0,001), visita a cada seis meses devido a DPCO (p <0,001), entre outras) ou 

recomendação para cuidados preventivos (vacina da gripe (p <0,001), nível do colesterol (p <0,001), 

densitometria óssea (p <0,001) entre outras), algo que parece melhorar quando os CSP e oncologistas 

estão envolvidos no follow-up. Parece pois que os sobreviventes de cancros constituem uma 

população vulnerável seja devido a fatores do doente, do médico ou ambos (Earle; Neville, 2004), o 

que poderá agravar quando recorrem ao oncologista como médico de assistência, dado que este 

poderá não estar ciente dos cuidados primários que terá de providenciar adicionalmente. Existe 

evidência de que as comorbilidades não relacionadas com o cancro exercem maior influência na 

qualidade de vida global dos sobreviventes de cancro coloretal, do que o estádio inicial da doença ou 

o tempo até ao diagnóstico (Ramsey et al, 2002). Os dados deste estudo (227 respondedores com 

cancro coloretal) indicam que, apesar de os sobreviventes de cancro com mais tempo desde o 

diagnóstico reportarem uma maior qualidade de vida, apresentam taxas mais elevadas de depressão e 

que alguns sintomas físicos constituem um problema.  

Outros estudos com sobreviventes de cancro (Earle et al, 2003) (Snyder et al, 2008) demonstraram 

que os sobreviventes com follow-up pelo médico de MGF tinham uma maior probabilidade de 

receber todos os cuidados preventivos não relacionados com a doença oncológica. Enquanto Earle et 

al não encontraram diferenças aos cinco anos entre sobreviventes e controlos, Snyder et al detetaram 

diferenças nos cuidados entre sobreviventes e controlos aos cinco anos. Em ambos os estudos 

verificou-se que ao longo do tempo os oncologistas são cada vez menos envolvidos e os 

sobreviventes depositam confiança exclusivamente no médico de MGF mais frequentemente. 

Também se comprovou que sobreviventes seguidos por oncologistas e médicos de MGF 

apresentavam de forma consistente uma maior probabilidade em receber cuidados adequados o que 

sugere ser fundamental uma boa coordenação entre ambos (Snyder et al, 2008) (Hahn et al, 2013). 

Um outro estudo parece também evidenciar alguns dos desafios enfrentados pelos sobreviventes de 

cancro (Arora et al, 2011) em que a promoção da saúde e o conhecimento do doente como um todo 

foram as duas áreas onde a qualidade da perceção foi inferior. Ainda que apenas 4% dos 

sobreviventes tenha referido problemas no acesso a especialistas, 33% reportaram que o seu médico 

nem sempre os encoraja a fazer perguntas, 59% referem uma discussão limitada ou ausente no que 

concerne a estilos de vida que visem a promoção da saúde e prevenção de doenças futuras e 77% 

indicaram que o seu médico não tinha um conhecimento excelente de si como pessoa. Mais de 60% 

dos sobreviventes reportaram a ausência de completo conhecimento do seu médico relativamente à 

forma como a sua qualidade de vida foi afetada pela doença oncológica e respetivo tratamento. 

22  
 



 “A articulação de cuidados em oncologia (Hospital e CSP) em doentes com cancro coloretal” XLIII CEAH 
2013/2015 

 
Verificou-se ainda que a forma como os cuidados eram encarados e avaliados dependia da qualidade 

das interações com o seu médico (p <0,001), enfermagem (p=0,05) e pessoal administrativo 

(p=0,001), da perceção acerca da coordenação dos cuidados (p <0,001) e a mais forte associação de 

todas da troca de informação. Relativamente ao follow-up foram identificadas algumas áreas de 

qualidade deficitária, o que segundo os autores é sugestivo da necessidade de melhorar a qualidade 

do follow-up focando não apenas nos comportamentos dos médicos e equipas de cuidados mas 

também aumentando a eficiência através de novos processos de funcionamento administrativo, 

comunicação e coordenação.  

Existe ainda evidência segundo um outro estudo (Sabatino et al, 2013) de que muitos sobreviventes 

de cancro não referem receber um sumário de tratamento e instruções escritas acerca do seu follow-

up. Mais concretamente de 1345 inquiridos no estudo em causa, apenas 32% referem ter recebido um 

sumário do tratamento e 44% instruções escritas acerca do seu seguimento. Quando ajustado para 

algumas variáveis, verificou-se que no caso das instruções um menor reporte, estava associado a 

ausência de participação em ensaios clínicos, menor rendimento, mais idade, etnia,> 10 anos vs. <5 

anos desde o diagnóstico, uma vs. duas modalidades de tratamento e o estado geral de saúde (boa vs. 

moderada). Os desafios encontrados e identificados pelos sobreviventes de cancro após o tratamento 

são de forma reincidente relacionados com a incerteza dos efeitos secundários do tratamento e a 

coordenação do follow-up, com concordância acerca da utilidade dos planos de cuidados para 

sobreviventes mas em que ainda se considera não eliminarem totalmente a confusão acerca do papel 

dos CSP e do oncologista, o que deve ser alvo de esforços futuros de melhoria e de consensualização 

acerca do conteúdo e quem o deve desenvolver (Sprague et al, 2013) (Baravelli et al, 2009). 

Recentemente a Associação Italiana de Oncologia Médica criou um grupo de trabalho composto por 

oncologistas, radiologistas, médicos dos CSP e representantes de associações de doentes (Numico et 

al, 2014) o qual decidiu aplicar um questionário junto dos seus associados, que avaliasse a atitude e 

opiniões dos oncologistas acerca dos cuidados a sobreviventes de cancro da mama e cancro coloretal. 

O questionário estava organizado em seções: aspetos organizacionais relacionados com as consultas 

de seguimento, aspetos clínicos relacionados com o seguimento em doentes com cancro da mama e 

cancro coloretal, as opiniões dos médicos oncologistas acerca dos vários significados do follow-up. 

Com uma taxa de resposta ao questionário de 57%, foi possível concluir que o follow-up é 

considerado em 68% dos oncologistas uma atividade distinta, não é comum uma organização 

partilhada entre especialistas e na maioria das situações a comunicação com os CSP não está 

estruturada, 30% dos oncologistas seguem os doentes indefinidamente e quando ocorra a alta é 

enviada em 74% dos casos uma carta para o médico de MGF mas apenas em 9% dos casos é 

entregue um plano de cuidados ao sobrevivente. Em 70% dos casos o tempo durante o qual isso 

acontece varia entre 2 a 3 anos em 2% casos, 5 anos em 62% e 10 anos em 4%. O oncologista apenas 

em 56% dos casos referencia os doentes para os CSP e em 87% das situações a comunicação entre 
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ambos os níveis de cuidados reside no relatório médico. A maioria dos oncologistas referem adotar 

recomendações institucionais para o follow-up (74% no cancro da mama e 77% no cancro coloretal). 

Apenas 6% e 14% dos oncologistas consideram que o follow-up de doentes com cancro da mama 

desempenha um papel importante na redução da mortalidade ou antecipando a deteção de recidivas, 

comparativamente a 31% e 47% no cancro coloretal. A gestão das toxicidades tardias é considerada 

importante por 26% dos oncologistas no cancro da mama e 17% no caso do cancro coloretal, 

enquanto que a gestão das comorbilidades é percecionada como fundamental nos cuidados a 

sobreviventes com cancro por 24% dos oncologistas no cancro da mama e 17% no cancro coloretal. 

O papel educacional é considerado importante em 36% e 32% dos inquiridos e o apoio psicológico 

em 44% e 37% respetivamente. No geral foi reconhecido que as consultas de follow-up apresentam 

características distintas e que diferem de outros tipos de consultas dado que é necessário ver muitos 

doentes para detectar um evento (baixa efetividade), são manifestamente simples consistindo 

essencialmente no exame clínico e alguns testes laboratoriais ou exames imagiológicos pedidos de 

forma rotineira, contudo o papel do médico nas vertentes educacional e de apoio ao doente cruciais. 

Foi também possível inferir que a maioria dos respondentes não vê no follow-up um papel na 

redução da mortalidade. Segundo os autores do estudo cada vez mais ganha aceitação a adoção de 

um modelo sequencial, em que após um período estabelecido os doentes são reencaminhados para os 

CSP. Quando questionado o oncologista acerca do papel do médico de MGF, 89% considera que 

deve ser melhor explorado e apenas 4% consideraram que é irrelevante ou sem qualquer mais-valia. 

No global verifica-se que o follow-up destes doentes, representa uma carga assistencial elevada e 

muito embora em 70% dos casos seja variável o número de horas semanais (8-32 horas) dedicadas a 

esta prática, em 32% das situações a consulta de follow-up não tem uma organização específica e 

tempo dedicado e não se encontra separada das outras consultas o que segundo os autores pode 

significar um reconhecimento subestimado da sobrecarga assistencial associada a esta. Também se 

verificou que, embora não recomendado, mais de metade dos oncologistas pedia marcadores 

tumorais no cancro da mama e outros para além do CEA e hemograma no cancro coloretal, o que 

segundo os autores pode significar um conhecimento insuficiente e ausência de dados fiáveis no 

follow-up destes doentes. O questionário em causa revelou falhas organizacionais nos casos de 

seguimento sequencial, sendo um deles a fraca interação entre especialistas antes da alta, que advém 

da marcação de consultas e exames sem um registo médico comum e modalidades indefinidas de 

marcação de consultas em que o médico de MGF é envolvido como um prescritor administrativo de 

exames clínicos e instrumentais já previamente decididos, o que facilmente resulta em redundância e 

ineficiência, não se traduzindo em mais-valia para o doente e podendo até ser elemento de 

desconforto e confusão. 

A insuficiência da informação que é partilhada e transmitida aos médicos de CSP foi também 

confirmada por Investigadores da Universidade de Uppsala (Johansson et al, 2000) num estudo 
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baseado em entrevistas semiestruturadas a médicos de MGF cujo objetivo era avaliar o papel destes 

na prestação dos cuidados oncológicos, desde o diagnóstico, durante os tratamentos e follow-up mas 

também o seu conhecimento acerca da doença e tratamentos e o teor de informação desejada 

comparativamente à que é habitualmente enviada.  

A existência do médico de família na Suécia concretizou-se com o Family Doctor Act em Janeiro de 

1994 tendo sido abolida em meados de 1995 devido em parte a problemas na cooperação com outros 

prestadores de cuidados na comunidade. Um estudo iniciado em Agosto de 1994 e concluído em 

Outubro de 1996 permitiu apurar que a maioria dos médicos de MGF estava envolvida no 

diagnóstico do cancro bem como nos períodos de tratamento e follow-up, não se tendo verificado 

quaisquer diferenças entre os grupos de comparação. Todos os médicos de MGF que recebiam 

informação extensa estavam satisfeitos com a possibilidade do follow-up comparativamente aos do 

grupo controlo (p <0,01). Os resultados também sugerem que a partilha de informação extensa com 

os médicos de MGF aumenta a possibilidade destes em determinar as necessidades de suporte dos 

doentes e que quer o conhecimento acerca da doença e tratamentos quer a satisfação com a 

informação do especialista hospitalar é manifestamente diferente.  

O papel dos CSP no seguimento do doente oncológico foi também alvo de estudo por investigadores 

da Universidade de Melbourne (Emery et al, 2014), os quais se debruçaram essencialmente sobre a 

evidência disponível acerca de dois modelos: a) follow-up liderado pelos CSP- avaliado 

essencialmente em doentes com cancro da mama (Grunfeld et al, 1996) (Grunfeld et al, 1999) 

(Grunfeld et al, 2006) e cancro coloretal (Wattchow et al, 2006) não se tendo verificado qualquer 

diferença na qualidade de vida, ansiedade, depressão, satisfação do doente, deteção da recidiva, 

tempo até deteção da recidiva e taxa de eventos clínicos graves e b) follow-up partilhado- avaliado 

com base em duas revisões sistemáticas, uma delas da Cochrane (Lewis et al, 2009) (Aubin et al, 

2012) em que o seguimento é partilhado e protocolado entre os CSP e hospital, com algumas 

consultas nos CSP e outras no hospital. Em alguns casos o papel do médico de MGF passa pela 

gestão dos sintomas durante ou pós-tratamento. A evidência disponível indica que este modelo está 

associado a uma melhoria da satisfação do doente e prestador, confiança e conhecimento do 

prestador e perceção do doente acerca da prestação dos cuidados e cooperação entre CSP e hospital. 

A utilização de sistemas integrados de informação nomeadamente de registos eletrónicos parecem 

facilitar a operacionalização deste modelo através da uma melhoria na comunicação entre os CSP e o 

hospital (Sada et al, 2011), no entanto é fundamental o acesso célere ao hospital e garantir ao médico 

de MGF e ao doente que a referenciação é apropriada. Os CSP têm um papel importante a 

desempenhar no continuum de cuidados em doentes oncológicos contudo a sua desconexão da 

equipa de oncologia por comunicação ineficaz ou insuficiente e a pobre integração inter-setting do 

plano de tratamento do doente pode comprometer esse papel (Sada et al, 2011). A existência de 

recomendações claras no que diz respeito aos testes e exames a realizar e respetiva periodicidade é 
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de maior importância dado existirem dados de uma fraca adesão destes no que se refere à 

determinação do CEA (Spratlin et al, 2008), o que alerta para a importância de identificar possíveis 

deficiências na implementação de recomendações clínicas e reavaliar a forma de garantir a sua 

divulgação e adesão. As áreas onde os médicos de MGF sentem a maior necessidade de 

recomendações são no rastreio, no tratamento e follow-up, estas últimas onde encontram um maior 

hiato no conhecimento necessário para garantir o melhor apoio aos doentes (Zitzelsberger; Grunfeld; 

Graham, 2004).  

Um outro estudo (Haggstrom et al, 2009) com sobreviventes de cancro coloretal 2 a 5 anos pós-

diagnóstico, corrobora que a qualidade dos cuidados prestados durante o follow-up é semelhante 

entre as várias especialidades, no entanto o conteúdo do mesmo varia de acordo com a especialidade 

médica e segundo os autores fornece informação importante acerca do valor dos CSP no follow-up 

de doentes oncológicos e a necessidade de coordenação. Apenas uma minoria (16%) reportou uma 

maior frequência de contato com os CSP comparativamente a 60% para um oncologista e 27% 

referiram não terem qualquer acompanhamento. Os sobreviventes consultados com maior frequência 

pelo médico de MGF versus o oncologista eram os que apresentavam três ou mais comorbilidades 

(70% vs. 51%, p=0,012). Os sobreviventes com maior acompanhamento pelos CSP apresentavam 

menor probabilidade de reportar como causa da consulta o pedido de testes médicos (68% vs. 89%, p 

<0,001) e maior probabilidade de referir a discussão acerca da prevenção da doença (82% vs. 64%, 

p=0,012) ou dieta (70% vs. 48%, p=0,005). No total apenas 7% dos sobreviventes eram consultados 

devido a efeitos secundários ou sintomas. Importa reter que a qualidade global do follow-up foi 

semelhante entre os médicos de MGF e as outras especialidades médicas. 

 Um estudo francês debruçou-se acerca do contributo dos médicos de MGF no follow-up do cancro 

coloretal e examinaram as características e sobrevivência dos doentes (Mahboubi et al, 2007). Foram 

considerados 389 doentes de um registo francês diagnosticados com cancro coloretal em 1998 e 

livres de doença há pelo menos seis meses após a cirurgia curativa. Constatou-se que os exames 

clínicos realizados pelos médicos de MGF aumentaram de 35% no primeiro ano para 55% no 

segundo e 65% no terceiro ano e que os doentes sujeitos a exame clínico regular de rotina (pelo 

menos um exame a cada 6 meses) apresentaram menos doença avançada (OR 0,45 IC 95%), menos 

complicações pré-operatórias (OR 0,28, IC 95%) e menos exames de rotina por 

gastrenterologistas/oncologistas (OR 0,37 IC 95%) comparativamente aos doentes sem exames pelo 

médico de MGF. O follow-up assegurado pelos CSP não teve influência na sobrevivência a 3 e 5 

anos, sendo que os médicos de MGF detetaram significativamente mais recidivas em doentes com 

idade superior a 75 anos (p=0,011) e com sintomatologia (p=0,001). A conclusão dos autores foi de 

que os médicos franceses de MGF estão largamente envolvidos no follow-up sobretudo em estádios 

iniciais sem qualquer impacto desfavorável na sobrevivência dos doentes, ainda que, uma educação 

continuada em oncologia possa aumentar esse grau de envolvência ainda mais.  
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Também um estudo realizado em cinco hospitais canadianos a doentes com diagnóstico recente de 

cancro do pulmão evidenciou que dos 395 participantes 92% tinham de forma regular um médico de 

família, sendo que 60% foram referenciados ao hospital para a confirmação do diagnóstico de cancro 

do pulmão. Uma vasta proporção dos doentes continuou a ver o seu médico de família ao longo do 

processo e ainda mais após terminar o tratamento e a sua condição estável (88%) (p <0,001). A 

maioria dos doentes referiu discutir com o seu médico de família as visitas à oncologia. A maioria 

identificou a equipa de oncologia como principal responsável dos cuidados oncológicos (90%) 

exceto numa fase avançada em que a maioria (70%) atribui este papel ao seu médico de família. De 

início apenas 16% dos doentes identificaram a partilha de cuidados entre o médico de família e o 

oncologista, aumentando com a progressão da doença. Ainda que os doentes identifiquem a equipa 

de oncologia como a principal responsável pelo follow-up também gostariam que o seu médico de 

família estivesse envolvido e cada vez mais envolvido ao longo de todas as fases do tratamento (p 

<0,05). A comunicação e colaboração entre prestadores são fundamentais de modo a facilitar a 

partilha dos cuidados em especial durante o follow-up (Aubin et al, 2010).  

Apesar de existir cada vez mais evidência forte de modelos alternativos ao follow-up em hospital, 

alguns doentes continuam a ter alta sem o conhecimento adequado e a oportunidade de escolher o 

seu modelo de seguimento (Wilson et al, 2011) e ainda que o momento da alta para o follow-up 

constitua um momento decisivo para o doente, cerca de um terço dos doentes após 5 a 16 anos pós-

diagnóstico continuam a não ter alta e uma minoria referem tempo insuficiente, informação ou 

emoções adversas aquando da alta (Harrison et al, 2011). Ainda que as expectativas por parte dos 

doentes, oncologistas e médicos de MGF sejam diferentes no que respeita ao papel que os CSP 

devem desempenhar na doença oncológica, com os oncologistas a esperar destes maior intervenção 

na fase de follow-up por contraste aos doentes e médicos de MGF que consideram também existir um 

papel importante no diagnóstico e fases do tratamento, existe a necessidade de uma definição 

assertiva e objetiva do papel dos CSP de modo a atingir uma maior articulação e gestão integrada da 

doença oncológica (Aubin et al, 2011). Existem estudos que avaliaram o follow-up assegurado por 

telefone ou por uma enfermeira especializada os quais parecem ser modelos efetivos no atingimento 

do apoio psicossocial e informação requerida pelos doentes (Cox;Wilson, 2003) (Beaver et al, 2010) 

(Cooper; Loeb; Smith, 2010) (Strand et al, 2011) (Beaver et al, 2012). 

“Medical services are faced with the pressure of increasing demands and limited resources, while 

wishing to improve patient care. In the follow-up of cancer, it seems we could achieve the 

impossible- a better and cheaper service. Managers looking over doctor’s shoulders probably rub 

their hands with pleasure in anticipation of the saving made possible by abandoning the traditional 

system of follow-up. We must ensure that oncology takes the initiative to develop a rational and more 

effective alternative before the traditional system is simply axed as a cost-saving exercise.” (Brada, 

1995). 

27  
 



 “A articulação de cuidados em oncologia (Hospital e CSP) em doentes com cancro coloretal” XLIII CEAH 
2013/2015 

 

3 | OBJETIVOS 
 
O objetivo geral deste trabalho consistiu em avaliar a viabilidade dos Cuidados de Saúde Primários 

poderem assegurar o follow-up de doentes com cancro coloretal.  

Como objetivos específicos pretendeu-se: 

 Determinar que doentes com cancro coloretal poderão ser encaminhados para os CSP no seu 
follow-up (características clínicas, sociodemográficas e outras), qual o modelo de follow-up 
preferencial na nossa realidade e que condições devem ser garantidas para assegurar o follow-
up destes doentes no modelo selecionado; 

 Caracterizar os doentes com cancro coloretal atualmente em follow-up hospitalar no CHLN, 

EPE (género, idade, estádio da doença, modalidade terapêutica, locais de recidiva, tempo de 

follow-up, tempo de sobrevivência); 

 Estimar o impacto económico-financeiro e assistencial (nº de consultas) dos doentes com 

cancro coloretal em follow-up no CHLN,EPE. 

4 | MATERIAL E MÉTODOS 

4.1| INTRODUÇÃO À METODOLOGIA DO ESTUDO 

De acordo com o objetivo geral estabelecido para o trabalho, isto é, avaliar a viabilidade dos CSP 

poderem assegurar o follow-up de doentes com cancro coloretal, a metodologia selecionada 

contempla essencialmente três vertentes: 

 Determinar que doentes com cancro coloretal poderão ser encaminhados para os CSP no seu 

follow-up, qual o modelo de follow-up preferencial na nossa realidade e que condições devem ser 

garantidas para assegurar o follow-up destes doentes no modelo selecionado; 

 Caraterizar os doentes com cancro coloretal em follow-up na Instituição hospitalar onde o estudo 

decorreu; 

 Estimar o impacto económico-financeiro e assistencial (nº de consultas) dos doentes com cancro 

coloretal em follow-up no Estabelecimento Hospitalar selecionado no âmbito deste trabalho. 

Dada a complexidade inerente à doença oncológica, com diferentes tipos de tumores com diferentes 

prognósticos e abordagens terapêuticas os quais requerem uma intervenção e gestão direcionadas e 

para cada tipo de tumor as diferentes histologias e estádios de doença, com um risco de recidiva e 

sobrevivências globais diferentes, por uma questão de exequibilidade da análise, definição contextual 

clara e focalização teórico-prática, optou-se por considerar apenas os doentes com cancro coloretal. 

O fato de ser o segundo tipo de cancro mais frequente em Portugal e em 2012, o segundo tipo de 

tumor responsável por mais anos de vida potenciais perdidos (Portugal. MS. DGS, 2014), 

sustentaram igualmente esta decisão. 
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Procedeu-se a uma pesquisa compreensiva da literatura na B-On através das palavras-chave 

“integration of care in oncology”, “integrated disease management in cancer”, “cancer patients 

follow-up”, “coloretal cancer follow-up”, “cancer survivorship”, “coloretal cancer primary care 

follow-up”. A revisão da literatura foi então agrupada pelos seguintes temas: a) O papel do follow-up 

em doentes com cancro coloretal; b) Estratégias de follow-up em doentes com cancro coloretal; c) A 

intervenção dos Cuidados de Saúde Primários no follow-up de doentes com cancro coloretal.  

No global foram selecionados 110 artigos com texto disponível na íntegra e com relação direta com o 

tema em investigação. 

A determinação dos doentes com cancro coloretal que poderão ser encaminhados para os CSP no seu 

follow-up, qual o modelo de follow-up preferencial na nossa realidade e que condições devem ser 

garantidas para assegurar o follow-up destes doentes no modelo selecionado foi realizada recorrendo 

a um painel de peritos por técnica de grupo nominal (TGN).   

Para o estudo de caso e segundo objetivo especifico deste trabalho, o estudo decorreu no HSM-

CHLN, E.P.E., centrado em informação disponível e obtida da base de dados do banco de tumores.  

A determinação do perfil de recursos consumidos pelos doentes com cancro coloretal em follow-up 

no CHLN, E.P.E foi feita com base nos dados fornecidos de forma anonimizada relativos a uma 

amostra de 30 casos de doentes com cancro coloretal de estádio II obtidos a partir do PCE. 

4.2| DESENHO DO ESTUDO 

A determinação dos doentes com cancro coloretal que poderão ser encaminhados para os CSP no seu 

follow-up, qual o modelo de follow-up preferencial na nossa realidade e que condições devem ser 

garantidas para assegurar o follow-up destes doentes no modelo selecionado foi realizada recorrendo 

a um painel de peritos por TGN, que integrou uma oncologista do Centro Hospitalar Lisboa Norte, 

E.P.E., um oncologista do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E., um 

gastrenterologista do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E., um 

cirurgião do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E., o Coordenador da 

Unidade de Saúde Familiar de S. Julião da Figueira (ACES BM II), a Diretora Executiva 

Agrupamento de Centros de Saúde Grande Lisboa I - Lisboa Norte, a responsável pelo Registo 

Oncológico do Sul (ROR-Sul) e o Presidente da Associação de Doentes Europacolon Portugal. 

A TGN foi inicialmente descrita em 1960 por Delbecq e Van de Ven como um processo para 

facilitar a tomada efetiva de decisão de grupo na pesquisa psicossocial. Foi depois aplicada a várias 

áreas como a educação, a saúde, o serviço social, a indústria e as organizações governamentais 

(Potter; Gordon; Hamer, 2004), combina técnicas qualitativas e quantitativas, e tem por objetivo 

consensualizar informação relevante sobre um determinado assunto por forma a apoiar e facilitar a 

tomada de decisão. Trata-se de uma variação estruturada de um pequeno grupo de discussão (cinco a 

nove participantes) de forma a chegar a consensos (Dunham, 1998).  
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As principais desvantagens são exigir uma preparação prévia, levar a um único propósito que 

consiste no tópico da reunião e minimizar a discussão entre participantes e consequentemente 

podendo ser menos estimulante para os participantes comparativamente a outras técnicas, contudo 

apresenta a vantagem de gerar um maior número de ideias do que as discussões de grupo 

tradicionais, gera um maior equilíbrio na participação visto que limita a influência de líderes de 

opinião e o domínio da discussão por parte destes, encoraja os participantes para confrontar de forma 

construtiva os problemas na busca de soluções, diminui a competição e necessidade de conformismo 

com base no estatuto dentro do grupo, permite que o grupo priorize de forma democrática as ideias e 

em geral gera um maior sentimento de atingimento do objetivo estabelecido do que as discussões de 

grupo normais, o que lhe confere vantagem face a outras técnicas como Delphi, focus group ou 

brainstorming. Na investigação em cuidados de saúde tem sido utilizada para desenvolver políticas 

de saúde e recomendações para a prática clínica, identificar problemas, desenhar indicadores de 

resultado e analisar problemas de qualidade dos cuidados de saúde (Potter; Gordon; Hamer, 2004). O 

processo assenta numa reunião estruturada, composta por cinco fases, com especialistas da matéria 

em análise que de forma individual geram um conjunto de ideias, as quais são posteriormente 

analisadas pelo grupo e priorizadas. Na fase 5 os participantes têm a oportunidade de ajustar a sua 

votação individual, o que pode conduzir a uma fase adicional (6) de votação das ideias (Van de Ven; 

Delbecq, 1972) (De Ruyter, 1996) (Figura 1).  

 
 

 

 

 

Figura 1- Fases da Técnica de Grupo Nominal 
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No âmbito deste trabalho os tópicos de reflexão foram: 

 Determinar que doentes com cancro coloretal poderão ser encaminhados para os CSP no seu 

follow-up: critérios clínicos, sociodemográficos e outros; 

 Qual o Modelo de follow-up preferencial na nossa realidade: a) follow-up partilhado b) nova 

referenciação c) follow-up hospitalar; 

 Que condições devem ser garantidas para assegurar o follow-up destes doentes no modelo 

selecionado.  

Para a caraterização dos doentes com cancro coloretal em follow-up no HSM-CHLN, E.P.E., foi 

realizado um estudo observacional e transversal, baseado em informação disponível e obtida a partir 

da base de dados do banco de tumores relativa aos doentes com cancro coloretal seguidos de 2008 a 

2013, anos em registo, sendo apenas considerados os doentes diagnosticados até 31 de Dezembro de 

2013. A informação foi fornecida de forma anonimizada e o estudo aprovado pela Comissão de Ética 

do CHLN, E.P.E. (Anexo IX).  

A determinação do perfil de recursos consumidos pelos doentes com cancro coloretal em follow-up 

no CHLN, E.P.E baseou-se na análise dos dados fornecidos de forma anonimizada relativos a uma 

amostra de casos de doentes com cancro coloretal de estádio II obtidos do PCE no que se refere ao 

número de consultas realizadas durante o período de follow-up, exames laboratoriais e meios 

complementares de diagnóstico. A recolha da informação a partir do PCE foi realizada por dois 

profissionais de saúde do Centro Académico de Medicina de Lisboa tendo por base duas folhas de 

registo previamente fornecidas e aprovadas pela Comissão de Ética do CHLN, E.P.E. (Anexo IX). 

Foram apenas considerados elegíveis os casos cuja informação relativa ao registo de consultas, 

exames laboratoriais e MCDT se encontrava disponível e registada no PCE. A escolha do PCE reside 

no facto deste conter todo o registo quantitativo dos exames laboratoriais e MCDT solicitados, 

informação por vezes omissa no Processo Clínico por ausência de registo pelo profissional de saúde.  

A determinação do impacto económico-financeiro para a Instituição foi realizada usando como 

proxy, os valores constantes na Portaria nº 20/ 2014, que determina os preços a praticar pela 

prestação de saúde pelo Serviço Nacional de Saúde. A análise decorreu numa ótica de custo e não de 

financiamento, pelo que os valores considerados foram os da Portaria e não do Contrato-Programa. 

Para cada categoria foram agrupados os testes e MCDT (Tabela 6). O impacto assistencial foi 

determinado usando como proxy o número de consultas de follow-up realizadas no hospital.  

Foi também realizada uma análise comparativa entre os recursos consumidos em média por doente 

no follow-up segundo os dados obtidos no estudo e os obtidos transpondo as recomendações da 

ESMO (Labianca et al, 2013). 
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Tabela 6- Agrupamento dos testes e MCDT e respetivos preços (Portaria nº 20/2014) 

Teste/MCDT Categoria GDH 
Preço 

(Euro) 

Exame físico = Consulta Artigo 15º 31,00 

Hemograma (completo) Testes laboratoriais 24209 4,70 

Função hepática: FA, ALT, AST, LDH, Bilirubina total, 

γ-GT 

Testes laboratoriais 25013,24347,21935,

21217,21220,21665,

21344,21340 

8,10 

CEA Testes laboratoriais 21258 7,20 

Colonoscopia (total) Endoscopia 50940 73,80 

Colonoscopia com biópsia ou polipectomia Endoscopia 50940, 31016 122,20 

Sigmoidoscopia flexível Endoscopia 52270 55,20 

Radiografia ao tórax (duas incidências) Imagiologia 10406 9,00 

Radiografia com enema de bário Imagiologia 11200 23,00 

Ultrassonografia (ecografia do abdómen superior) Imagiologia 17130 20,12 

TC tórax, abdómen, pélvis  Imagiologia 16060,16070,16080 220,79 

TC abdómen, pélvis Imagiologia 16070,16080 146,09 

TC tórax Imagiologia 16060 74,70 

TC tórax, abdómen  Imagiologia 16060,16070 159,20 

TC crânio-encefálico Imagiologia 16010 67,00 

Ressonância Magnética (RM) do abdómen  Imagiologia 18070 127,90 

Ressonância Magnética (RM) abdómen, pélvis Imagiologia 18070,18080 255,80 

Ressonância Magnética (RM) coluna Imagiologia 18042 127,90 

Ressonância Magnética (RM) crânio-encefálica Imagiologia 18010 127,90 

4.3| POPULAÇÃO EM ESTUDO E CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

A população em estudo consistiu em doentes com carcinoma coloretal confirmado histologicamente, 

idade igual ou superior a 18 anos, residentes em Portugal Continental, seguidos de 2008 a 2013 no 

CHLN, E.P.E. e registados na base de dados do banco de tumores do CAML. De uma amostra inicial 

de 520 doentes registados na base de dados fornecida, foram excluídos os casos sem documentação 

histológica confirmatória do tumor primário para adenocarcinoma do cólon, ou adenocarcinoma do 

reto ou metástase de carcinoma coloretal, o que resultou uma amostra final de 511 doentes os quais 

foram alvo de caraterização clínica e sociodemográfica.  

Secundariamente para a determinação do perfil de recursos consumidos foram selecionados 30 casos 

de doentes que simultaneamente estavam registados na base de dados do banco de tumores do 

CAML e cujo PCE se encontrava acessível no CHLN, E.P.E. aos profissionais de saúde e com a 

informação requerida registada. Foram excluídos os casos em que a informação requerida estivesse 

omissa ou em larga medida manifestamente incompleta. Foram apenas considerados doentes com 
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cancro coloretal estádio II dado que este per si é percentualmente o mais frequente no cancro 

coloretal (35%) quando comparado com o estádio III (26%) ou IV (29%) (NHS, 2004). A 

sobrevivência aos cinco anos é 82,5% para os doentes com cancro coloretal em estádio II versus 

59,5% para os doentes diagnosticados em estádio III o que pressupõe um largo período de follow-up, 

a que acresce a complexidade do estádio III com a introdução da quimioterapia adjuvante o que leva 

a sobrevivências aos cinco anos de 83,4% no estádio IIIa e 64,1% no IIIb (O’Connell; Maggard; Ko, 

2004), consequentemente com um prognóstico e padrão de recursos não comparáveis.  

Por outro lado, a taxa cumulativa de recidiva para o estádio II ao primeiro ano é de 31,0% e aos três 

anos de 76,9% (Kobayashi et al, 2001), pelo que de forma a garantir correspondência dos dados para 

a determinação do perfil de recursos consumidos, foram selecionados aleatoriamente os 30 casos de 

entre os que apresentavam um follow-up mínimo de um ano, respeitando o período temporal de 

registo da base de dados, i.e., de 2008 a 2013 inclusive. 

4.4| TAMANHO DA AMOSTRA 

Para a caraterização dos doentes em follow-up foram considerados todos os doentes registados na 

base de dados do banco de tumores do CAML (Instituto de Medicina Molecular-IMM e Hospital de 

Santa Maria - HSM-CHLN, EPE) que cumpriram os critérios de inclusão. 

Para a determinação do perfil de recursos, foi considerada como amostra aleatória de 30 casos, i.e., 

16% do total dos casos em estádio II (N=186) e 6% do total de doentes em follow-up cujo estádio de 

doença se encontrava registado (N=506), tratando-se apenas de uma análise descritiva dos recursos 

consumidos durante o follow-up de doentes com cancro coloretal estádio II e não de uma análise 

comparativa ou extrapolativa, estratificada à priori em 20 casos sem recidiva (67%) e 10 casos com 

recidiva (33%). A taxa de recidiva global em doentes com cancro coloretal após cirurgia curativa é 

de 27,9% (Obrand; Gordon, 1997). No cancro coloretal estádio II a recidiva local após cirurgia 

curativa varia entre 3% a mais de 30% (Pietra et al, 1998). A taxa cumulativa aos cinco anos para o 

estádio II é de 11% para a recidiva local e 21,4% para metástases à distância (Manfredi et al, 2006), 

i.e., cerca de um terço acaba por recidivar, o que foi considerado como referencial. 

Para a comparação entre os recursos consumidos em média por doente no follow-up segundo os 

dados obtidos no estudo e os obtidos transpondo as recomendações da ESMO, selecionou-se uma 

amostra de 14 casos, correspondendo apenas aos doentes com cancro do cólon e sem recidiva de 

modo a permitir a aplicação direta da periodicidade e número de procedimentos recomendados pela 

ESMO, tendo sido adotada a prática mais intensiva, ou seja, nas situações em que se recomenda o 

procedimento a cada três ou seis meses optando-se pelo primeiro para a determinação do número de 

procedimentos aplicáveis e no caso de seis a doze meses pelos seis meses. A TAC torácica e 

abdominal, sendo recomendada apenas nos doentes de alto risco e não estando essa informação 
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disponível, decidiu-se por um cenário intermédio, em que todos os doentes da amostra foram 

considerados elegíveis anualmente para TAC torácica e abdominal.   

4.5| MÉTODOS ESTATÍSTICOS 

Para a caraterização dos doentes com cancro coloretal em follow-up no Estabelecimento de Saúde 

onde decorreu o estudo, foi efetuada a análise descritiva através de tabela de distribuição e 

frequências para as variáveis categóricas e o cálculo da média, mediana, moda, variância e desvio 

padrão para as variáveis numéricas. A sobrevivência foi determinada pela análise de Kaplan-Meier, 

considerando como data de censura 31 de Janeiro de 2014. 

A duração do follow-up foi calculada por SPSS considerando o intervalo desde a data da cirurgia até 

à data da última atualização da base de dados (31-01-2014).   

A análise do perfil de recursos consumidos incluiu a caracterização dos doentes para a qual foi 

efetuada a análise descritiva através de frequências relativas para as variáveis categóricas (género e 

tipo de tumor) e o cálculo da média, mediana, moda, variância e desvio padrão para as variáveis 

numéricas (idade, follow-up, testes/MCDT e custo do follow-up).  

Para relacionar o custo do follow-up (variável numérica) com a recidiva (variável nominal) 

procedeu-se ao teste de Mann-Whitney, uma alternativa não paramétrica ao teste T. 

A associação do custo do follow-up com a recidiva foi também realizada com a determinação da 

AUC sob a Curva ROC em que a partir de 70% se considera um ajustamento de boa qualidade e para 

valores iguais ou superiores a 80% a qualidade do ajustamento é considerada muito boa.  

A análise do custo do follow-up nos doentes com a recidiva antes e depois da recidiva foi também 

realizada recorrendo ao teste de Mann-Whitney. 

A análise de associação entre o custo anual ajustado do follow-up por doente (variável numérica) e a 

duração do follow-up (variável numérica) foi realizada por análise de regressão linear simples pela 

estatística de teste F com base na Tabela ANOVA.  

Todos os testes serão bilaterais com um nível de significância de 5%. A análise dos dados foi 

efectuada com IBM SPSS Statistics, versão 21. 

A determinação do perfil de recursos consumidos pelos doentes em follow-up foi realizada ainda 

recorrendo ao Microsoft Excel 2010.  
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5 |  APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

5.1| PAINEL DE PERITOS 

Tendo como elemento central a determinação dos doentes com cancro coloretal que poderão ser 

encaminhados para os CSP no seu follow-up, os resultados consensualizados por painel de peritos 

nacionais permitiu-nos identificar antes de mais como fator crítico a definição de um clinical 

pathway, ou seja, o que deve acontecer ao doente e a existência de um processo assistencial clínico 

integrado seguido da identificação dos critérios do Sistema organizacional e familiar (Tabela 7).  

Tabela 7- Lista consensualizada para a pergunta 1: “Que doentes com cancro coloretal poderão ser encaminhados para os 
CSP no seu follow-up: critérios clínicos e sociodemográficos e ...” 

Relativamente ao primeiro item (Tabela 8), foi considerado fundamental esclarecer os objetivos do 

programa de follow-up, o qual deve estar centrado no doente, com ponderação entre risco associado à 

doença e tempo decorrido desde o início da doença, tendo sido considerado que no caso de risco 

elevado de recidiva, como acontece na neoplasia do reto, cirurgia R1 e R2 e risco familiar de cancro 

coloretal, os doentes devem manter a ligação ao hospital por exigir um programa de vigilância muito 

específico. A definição do cut-off do follow-up e o que deve acontecer ao doente surge em terceiro 

lugar. Adicionalmente foi colocada a questão da gestão profissional da informação e do acesso 

próprio ao meio hospitalar e a especialização do follow-up que atualmente não tem muito foco no 

survivorship. Relativamente a critérios clínicos foram considerados elegíveis para vigilância 

intensiva em cuidados partilhados todos os doentes com adenocarcinoma do colon tratados com 

intenção curativa, estádios I,II, III, sem sequelas terapêuticas incapacitantes e expectativa de vida 

superior a cinco anos e com estado funcional que lhes permita ser submetido a uma cirurgia de 

ressecção de metástases no caso de recidiva. As recomendações relativas aos critérios do Sistema 

organizacional e familiar (Tabela 9) centram-se essencialmente na existência de canais muito 

organizados de ligação entre o médico de família e a equipa hospitalar para além da transmissão da 

história clínica, no shared-care com protocolo de cuidados aceite pelo médico de MGF e hospitalar, 

Descrição Soma

A. Primeiro tem de haver definição do clinical pathway (o que deve acontecer ao doente)- Processo 
assistencial clinico integrado. Fase de manutenção ou vigilância (pós quimioterapia ou radioterapia) 36

B. Critérios do Sistema organizacional e familiar 33
C. A ideia geral é de que deve coincidir com a alta hospitalar (5 anos sem evidência da doença) ou 
desde que o doente seja seguido em cuidados continuados e se criem as condições para que participe 
no processo (falta de segurança do doente nomeadamente relativa ao conhecimento do médico de 
família acerca desta patologia e da perda do acesso e ligação ao médico que o curou) 

23

D. Se estão definidos os critérios da alta hospitalar é preciso criar as condições: gestão da alta = 
momento critico 16

E. O doente fica mais bem entregue ao médico de família por que este o vê como um todo e consegue 
integrar as insuficiências e incapacidades 12
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onde os CSP asseguram exames regulares periódicos que obrigam a vindas múltiplas ao hospital 

enquanto o hospital assegura exames que requerem acesso fácil a tecnologia e exames comparativos. 

O ter médico de família ou equipa de inter- substituição e apoio familiar e estruturas de proximidade 

foi considerado fundamentais para que os doentes possam ter o seu follow-up partilhado com os CSP.  

Tabela 8- Listagem de ideias e pontuação global para o Grupo A- Definição do clinical pathway- processo assistencial 
clinico integrado 

 Quando colocada a questão de qual o Modelo de follow-up preferencial na nossa realidade, se o 

follow-up partilhado, nova referenciação ao hospital ou o follow-up hospitalar, o painel recomendou 

em primeiro lugar e preferencialmente o Modelo partilhado (shared-care) (Tabela 10), o qual visa 

essencialmente proporcionar aos doentes cuidados de follow-up de maior proximidade ao mesmo 

tempo que se reduz a carga assistencial dos hospitais com este. Este modelo requer comunicação, 

partilha e acesso à informação clínica do doente, entre os cuidados hospitalares e os CSP desde o 

diagnóstico ao tratamento e follow-up, em que o papel do médico hospitalar e do médico de MGF 

está claramente definido por ambos nas várias fases da doença.  

Descrição Soma
3. Esclarecer objectivos do programa de vigilância. Centrado no doente e não nos interesses da instituição. 
Ponderação entre risco associado à doença e tempo decorrido desde o inicio da doença. No caso de 
questões técnicas ou risco elevado de recidiva os doentes deverão manter ligação ao hospital (ex. neoplasia 
do reto, cirurgia R1  e R2, risco familiar) os quais exigem programa de vigilância muito especifico

20

1. Ponderação do risco 17
9. Definição do cut-off  do follow-up  e o que deve acontecer ao doente 15
7. Definição do risco /beneficio com base no critério clinico. Shared-care: questão da gestão profissional 
da informação e do acesso próprio ao meio hospitalar à semelhança do programa de rastreio. Questão da 
especialização da vigilância seja no hospital ou nos CSP que atualmente não tem muito foco no 
survivorship

15

5. Critérios clínicos para vigilância intensiva em cuidados partilhados: todos os doentes com 
adenocarcinoma do colon tratados com intenção curativa, estádios I,II,III , sem sequelas terapêuticas 
incapacitantes e expectativa de vida superior a 5 anos e com estado funcional que lhes permita ser 
submetido a uma cirurgia de resseção de metástases (excluir doentes com cancro do reto ou sequelas pós-
terapêuticas que devem ser seguidos periodicamente no hospital com informação para o medico de família, 
ou sem condições para cirurgia de resseção seguidos pelo médico de MGF com referenciação para o 
hospital em caso de recidiva) 

13

2. Elaboração de protocolos clínicos e colaboração de cuidados sendo necessário que o doente tenha 
médico de família ou soluções seguras de inter-substituição garantidas; shared-care desde que a 
informação do hospital vá para CSP

11

11. Deve incluir as sequelas e complicações esperadas e aspetos mais delicados como a incontinência 10
10. Em primeiro lugar definir o que se espera do follow-up dos doentes. Serve para alguma coisa? Se sim 
então para se fazer tem de haver desde o inicio do tratamento um plano terapêutico e de seguimento muito 
claro entre os vários intervenientes. Os canais de ligação terão de ser fáceis. Deve incluir as sequelas e 
complicações esperadas e aspetos mais delicados como a incontinência. O hospital de proximidade pode 
adjuvar hospital especializado e CSP

9

8. Estádio I e IIa sem terapêutica adjuvante versus o estádio II com fatores de risco, o estádio III com 
terapêutica adjuvante,  o cancro do reto e o cancro hereditário . Se sequelas imediatas do tratamento e 
sequelas tardias  a regularidade da vigilância difere. Considerando mesmo os efeitos imediatos saber em 
cada caso  e pensar na distância (domicilio/ hospital, domicilio/centro de saúde) não apenas do ponto de 
vista físico mas também naquela que é mais simples para o doente

6

6. Critérios clínicos definidos pelos oncologistas com elaboração protocolo caso a caso 4
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Tabela 9- Listagem de ideias e pontuação global do Grupo B- Critérios do Sistema organizacional e familiar 

Descrição Soma
4. Haver canais muito organizados de ligação entre o médico de família e a equipa hospitalar para além 
da transmissão da história clínica 26

2. Existência de critérios do sistema organizacional: shared-care com protocolo de cuidados aceite 
pelo médico de MGF e hospitalar (CSP asseguram exames regulares periódicos que obrigam a vindas 
múltiplas ao hospital enquanto que o hospital assegura os exames que requerem acesso fácil a 
tecnologia e exames comparativos (ex. colonoscopia, imagiologia)

24

1.Ter médico de família ou equipa de inter-substituição 21
3. Apoio familiar e estruturas de proximidade  devem ser tidas em conta aquando da transferência; 
apoio que o Centro de Saúde e a família podem dar 17

5. Partilhar o processo e o que globalmente é esperado que aconteça neste triangulo. Gestão da 
informação personalizada. O acesso tem a ver com o que se faz para mas também tem a ver com o 
financiamento

15

8. Informação profissionalizada , dados clínicos, acesso, alguma especialização no follow-up (seja 
hospital ou CSP) 14

7. O Hospital de proximidade pode adjuvar hospital especializado e CSP 3
6. Os canais de ligação devem ser fáceis 0  

Tabela 10- Lista priorizada para a pergunta 2: "Qual o Modelo de follow-up preferencial na nossa realidade: a) follow-up 
partilhado b) nova referenciação c) hospitalar” 

Descrição Soma
Follow-up partilhado 24
Nova referenciação 14
Hospitalar 10  

Quando questionados acerca das condições que devem ser garantidas para assegurar o follow-up 

destes doentes no modelo selecionado, o painel considerou em primeiro lugar a existência de um 

plano definido para a patologia e partilhado por todos desde o início, em segundo lugar a gestão de 

informação partilhada eficaz e circuitos de acesso eficazes, em terceiro lugar a literacia, criação para 

os diferentes níveis de conhecimento de um quadro referencial (framework) de um processo 

assistencial integrado para a patologia e partilhado entre todos e a adequação das expetativas 

relativamente ao follow-up (Tabela 11).  

5.2| CARACTERIZAÇÃO DOS DOENTES EM FOLLOW-UP 

De acordo com a análise efetuada (Tabela 12), constatou-se que a média de idades dos doentes da 

amostra foi de 69,0 anos sendo a mediana de 70 anos, os quais eram maioritariamente do género 

masculino (57,7%). O tipo histológico predominante é o adenocarcinoma do cólon (72,4%) e em 

segundo lugar o adenocarcinoma do reto (26,2%). Aquando do diagnóstico a vasta maioria dos 

doentes (68,5%) apresentam-se em estádio II (36,4%) e III (32,1%) da doença. Somente 13,5% dos 

doentes apresentaram recidiva durante o período de análise e 29,9% metastização à distância. Cerca 

de 79% dos doentes apresentavam metastização múltipla em dois ou mais locais. Em 71% dos 

doentes o fígado surge como um dos órgãos envolvidos, embora apenas como local único de 

metastização em 52% dos doentes, o pulmão em 35% e o peritoneu em 8% (Anexo I).  
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Descrição Soma
A.Plano definido para esta patologia e partilhado por todos desde o inicio. Criação de um protocolo de 
vigilância aceite por todos (Hospital, CSP, doentes) com critérios claros de entrada, estratificação do 
risco e definição dos limiares dos marcadores tumorais na vigilância que levam a mais investigação. 
Definição de objectivos

31

D. Gestão de informação partilhada eficaz e circuitos de acesso eficazes. Criação de um sistema de 
gestão clinica do doente partilhada entre cuidados hospitalares e CSP que permita a monitorização do 
estado clinico do doente e a avaliação dos objectivos do sistema de vigilância

20

J. Literacia. Criar para os diferentes níveis de conhecimento um quadro referencial (framework ) de um 
processo assistencial integrado para a patologia e partilhado entre todos. Adequar as expectativas 19

C. A existência de uma equipa interdisciplinar e multidisciplinar nos CSP que possam dar garantia de 
continuidade e segurança ao doente é condição para que funcione 16

B. Boa interligação/comunicação entre os vários intervenientes (Equipa Hospitalar, Cuidados de Saúde 
Primários, Doente). Garantia de comunicação eficaz entre as equipas 14

I. Ter médico de família ou equipa de inter-substituição nos Cuidados de Saúde Primários 7
E. Apoio de proximidade (acesso, transporte) 6
F. Garantia de rápida referenciação e linha de continuidade e personalização de cuidados (inclusão no 
processo anterior: mesmo médico) 4

G. O doente sentir-se confortável com ambas as equipas (Hospitalar e Cuidados de Saúde Primários) 2
H. Acesso a recursos hospitalares (processo centrado no oncologista versus  politica de acesso mais 
descentralizada) 1

Tabela 11- Listagem de ideias e pontuação global para a pergunta 3: “Que condições devem ser garantidas para assegurar 

o follow-up destes doentes no modelo selecionado”  

De um total de 485 doentes em análise 77,1% encontravam-se vivos aquando do período analisado. 

Relativamente à modalidade terapêutica cerca de 9% dos doentes receberam radioterapia 

neoadjuvante (47/508), 9% quimioterapia neoadjuvante (48/507), 4,7% radioterapia adjuvante 

(24/473) e 52,6% quimioterapia adjuvante (269/468), podendo em algumas situações tratar-se de 

uma combinação.  

A sobrevivência global mediana estimada foi de 71,0 meses (5,9 anos) (Tabela 13) (Gráfico 2), 

sendo que 75% dos doentes apresentam uma sobrevivência global de 58,0 meses (Tabela 14).   

As curvas de sobrevivência por estádio da doença são ilustrativas de um pior prognóstico da doença 

para estádios mais avançados (p=0,011) (Anexo I).   

Tabela 13- Tempo de sobrevivência global (meses) 

Limite inferior Limite superior Limite inferior Limite superior
85,2 5,6 74,2 96,2 71,0 3,4 64,3 77,7

Sobrevivência global
Média Mediana

Estimada Erro padrão
IC 95%

Estimada Erro padrão
IC 95%

 

Tabela 14- Tempo de sobrevivência por percentil 

Estimada Erro padrão Estimada Erro padrão Estimada Erro padrão
96,0 13,28 71,0 3,43 58,0 1,46

Percentis
25,0% 50,0% 75,0%
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Tabela 12- Análise estatística descritiva para as características demográficas e clínicas 

Média
Mediana
Moda
Mínimo
Máximo

Masculino 295 57.7
Feminino 209 40.9
Total 504 98.6
Adenocarcinoma do cólon 370 72.4
Adenocarcinoma do reto 134 26.2
Metástase de carcinoma coloretal 7 1.4
Total 511 100.0
I 41 8.0
II 186 36.4
III 164 32.1
IV 115 22.5
Total 506 99.0
Não 364 71.2
Sim 69 13.5
Total 433 84.7
Não 357 69.9
Sim 153 29.9
Total 510 99.8
Vivo 394 77.1
Falecido 91 17.8
Total 485 94.9
Não 461 90.2
Sim 47 9.2
Total 508 99.4
Não 459 89.8
Sim 48 9.4
Total 507 99.2
Não 449 87.9
Sim 24 4.7
Total 473 92.6
Não 199 38.9
Sim 269 52.6
Total 468 91.6
Oncologia 287 56.2
Cirurgia 106 20.7
Oncologia e Cirurgia 2 0.4
Medicina Geral e Familiar 2 0.4
Desconhecido 114 22.3
Total 511 100.0

Características demográficas e clinicas

Género

Tipo histológico

Estádio

Frequência absoluta Frequência relativa (%)Variável

Especialidade 
responsável pelo 
follow-up

32.0

Variável Unidade: anos

Recidiva 

Metástases à 
distância

Estado atual

Radioterapia 
neoadjuvante

Quimioterapia 
neoadjuvante

Radioterapia 
adjuvante

Quimioterapia 
adjuvante

Idade

69.0
70.0
75.0

95.0
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 A especialidade responsável pelo seguimento 

dos doentes, em mais de metade dos casos é a 

oncologia (56,2%), a cirurgia em cerca de 

21%, a oncologia e a cirurgia 

simultaneamente em apenas 0,4% dos casos, 

sendo quase inexistente (0,4%) no caso da 

medicina geral e familiar. Em 22,3% dos 

casos não foi possível aceder a esta 

informação pelo que estes resultados dizem 

respeito a 397 doentes ou seja a 77,7% da 

amostra global. Estes doentes apresentaram 

um follow-up médio de 31,9 meses, para um 

máximo de 80 meses, i.e., cerca de sete anos. Quando analisada a distribuição dos doentes por 

intervalo de duração do follow-up, 59,2% ainda não ultrapassaram os três anos mas 40,8% já se 

encontram em follow-up há mais de três anos, dos quais 8,8% (n=44) há mais de cinco anos (Tabela 

15). Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas na duração do follow-up em função 

do género (homens: 33,2 meses, mulheres: 30,4 meses) (p=0,114) e estádio da doença (p=0,174), 

contrariamente ao tipo histológico (colon: 30,8 meses, reto: 36,7 meses) (p=0,14), idade à data do 

diagnóstico (p=0,020) e recidiva (sem recidiva: 32,0, com recidiva: 37,9) (p=0,019).  

Tabela 15- Tabela de distribuição de frequências univariável para a variável tempo de follow-up 

Tempo de follow-up Frequência 
absoluta

Frequência 
relativa

Percentagem 
cumulativa

0 aos 3 anos 297 59,2 59,2
3 aos 5 anos 161 32,1 32,1
> 5 anos 44 8,8 8,8
Total 502 100,0 100,0  

5.3| PERFIL DE RECURSOS CONSUMIDOS E CARGA ASSISTENCIAL 

Para o cálculo do perfil de recursos consumidos por estes doentes durante o follow-up foi considerada 

uma amostra de dez doentes com recidiva, os quais apresentaram uma média de idade de 66,7 anos e 

duração média do follow-up de 4,3 anos e vinte doentes sem recidiva, com uma média de idade de 

65,5 anos e de follow-up de 5,0 anos (Tabelas 16 e 17). No global da amostra verificou-se uma média 

de idade de 65,9 anos e de uma mediana de 66,0 anos para um follow-up com a duração em média de 

4,8 anos e uma mediana de 4,6 anos. A duração do follow-up variou entre um mínimo de 2,6 anos e 

um máximo de 6,6 anos.  

 

 

Gráfico 1- Curva de sobrevivência (N=446) 
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Tabela 16- Análise descritiva para idade por grupo de doentes 

Com recidiva 10 66,7 65,5 60,0 7,5 59,0 80,0
Sem recidiva 20 65,5 65,5 62,0 11,4 40,0 86,0

Desvio 
Padrão Minimo MáximoCasos MédiaGrupo Mediana Moda

Idade (anos)

 

Tabela 17- Análise descritiva para follow-up por grupo de doentes 

Com recidiva 10 4,3 4,1 2,6 1,2 2,6 6,6
Sem recidiva 20 5,0 4,9 3,7 1,0 3,7 6,6

Desvio 
Padrão Minimo MáximoGrupo Casos Média Mediana Moda

Follow-up  (anos)

 

A distribuição por género foi de 53% homens e 47% mulheres (Gráfico 2). Relativamente ao tipo de 

tumor primário verificou-se que maioritariamente eram tumores do cólon (63%) comparativamente a 

tumores do reto (37%) (Gráfico 3), o que está em linha com a maior incidência dos primeiros.  

A distribuição por género e tipo de tumor por grupo encontram-se nos anexos II e III. 

 

 

 

 

 

 

Quando analisados os testes e MCDT realizados por categorias relativos à amostra de 30 casos, em 

média por doente foram realizados 36 exames físicos, 84 testes laboratoriais (hemograma, função 

hepática, CEA), 2 endoscopias e 15 exames imagiológicos. No caso do exame físico o número 

mínimo de exames realizados foi de 8 e o máximo de 90, para os testes laboratoriais 10 e 173 

respetivamente. Na endoscopia (colonoscopia com ou sem biópsia) houve doentes que não 

realizaram este MCDT, sendo o número máximo por doente de 4. Os testes imagiológicos realizados 

por doente variaram entre zero e 55. De notar que estes concentraram-se essencialmente em 

radiografia ao tórax, ultrassonografia e TAC e muito raramente na realização de ressonância 

magnética.  

O custo médio com o follow-up obtido por doente foi de 2444,85 Euros. Este valor variou entre um 

mínimo de 510,62 Euros e um máximo de 4918,79 Euros. O custo anual ajustado do follow-up por 

doente é em média 539,09 Euros (Tabela 18) (Gráfico 4).  

Gráfico 2- Distribuição por género (N=30) Gráfico 3- Distribuição por tipo de tumor primário (N=30) 
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Tabela 18- Análise estatística descritiva para os testes/MCDT e custo por doente com o follow-up 

Exame físico 30 35,70 29,50 21,27 8,00 90,00
Testes Laboratoriais 30 84,33 82,00 43,13 10,00 173,00
Endoscopia 30 1,70 2,00 1,29 0,00 4,00
Imagiologia 30 14,67 11,00 12,45 0,00 55,00
Custo por doente (Euro) 30 2444,85 2469,39 1202,86 510,62 4918,79
Custo anual ajustado por doente (Euro) 30 539,09 435,14 321,05 122,47 1521,82

Variável analisada Casos MínimoMédia Desvio 
PadrãoMediana

Testes/MCDT e custo do follow-up

Máximo

 

Gráfico 4- Histograma do custo anual ajustado por doente 

Para este custo contribui o exame físico com 45%, os 

testes laboratoriais com 23%, seguido da imagiologia 

com 26% e por último a endoscopia com 6% 

(Gráfico 5).  

Quando comparados o grupo com recidiva e sem 

recidiva, o contributo do exame físico, seguido dos 

testes laboratoriais, imagiologia e endoscopia para o 

total dos custos com o follow-up é de 44%, 25%, 

28% e 3% no caso dos doentes com recidiva e de 

46%, 21%, 24% e 8% no caso dos doentes sem 

recidiva respetivamente (Anexo IV e V). 

        

Foi verificada uma associação positiva entre o custo do 

follow-up e a recidiva (Tabela 19) a qual apresentou 

uma diferença estatisticamente significativa quando 

analisados os doentes com e sem recidiva (p=0,003). O 

custo anual ajustado por doente com recidiva é em 

média de 796,08 Euros e de 410,61 Euros por doente 

sem recidiva, ou seja, o follow-up de um doente sem 

recidiva custa por ano aproximadamente metade do de 

um doente com recidiva (Tabela 19) (Anexo VI).  

Tabela 19- Tabela bivariável de medidas estatísticas do custo 
anual ajustado do follow-up em doentes com e sem recidiva 

Média 796,08 410,61
Mínimo 328,00 122,47
Máximo 1521,82 914,97Custo do follow-up

p=0,003

Recidiva e custo anual ajustado do follow-up

Variável em análise Medidas estatísticas Com recidiva (n=10) Sem recidiva (n=20) Valor p (teste Mann-Whitney)

 

Gráfico 5- Contributo dos exames/MCDT para o custo 
total do follow-up (%) 
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A associação do custo do follow-up com a recidiva foi também realizada com a determinação da 

AUC sob a Curva ROC, tendo sido obtido um valor de 77% o que revela um ajustamento de boa 

qualidade, em que para um IC de 95% o limite inferior 

foi de 69% e o limite superior de 99% (Gráfico 6).  

Foi analisado o perfil de recursos consumidos durante 

o período de follow-up médio dos 4,8 anos nos 

doentes com recidiva antes e depois da recidiva no 

que se refere aos testes laboratoriais e MCDT, não se 

tendo verificado no global uma diferença 

estatisticamente significativa pelo teste de Mann-

Whitney, contudo o tamanho da amostra poderá não 

ter o poder suficiente para tal (p=0,257).  

Em valor absoluto no global dos doentes (n=10) 

houve um aumento de 1,27 vezes no custo do follow-

up depois da recidiva ocorrer (antes da recidiva: 7598,46 Euros/ depois da recidiva: 9642,80 Euros). 

Quando analisados isoladamente verificou-se na imagiologia um aumento de 1,96 vezes após a 

recidiva (2810,06 Euros vs 5520,40 Euros) (p=0,059), na endoscopia um decréscimo de 0,08 vezes 

após a recidiva (982,40 Euros vs 73,80 Euros) (p=0,001) e nos testes laboratoriais um aumento de 

1,06 vezes após a recidiva (3806,00 Euros vs 4048,60 Euros) (p=0,650), ainda que com significância 

estatística apenas na endoscopia.  

A análise da associação entre o custo médio anualizado do follow-up por doente e a duração do 

follow-up, por regressão linear através da estatística de teste F com base na ANOVA permite 

concluir que a variável duração do follow-up tem impacto negativo (coeficiente -0,36) no custo anual 

ajustado do follow-up por doente (p=0,049) (Tabela 20).  

Tabela 20-Estatística de teste T e tabela ANOVA 

Origem de 
variação 

Soma de 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrados 
médios Teste F p 

Regressão 393127,8 1 393127,8 4,240 0,049 
Residual 2596053,8 28 92716,2     
Total 2989181,6 29       
 

Quando analisado o perfil do consumo de recursos do grupo dos doentes com cancro do colon e sem 

recidiva obtido no estudo com o perfil de consumo de recursos que esses doentes consumiriam de 

acordo com as Recomendações da ESMO e considerando a mesma duração média de follow-up (4,8 

anos) verificou-se que o valor global no primeiro caso é de 2775,59 Euros e no segundo de 1433,88 

Euros, ou seja, o perfil de recursos consumidos pelos doentes no estudo é 1.9 vezes superior ao 

Gráfico 6- Curva ROC Custo do follow-up: 
doentes com e sem recidiva 
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obtido por transposição direta das recomendações da ESMO. Analisando de forma desagregada, a 

principal diferença registou-se no maior número de procedimentos na amostra de estudo para testes 

laboratoriais (hemograma e função hepática) (311,98 Euros de diferença) e imagiologia (554,13 

Euros de diferença) comparativamente à simulação pelas Recomendações da ESMO (Anexo VII). O 

custo anual ajustado por doente é de 578,25 Euros no estudo e 298,73 Euros segundo a ESMO. 

É preciso ter em consideração que o perfil de recursos em simulação não contempla quaisquer 

exames laboratoriais ou MCDT que tenham sido necessários realizar durante o follow-up por 

suspeita de recidiva ou outras causas, pelo que o resultado obtido deve ser considerado com cautela.  

Por último e considerando que cada doente em média faz 36 exames físicos durante o seu follow-up, 

e que à data da última atualização da base de dados (31 de Janeiro de 2014), 77% dos doentes se 

encontravam vivos (n=394), podemos afirmar que estes doentes geraram 2930 consultas de follow-up 

por ano, que equivalem a 12% do total de consultas reportadas em 2013 pela Oncologia Médica, 

25% pela Unidade de Cirurgia Geral, 35% pela Cirurgia I e 37% pela Cirurgia II (Anexo VIII). 

6 | DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

As conclusões consensualizadas por painel de peritos nacionais traduzem integralmente a discussão 

em curso na comunidade científica relativamente à viabilidade dos CSP assegurarem o follow-up de 

doentes com cancro. A necessidade de definir um clinical pathway, clarificar os objetivos do 

Programa de follow-up e um cut-off para a alta hospitalar, bem como a necessidade de um maior foco 

no survivorship são alguns dos exemplos partilhados com a literatura internacional (Sprague et al, 

2013) (Baravelli et al, 2009) (Aubin et al, 2011) e que foram considerados pilares essenciais pelo 

painel. O momento da gestão da alta foi também considerado crítico, o que está em linha com a 

preocupação identificada por sobreviventes de cancro no que concerne à forma e conteúdo da 

informação transmitida aquando da alta hospitalar entre outros (Urquhart et al, 2012) (Sisler et al, 

2012) (Hudson et al, 2012), o qual pode gerar um sentimento de abandono se não for conduzido de 

forma apropriada. A escolha centrada no modelo partilhado como o adequado à realidade nacional 

resulta essencialmente da garantia de uma maior proximidade de cuidados, tal como identificado por 

outros investigadores (Lewis et al, 2009) (Aubin et al, 2012) (Cheung et al, 2013), mas não deixa de 

requerer segundo o painel de peritos, informação profissionalizada entre hospital e CSP, a qual 

segundo alguns autores passa por sistemas integrados de informação (Sada et al, 2011), 

especialização no follow-up seja ao nível do hospital seja nos CSP e a garantia de médico de família 

ou equipa de inter-substituição bem como o apoio familiar e estruturas de proximidade ao 

sobrevivente. Uma vez garantidos estes pressupostos, o painel considerou que todos os doentes com 

cancro do cólon tratados com intenção curativa, estádios I,II,III sem sequelas terapêuticas 

incapacitantes, expectativa de vida superior a 5 anos e com estado funcional que lhes permita ser 
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submetidos a uma cirurgia de resseção de metástases poderão ser elegíveis para vigilância intensiva 

em cuidados partilhados, o que reforça a viabilidade da prestação coordenada dos cuidados de 

follow-up entre hospital e CSP e da aceitação por parte de todos os intervenientes nesta triangulação 

(médicos hospitalares, médico de MGF, doentes) na sua participação desde que efetivamente o foco 

esteja no doente e não nos interesses da instituição. Um estudo canadiano (Del Giudice et al, 2009) 

concluiu da vontade dos CSP em participarem ativamente no follow-up de doentes com cancro 

coloretal 2,6+/- 2,6 anos após completarem o tratamento ativo.  

É importante referir que para os médicos o principal desafio à sua prossecução é o Sistema 

organizacional e familiar, em que o primeiro pelo modelo organizacional e de financiamento vigente 

poderá desfavorecer este tipo de abordagem, enquanto para o doente a principal preocupação é o 

perder a ligação ao médico que o tratou e o acesso ao hospital no caso de suspeita de uma recidiva 

resultante de uma experiência modular que os utentes têm do acesso ou do não acesso, a sensação de 

segurança adicional no hospital e o nível de conhecimento do médico de MGF relativamente à 

doença oncológica. 

Existem então as seguintes considerações: 1) o que deve acontecer ao doente num processo de 

decisão integrado, 2) o que é a referência de um nível para outro de cuidados (papel e ligação), 3) 

qual o objetivo do Programa de follow-up, 4) ter um médico de família efetivo e 5) canais 

preferenciais de comunicação entre o médico de MGF e o hospital, que não se esgotem no PC. 

Tendencialmente os profissionais de saúde e doentes irão preferir o modelo que já conhecem, o que 

requer uma intervenção educacional e na literacia. Este padrão é referido na literatura no entanto, 

sabe-se que o seguimento em consulta externa é muito popular em especial para os cuidadores e 

doentes mais do que para os especialistas (Frew et al, 2010). 

A caraterização da população em estudo está em linha com o descrito na literatura. A média de 

idades foi de 69 anos, a maior incidência verificou-se no género masculino (58%) e o tipo 

histológico mais comum foi o adenocarcinoma do cólon (72%). De acordo com a literatura a relação 

entre cancro do colon e do reto em países com populações de alto risco é de pelo menos 2:1 e nos 

países do Sul da Europa a taxa de incidência ajustada para a idade é de 39,5 casos por 100.000 nos 

homens e 24,3 casos por 100.000 nas mulheres (Ferlay et al, 2015). O risco de desenvolver cancro 

coloretal no grupo etário dos 40 aos 59 anos é de 0,92 nos homens e 0,72 nas mulheres, 1,60 e 1,12 

no grupo etário dos 60 aos 69 anos e 4,78 e 4,30 no grupo com 70 anos ou mais (Jemal et al, 2008).  

O estádio II constitui o estádio de doença mais comum no cancro coloretal (35%) quando comparado 

com o estádio III (26%) ou IV (29%) (NHS, 2004) o que também se verificou no estudo (I: 8%, II: 

36,4%, III: 32,1% e IV: 22,5%). Segundo a literatura os locais mais frequentes de metastização são o 

fígado, os pulmões e o peritoneu (Levy, 2012). Neste estudo, 71% tinham metastização hepática, 

sendo que em 52% essa metastização hepática surgiu como local único de metastização, em 35% dos 
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casos metastização pulmonar e em 5% dos casos metastização peritoneal, ainda que em ambos na 

maioria associada a outros locais. Verifica-se pois que a metastização hepática é a mais frequente 

seguida da pulmonar em linha com a literatura.  

A sobrevivência aos 5 anos no cancro coloretal é de 64,9% (Siegel; De Santis; Jemel, 2014). No 

estudo 50% dos doentes apresentaram uma sobrevivência estimada de 5,9 anos (71 meses), e 75% de 

4,8 anos (58 meses), o que é sugestivo de um resultado acima do reportado na literatura.  

À semelhança do verificado noutros estudos (Weaver et al, 2014), os doentes permanecem no 

hospital durante o seu follow-up e maioritariamente são seguidos pela oncologia. Apenas em 0,4% 

dos casos a MGF surgiu como a especialidade responsável pelo follow-up, o que se traduz num 

impacto assistencial, sobretudo quando 41% dos doentes já estão em follow-up há mais de 3 anos.  

A determinação do perfil de recursos consumidos permitiu apurar um custo médio anualizado do 

follow-up por doente de 539,09 Euros. Um estudo norueguês de custo-efetividade apurou um custo 

médio do follow-up por doente a cada 3 meses de £351 (Augestad et al, 2013), ou seja cerca de 

484,47 Euros (taxa de câmbio de 1,38024 a 14 de Junho de 2015), o equivalente por ano a cerca de 

1937,88 Euros, bastante acima do que obtivemos. Importa ressalvar a diferença nos custos unitários 

entre países e terem sido considerados neste os custos relacionados com o tratamento da recidiva e 

com as deslocações, os quais não foram contabilizados no presente estudo.  

Quando comparado o perfil de recursos consumidos pelos doentes no estudo, com aquele que seria o 

perfil de recursos consumidos por transposição direta das recomendações da ESMO, verificou-se um 

custo médio 1.9 vezes superior nos doentes do estudo, o qual se atribui essencialmente a um maior 

número de procedimentos relacionados com testes laboratoriais (hemograma e função hepática) 

(311,98 Euros de diferença) e imagiologia (554,13 Euros de diferença). Este resultado deve ser 

interpretado com cautela, dado que o perfil de recursos em simulação não contempla quaisquer 

exames laboratoriais ou MCDT que tenham sido necessários realizar durante o follow-up por 

suspeita de recidiva ou outras causas, mas apenas unicamente os procedimentos realizados num 

contexto de rotina no âmbito do follow-up. Cooper et al, ao avaliar os registos médicos eletrónicos de 

500 doentes oncológicos identificaram 10,6% de procedimentos realizados com o objetivo de 

diagnóstico e 7,3% de indicação indeterminada, sobretudo no que se refere a testes laboratoriais 

(30,6% das enzimas hepáticas, 26,5% da fosfatase alcalina, 19,9% do CEA, 17,2% do PSA e 10,6% 

do CA-125) (Cooper et al, 2006).  

A carga assistencial com estes doentes é significativa, cerca de 2930 consultas de follow-up por ano, 

o que somado a um aumento da incidência deste tipo de tumor é manifestamente importante. Os 

dados do Relatório e Contas de 2013 referem 1585 primeiras consultas do Serviço de Oncologia 

Médica (Portugal. MS. CHLN, E.P.E., 2013). Em 2013 a produção hospitalar em Portugal 

Continental relativa a cancro do colon foi de 6007 utentes saídos (vs. 5924 em 2012) e de 3461 
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utentes saídos (vs. 3538 em 2012) para cancro do reto, junção reto-sigmoideia e ânus e a 

percentagem de doentes submetidos a cirurgia oncológica acima do TMRG de 15,3% o que 

representa um aumento de 3,4% versus o ano anterior. Mesmo no caso dos operados prioritários 

15,8% ultrapassaram o TMRG (+3,3% vs. 2012), apesar de um aumento de 6,1% na produção 

cirúrgica oncológica quando comparada com o ano anterior (Portugal. MS. DGS, 2014), o que é 

revelador do aumento de doentes que necessitam de intervenções cirurgicas do foro oncológico. 

Considerando que a especialidade responsável pelo follow-up dos doentes com cancro coloretal 

registados na base de dados analisada, revelou ser em primeiro lugar a oncologia médica (56%/ 287 

utentes) e sem segundo lugar a cirurgia (21%/ 107 utentes),  podemos facilmente inferir do impacto 

assistencial que o follow-up destes doentes tem para qualquer uma delas ao mesmo tempo que se 

intenta fazer face ao número crescente de novos doentes com primeiras consultas e CTH. 

Este estudo apresenta algumas limitações. O fato da análise incluir dados de apenas um hospital, de 

cariz universitário e altamente diferenciado, poderá condicionar alguns dos resultados obtidos e não 

traduzir na íntegra a realidade nacional, considerando as variabilidades da prática clínica entre 

hospitais; no entanto convém reter que a escolha assenta no facto de se tratar de um hospital geral e 

central com representatividade na área oncológica. Em 2013 segundo o Relatório e Contas foram 

tratados 43130 doentes oncológicos, realizadas 33887 sessões em hospital de dia correspondentes ao 

Departamento de Oncologia e 23542 consultas realizadas no Serviço de Oncologia Médica (Portugal. 

MS. CHLN, E.P.E., 2013). 

Em segundo lugar, a amostra considerada não foi determinada com base estatística. Também aqui 

importa ressalvar que o acesso aos dados remonta à base de dados do CAML dos doentes com 

cancro coloretal seguidos de 2008 a 2013 no C.H.L.Norte, EPE, a qual depende forçosamente da 

qualidade da informação registada e fiabilidade da mesma. 

Em terceiro lugar a determinação do perfil de recursos consumidos no contexto hospitalar com 

consultas e MCDT, teve como foco apenas os doentes de estádio II. Esta decisão assenta no facto de 

que a percentagem de doentes em estádio I na amostra é manifestamente reduzida por um lado (8%) 

e por outro no fato do estádio II ser o mais representado na amostra (36,4%). Adicionalmente a 

sobrevivência aos cinco anos é 82,5% para os doentes com cancro coloretal em estádio II 

(O’Connell; Maggard; KO, 2004), pelo que este grupo está associado a um aumento crescente no 

número de sobreviventes. A amostra considerada representa 6% da amostra global mas 16% do total 

de doentes em estádio II que é a população em análise, tratando-se apenas de uma análise descritiva 

dos recursos consumidos durante o follow-up, a qual foi dividida em 20 casos sem recidiva (67%) e 

10 casos com recidiva (33%). No estádio II, a recidiva local pode rondar os 13% (Kobayashi et al, 

2006) e a recidiva à distância 21,4% (Manfredi et al, 2006), i.e., cerca de um terço dos doentes de 

estádio II acaba por recidivar, o que foi considerado como referencial para esta divisão.  
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A recolha dos dados foi retrospetiva pelo que não isenta de possíveis vieses. De forma a minimizar 

as limitações relacionadas com a ausência de registo pelo profissional de saúde, realizou-se a partir 

do PCE e não no PC do doente, o que mesmo assim não isenta as situações em que o doente possa 

estar a realizar alguns dos procedimentos em regime privado.  

Por último, na determinação do perfil de recursos foi utilizada como proxy destes, os valores 

constantes na Portaria nº 20/ 2004, que determina os preços a praticar pela prestação de saúde pelo 

Serviço Nacional de Saúde como uma aproximação adequada aos custos e não os valores de 

financiamento constantes no Contrato-Programa. Por exemplo o valor considerado por consulta foi 

de 31€ (Portaria nº20/2014) e não o valor para consultas subsequentes médicas de 70,12€ do 

Contrato Programa (CP) as quais incluem os MCDT. 

Em quarto lugar, o fato dos peritos da TNG terem sido selecionados com base no seu conhecimento, 

maior envolvência e predisposição para esta matéria, não isenta que as conclusões obtidas pudessem 

ser algo diferentes num contexto diferente, não obstante importa reforçar que estão em linha com a 

literatura internacional que foi alvo de revisão. Efetivamente conclui-se à semelhança do encontrado 

por outros investigadores (Nielsen et al, 2003) da existência de três elementos fundamentais: 

transferência de conhecimento, canais de comunicação e envolvimento ativo do doente. 

7 | CONCLUSÕES 

Se por um lado o cancro coloretal encontra-se de entre os três tipos de cancro mais prevalentes, por 

outro se considerarmos todos os tipos de cancro, cerca de dois terços dos doentes presentemente 

diagnosticados serão sobreviventes de cancro pelo menos para além dos cinco anos e destes cerca de 

dois terços têm uma idade superior a 65 anos, pelo que a probabilidade de um médico de família ter 

um utente com mais de 65 anos sobrevivente de cancro é de um em cada seis (Grunfeld, 2005), o que 

coloca sérios desafios aos profissionais de saúde e gestores em saúde, pois existe um leque variado 

de necessidades a serem respondidas, físicas, psicossociais e económicas. O follow-up dos doentes 

oncológicos deixa de se centrar apenas em visitas periódicas e testes pedidos por rotina e passa a 

focar-se na deteção da recidiva, na monitorização dos efeitos adversos tardios, na identificação de 

novos cancros primários e no apoio psicológico. O valor do follow-up assenta na deteção da recidiva, 

o qual tem sido desafiado nos últimos anos e levou inúmeras Sociedades Médicas a recomendar 

poucos exames de rotina e cada vez mais introduzindo a importância da história clínica e do exame 

físico. A acompanhar esta mudança de paradigma, também o follow-up realizado em contexto 

hospitalar está a ser equacionado e a introduzir uma variante assente no papel dos CSP. A evidência 

disponível sustenta a hipótese de que o follow-up assegurado pelo médico de família se apresenta 

como uma alternativa válida (Aubin et al, 2012) (Augestad et al, 2008) (Cheung et al, 2013) (Del 

Giudice et al, 2009) (Frew et al, 2010) (Greenfield et al, 2009) (Grunfeld et al, 2006) (Grunfeld et al, 
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1999) (Grunfeld et al, 1996) (Grunfeld et al, 1995) (Hall; Murchie; Samuel, 2011) (Hudson et al, 

2012) (Kievit, 2002) (Lewis et al, 2009) (Mahboubi et al, 2007) (Nielsen et al, 2003) (Sisler et al, 

2012) (Wattchow et al, 2006) e da vontade destes em assumirem esse papel. Se a fragmentação dos 

cuidados de saúde não é no melhor interesse do doente, por inerência a não convergência das 

necessidades do doente que extravasam para além da doença oncológica, tornam imperativo rever o 

papel dos CSP no follow-up. Em geral os doentes têm uma maior preferência pela prática à qual já se 

encontram acostumados mais do que a evidência do que será ou não efetivo (De Bock et al, 2004) 

(Frew et al, 2010), pelo que é fundamental desmistificar junto destes o real significado do follow-up 

e comunicar de forma clara as diferentes opções a fim de que possam exercer uma decisão 

informada. A partilha da prestação dos cuidados de follow-up entre o hospital e os CSP deve assumir 

um caráter multidisciplinar tendo em conta a preferência do doente e garantindo a partilha de 

informação e comunicação intersectorial, com definição clara de responsabilidades, elaboração de 

um plano de cuidados a prestar e mecanismos de referenciação futura sempre que justificado. Em 

muitos sistemas de saúde os CSP assumem o papel de “gatekeepers” triando as situações que devem 

ser reencaminhadas para os hospitais de forma apropriada e em tempo adequado simultaneamente 

contribuindo para uma maior custo-efetividade dos cuidados de saúde (Emery et al, 2014). Com o 

aumento da incidência e prevalência das doenças oncológicas é fundamental que os CSP assumam 

um papel não só no contexto do diagnóstico mas também da recidiva do cancro e em providenciar o 

apoio psicossocial adequado ao doente. Os sobreviventes de cancro que podem ser seguidos pelos 

CSP devem ser identificados com base no risco de recidiva, necessidades dos cuidados a prestar, 

preferência do doente e prestador ou a combinação de todos (Emery et al, 2014). 

As opiniões consensualizados por painel de peritos nacionais permitiram-nos identificar como fator 

crítico a definição de um clinical pathway, ou seja, o que deve acontecer ao doente e a existência de 

um processo assistencial clínico integrado seguido da identificação dos critérios do Sistema 

organizacional e familiar. Consentâneo com a literatura, o painel de peritos nacionais considerou 

fundamental esclarecer os objetivos do programa de follow-up, o qual deve estar centrado no doente, 

com ponderação entre risco associado à doença e tempo decorrido desde o início da doença, mas 

também a definição do cut-off do follow-up e resultados esperados, acompanhado de uma gestão 

profissional da informação e do acesso próprio ao meio hospitalar e da especialização do follow-up 

que segundo os peritos nacionais atualmente não tem muito foco no survivorship. É fundamental 

existirem canais muito organizados de ligação entre o médico de família e a equipa hospitalar que 

não se esgotem na transmissão da história clínica e onde conste um protocolo de cuidados aceite por 

ambos. Para a realidade nacional, o Modelo que parece melhor responder é o follow-up partilhado. 

Convém no entanto não esquecer que para que este possa ter sucesso, é imperativo ter médico de 

família ou equipa de inter- substituição e apoio familiar e estruturas de proximidade, e garantir uma 

comunicação efetiva que pressuponha a partilha e acesso à informação clínica do doente, entre os 
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cuidados hospitalares e os CSP desde o diagnóstico ao tratamento e follow-up, em que o papel do 

médico hospitalar e do médico de MGF está claramente definido por ambos nas várias fases da 

doença. A existência de um plano definido para a patologia e partilhado por todos desde o início, a 

gestão de informação partilhada eficaz e circuitos de acesso eficazes, a literacia dos sobreviventes, a 

criação para os diferentes níveis de conhecimento de um quadro referencial (framework) de um 

processo assistencial integrado para a patologia e partilhado entre todos e a adequação das 

expectativas relativamente ao follow-up são pois condições fundamentais. De igual modo é 

importante que o médico de MGF tenha acesso a imagiologistas de reconhecida experiência nesta 

área a fim de assegurar o follow-up com a confiança e suporte recomendáveis. 

Muito embora não tenha sido o âmbito deste trabalho, as condições anteriores não poderão deixar de 

ser afetas a um modelo organizacional e de financiamento adequado, que permita criar e alimentar o 

meio de cultura apropriado para uma realidade em resposta às necessidades dos sobreviventes. 

A presente realidade bicéfala dos CSP entre Unidades de Saúde de Cuidados Personalizados (USCP) 

e Unidades de Saúde Familiares (USF) poderá não funcionar como um estímulo. A atividade das 

USF com base em Indicadores contratualizados assentes apenas em determinadas áreas da prática 

clínica poderá privilegiar a atividade clínica relacionada com essas áreas pois a remuneração dos 

profissionais depende dos resultados aí obtidos, mas também uma medicina baseada nesses 

Indicadores ao invés de uma medicina centrada no doente (Melo; Sousa, 2011).  

Face a tudo isto, é recomendável que médicos hospitalares, médicos de MGF e representantes de 

sobreviventes com cancro se sentem e em multidisciplinaridade definam um plano de follow-up e 

processo assistencial adequado centrado no sobrevivente de cancro bem como materiais educacionais 

consentâneos a entregar aos sobreviventes e familiares. Para que um ciclo virtuoso se gere, 

reguladores e financiadores têm igualmente um papel crítico a desempenhar, adequando o modelo de 

funcionamento e financiamento dos CSP, com a criação de Indicadores específicos para o follow-up 

em conjunto com os profissionais de saúde, que simultaneamente premeiem os profissionais de saúde 

mas representem efetivamente um ganho em saúde para os sobreviventes de cancro traduzindo-se em 

mais e melhores cuidados, onde respeitando a noção de custo-efetividade, a qualidade e os resultados 

obtidos são a pedra basilar.  

Um estudo conduzido por investigadores da Universidade de Aberdeen explorou as opiniões e 

experiência de doentes e médicos de MGF (Hall; Samuel; Murchie, 2011) acerca do follow-up 

partilhado e permitiu concluir que muitos doentes estão disponíveis para partilhar o seu follow-up 

com os CSP desde que os médicos de MGF recebam treino adicional e sejam suportados de forma 

adequada pelos especialistas hospitalares. Dos aspetos mais valorizados pelos doentes encontram-se 

a proximidade dos estabelecimentos de saúde e maior duração da consulta. Os médicos de MGF por 

seu turno destacam a importância de manter as suas competências clínicas e terem apoio clínico e 

administrativo por parte dos cuidados hospitalares. 
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ANEXO I- Caraterização dos doentes da base de dados do CAML  
 

Tabela 1- Análise descritiva univariada para o local de metastização (N=153) 

Local de metastização
Frequência 

absoluta
Frequência 

relativa
Apêndice ileocecal 1 1%
Epiplon 2 1%
Figado 80 52%
Figado, Ganglio 3 2%
Figado, Ganglio, Pleura 1 1%
Figado, Pelvis 1 1%
Figado, Peritoneu 1 1%
Figado, Pulmão 18 12%
Figado, Pulmão, Ganglio 1 1%
Figado, Pulmão, Peritoneu 2 1%
Mesentério, Ganglio 1 1%
Osso, Figado, Cérebro 1 1%
Osso, Figado, Pulmão 1 1%
Pelvis 1 1%
Peritoneu 5 3%
Pulmão 30 20%
Pulmão, osso 1 1%
Útero 1 1%
Total 153 100%  

Tabela 2- Número de eventos por estádio de doença aquando do diagnóstico 

N Percentagem
2 0 2 100,0%

I 32 3 29 90,6%
II 169 22 147 87,0%
III 142 35 107 75,4%
IV 101 30 71 70,3%
Global 446 90 356 79,8%

Censurados

Estádio N Nº de eventos
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Tabela 3-Tempos de sobrevivência por percentis por estádio de doença 

Estimada
Erro 

padrão Estimada
Erro 

padrão Estimada
Erro 

padrão
I 58,0
II 85,0 10,47 68,0 3,44
III 115,0 66,0 2,86 55,0 3,83
IV 89,0 8,42 66,0 6,52 54,0 2,44
Global 96,0 13,28 71,0 3,43 58,0 1,46

Percentis

Estádio

25,0% 50,0% 75,0%

 
 

 

 

 
 

 

Gráfico 1- Curvas de sobrevivência por estádio da doença 
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ANEXO II- Distribuição por género nos doentes pertencentes à amostra (N=30) 
que serviu de base à determinação do perfil de recursos consumidos 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1- Distribuição por género nos doentes com recidiva (N=10) 

Gráfico 2- Distribuição por género nos doentes sem recidiva (N=20) 
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ANEXO III- Distribuição pelo tipo de tumor primário nos doentes pertencentes à 
amostra que serviu de base à determinação do perfil de recursos consumidos 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1- Distribuição pelo tipo de tumor primário nos doentes com recidiva 
(N=10) 

 

Gráfico 2- Distribuição pelo tipo de tumor primário nos doentes sem 
recidiva (N=20) 
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ANEXO IV- Apuramento do perfil de recursos consumidos por doente durante o follow-up   

Tabela 1- Apuramento dos recursos financeiros consumidos por doente com recidiva (exame físico, testes laboratoriais, MCDT) durante o follow-up (N=10) 
(Euros) 
 
Exame físico, testes laboratoriais e MCDT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Exame físico (nº total) 1364,00 1922,00 806,00 1333,00 1674,00 1457,00 1240,00 1643,00 1581,00 930,00
Testes laboratorais (nº total) 499,10 1100,70 1038,40 1206,40 981,00 600,20 791,80 885,50 572,70 171,60
Hemograma 159,80 380,70 418,30 347,80 296,10 230,30 249,10 314,90 197,40 98,70
Função hepática 202,50 518,40 591,30 534,60 461,70 283,50 413,10 469,80 267,30 72,90
CEA (antigénio carcinoembrionário) 136,80 201,60 28,80 324,00 223,20 86,40 129,60 100,80 108,00 0,00
Endoscopia (nº total) 196,00 73,80 73,80 73,80 147,60 73,80 0,00 73,80 147,60 196,00
Colonoscopia (exame apenas) 73,80 73,80 73,80 73,80 147,60 73,80 0,00 73,80 147,60 73,80
Colonoscopia com biópsia ou polipectomia 122,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,20
Imagiologia (nº total) 382,18 1509,60 1140,30 1343,54 1148,54 1176,87 573,94 649,69 899,79 211,21
Radiografia ao tórax 90,00 189,00 441,00 252,00 135,00 180,00 72,00 234,00 225,00 45,00
Radiografia com enema de bário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ultrassonografia 0,00 60,36 40,24 80,48 60,36 100,60 60,36 0,00 20,12 20,12
Tomografia computorizada (TC) tórax, abdómen, pelvis 0,00 0,00 220,79 883,16 441,58 662,37 441,58 0,00 441,58 0,00
Tomografia computorizada (TC) abdómen, pélvis 292,18 876,54 438,27 0,00 0,00 0,00 0,00 146,09 146,09 146,09
Tomografia computorizada (TC) tórax 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,70 0,00 74,70 0,00 0,00
Tomografia computorizada (TC) tórax, abdómen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Tomografia computorizada (TC) crânio-encefálico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 67,00 0,00
Ressonância Magnética (RM) do abdómen 0,00 383,70 0,00 127,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ressonância Magnética (RM) abdómen, pélvis 0,00 0,00 0,00 0,00 511,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ressonância Magnética (RM) coluna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,90 0,00 0,00
Ressonância Magnética (RM) crâneo-encefálica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2441,28 4606,10 3058,50 3956,74 3951,14 3307,87 2605,74 3251,99 3201,09 1508,81
Duração média do follow-up 6,6 4,3 5,1 2,6 5,3 3,8 3,8 3,6 3,7 4,6
Custo anual ajustado para a duração do follow-up 369,89 1071,19 599,71 1521,82 745,50 870,49 685,72 903,33 865,16 328,00  
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Exame físico, testes laboratoriais e MCDT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Exame físico (nº total) 2046,00 279,00 2790,00 806,00 558,00 2604,00 589,00 651,00 248,00 1209,00 434,00 496,00 496,00 930,00 527,00 899,00 1643,00 837,00 589,00 620,00
Testes laboratorais (nº total) 533,70 65,60 720,90 570,30 786,30 734,50 308,60 515,20 117,90 336,30 397,40 402,40 217,80 545,90 409,10 508,80 667,70 320,60 104,00 546,30
Hemograma 169,20 18,80 211,50 183,30 310,20 235,00 103,40 136,30 42,30 98,70 117,50 108,10 84,60 159,80 117,50 155,10 230,30 89,30 32,90 211,50
Função hepática 234,90 32,40 372,60 243,00 461,70 348,30 162,00 234,90 32,40 129,60 186,30 186,30 97,20 234,90 162,00 202,50 307,80 137,70 56,70 226,80
CEA (antigénio carcinoembrionário) 129,60 14,40 136,80 144,00 14,40 151,20 43,20 144,00 43,20 108,00 93,60 108,00 36,00 151,20 129,60 151,20 129,60 93,60 14,40 108,00
Endoscopia (nº total) 392,00 0,00 147,60 73,80 0,00 73,80 0,00 0,00 392,00 196,00 269,80 392,00 196,00 392,00 0,00 196,00 147,60 269,80 73,80 196,00
Colonoscopia (exame apenas) 147,60 0,00 147,60 73,80 0,00 73,80 0,00 0,00 147,60 73,80 147,60 147,60 73,80 147,60 0,00 73,80 147,60 147,60 73,80 73,80
Colonoscopia com biópsia ou polipectomia 244,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,40 122,20 122,20 244,40 122,20 244,40 0,00 122,20 0,00 122,20 0,00 122,20
Imagiologia (nº total) 1100,67 166,02 56,12 238,79 1254,48 1506,49 148,24 0,00 161,00 756,43 56,12 910,16 233,45 27,00 402,88 893,70 893,70 562,82 67,24 552,28
Radiografia ao tórax 126,00 18,00 36,00 18,00 216,00 162,00 108,00 0,00 27,00 36,00 36,00 27,00 27,00 27,00 36,00 45,00 45,00 81,00 27,00 36,00
Ultrassonografia 20,12 20,12 20,12 0,00 0,00 40,24 40,24 0,00 0,00 60,36 20,12 0,00 60,36 0,00 0,00 40,24 40,24 40,24 40,24 0,00
Tomografia computorizada (TC) tórax, abdómen, pelvis 662,37 0,00 0,00 220,79 441,58 1103,95 0,00 0,00 0,00 441,58 0,00 883,16 0,00 0,00 220,79 662,37 662,37 441,58 0,00 441,58
Tomografia computorizada (TC) abdómen, pélvis 292,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,09 0,00 0,00 146,09 0,00 146,09 146,09 146,09 0,00 0,00 0,00
Tomografia computorizada (TC) tórax 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,70
Tomografia computorizada (TC) coluna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,40 0,00 0,00 0,00 72,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tomografia computorizada (TC) crânio-encefálico 0,00 0,00 0,00 0,00 469,00 0,00 0,00 0,00 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ressonância Magnética (RM) do abdómen 0 127,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ressonância Magnética (RM) abdómen, pélvis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ressonância Magnética (RM) coluna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ressonância Magnética (RM) crâneo-encefálica 0,00 0,00 0,00 0,00 127,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4072,37 510,62 3714,62 1688,89 2598,78 4918,79 1045,84 1166,20 918,90 2497,73 1157,32 2200,56 1143,25 1894,90 1338,98 2497,50 3352,00 1990,22 834,04 1914,58
Duração média do follow-up 4,5 4,2 6,6 6,5 6,4 5,8 6,0 6,0 3,9 4,5 5,3 5,2 3,7 5,5 4,3 4,9 4,9 4,6 4,0 3,7
Custo anual ajustado para a duração do follow-up 914,97 122,47 559,03 261,48 403,54 842,04 174,39 195,70 237,18 549,38 216,78 421,90 305,42 343,84 312,94 510,38 686,15 435,14 206,81 512,61

Tabela 2- Apuramento dos recursos financeiros consumidos por doente sem recidiva (exame físico, testes laboratoriais, MCDT) durante o follow-up (N=20) 
(Euros) 
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ANEXO V- Representatividade dos custos associados ao exame físico, testes 
laboratoriais e MCDT para o custo total do follow-up por doente 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1- Contribuição percentual do exame físico, testes laboratoriais e 
MCDT para o custo total do follow-up em doentes sem recidiva 

Gráfico 2- Contribuição percentual do exame físico, testes laboratoriais e 
MCDT para o custo total do follow-up em doentes com recidiva 
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ANEXO VI- Determinação do perfil de recursos consumidos nos doentes com recidiva, antes e depois da recidiva  
Tabela 1- Apuramento dos recursos financeiros consumidos por doente durante o follow-up (N=10), antes e depois da recidiva (Euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AR DR AR DR AR DR AR DR AR DR AR DR AR DR AR DR AR DR AR DR
Testes laboratorais (nº total) 286.30 212.80 768.00 332.70 934.40 104.00 301.50 904.90 202.20 778.80 164.70 435.50 470.20 321.60 368.90 516.60 233.80 346.10 76.00 95.60
Hemograma 108.10 51.70 282.00 98.70 385.40 32.90 84.60 263.20 56.40 239.70 42.30 188.00 136.30 112.80 145.70 169.20 79.90 117.50 51.70 47.00
Função hepática 113.40 89.10 356.40 162.00 534.60 56.70 137.70 396.90 81.00 380.70 64.80 218.70 218.70 194.40 194.40 275.40 89.10 178.20 24.30 48.60
CEA (antigénio carcinoembrionário) 64.80 72.00 129.60 72.00 14.40 14.40 79.20 244.80 64.80 158.40 57.60 28.80 115.20 14.40 28.80 72.00 64.80 50.40 0.00 0.00
Endoscopia (nº total) 196.00 0.00 73.80 0.00 73.80 0.00 73.80 0.00 73.80 73.80 73.80 0.00 0.00 0.00 73.80 0.00 147.60 0.00 196.00 0.00
Colonoscopia (exame apenas) 73.80 0.00 73.80 0.00 73.80 0.00 73.80 0.00 73.80 73.80 73.80 0.00 0.00 0.00 73.80 0.00 147.60 0.00 73.80 0.00
Colonoscopia com biópsia ou polipectomia 122.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.20 0.00
Imagiologia (nº total) 191.09 191.09 1116.49 393.11 452.12 688.18 74.12 1150.52 9.00 627.94 67.24 1109.63 276.91 297.03 182.09 392.90 238.79 661.00 202.21 9.00
Radiografia ao tórax 45.00 45.00 90.00 99.00 432.00 9.00 54.00 207.00 9.00 126.00 27.00 153.00 36.00 36.00 36.00 198.00 18.00 207.00 36.00 9.00
Radiografia com enema de bário 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ultrassonografia 0.00 0.00 40.24 20.12 20.12 20.12 20.12 60.36 0.00 60.36 40.24 60.36 20.12 40.24 0.00 0.00 0.00 20.12 20.12 0.00
Tomografia computorizada (TC) tórax, 
abdómen, pelvis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.79 0.00 883.16 0.00 441.58 0.00 662.37 220.79 220.79 0.00 0.00 220.79 220.79 0.00 0.00
Tomografia computorizada (TC) abdómen, 
pélvis 146.09 146.09 730.45 146.09 0.00 438.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.09 0.00 0.00 146.09 146.09 0.00
Tomografia computorizada (TC) tórax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tomografia computorizada (TC) tórax, 
abdómen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tomografia computorizada (TC) crânio-
encefálico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.00 0.00 67.00 0.00 0.00
Ressonância Magnética (RM) do abdómen 0.00 0.00 255.80 127.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ressonância Magnética (RM) abdómen, 
pélvis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ressonância Magnética (RM) coluna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.90 0.00 0.00 0.00 0.00
Ressonância Magnética (RM) crâneo-
encefálica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 673.39 403.89 1958.29 725.81 1460.32 792.18 449.42 2055.42 285.00 1480.54 305.74 1545.13 747.11 618.63 624.79 909.50 620.19 1007.10 474.21 104.60

Antes da recidiva (AR) versus depois da 
recidiva (DR)

7 8 9 101 2 3 4 5 6
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ANEXO VII- Comparação do perfil de recursos consumidos pelos doentes com 

cancro do colon sem recidiva obtido no estudo com o perfil de recursos 

consumidos aplicando as recomendações da ESMO para o follow-up destes 

doentes 

Tabela 1- Perfil de recursos consumidos em doentes com cancro do colon sem recidiva (estudo versus ESMO) 

Número de exames, testes laboratoriais e 
MCDT realizados em média por doente com 
cancro do colon e sem recidiva

N=14

Duração média do follow-up : 4.8 anos 4.8 4.8
Duração média do follow-up : 57.6 meses 57.6 36.0 21.6 57.6

Nº Euro Nº Euro Nº Euro Nº Euro
Exame físico (nº total) 27 837.00 12 372.00 4 111.60 16 483.60
Testes laboratorais (nº total) 65 424.30 12 86.40 4 25.92 16 112.32
Hemograma 29 136.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Função hepática 24 194.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00
CEA (antigénio carcinoembrionário) 13 93.60 12 86.40 4 25.92 16 112.32
Endoscopia (nº total) 2 196.00 1 73.80 0 0.00 1 73.80
Colonoscopia (exame apenas) 1 73.80 1 73.80 0 0.00 1 73.80
Colonoscopia com biópsia ou polipectomia 1 122.20 0.00 0.00 0 0.00
Imagiologia (nº total) 9 1318.29 3 477.60 2 286.56 5 764.16
Radiografia ao tórax 5 45.00 0.00 0.00 0 0.00
Radiografia com enema de bário 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00
Ultrassonografia 1 20.12 0.00 0.00 0 0.00
Tomografia computorizada (TC) tórax, abdómen, 
pelvis 2 441.58 0.00 0.00 0 0.00
Tomografia computorizada (TC) abdómen, pélvis 1 146.09 0.00 0.00 0 0.00
Tomografia computorizada (TC) tórax 1 74.70 0.00 0.00 0 0.00
Tomografia computorizada (TC) coluna 1 72.40 0.00 0.00 0 0.00
Tomografia computorizada (TC) tórax, abdómen 0 0.00 3 477.60 2 286.56 5 764.16
Tomografia computorizada (TC) crânio-encefálico 5 335.00 0.00 0.00 0 0.00
Ressonância Magnética (RM) do abdómen 1 127.90 0.00 0.00 0 0.00
Ressonância Magnética (RM) abdómen, pélvis 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00
Ressonância Magnética (RM) coluna 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00
Ressonância Magnética (RM) crâneo-encefálica 1 127.90 0.00 0.00 0 0.00
TOTAL 103 2775.59 28 1009.80 9 424.08 37 1433.88

Recomendações ESMO aos 3 anos e 5 anos 
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ANEXO VIII- Estimativa de carga assistencial no C.H.L.Norte, EPE com os 

doentes de cancro coloretal em follow-up registados na base de dados do CAML 

 
Tabela 1- Número médio de consultas presenciais e carga assistencial anual 

Procedimento
Em média por 

doente Por doente N= 511 N= 394
Exame físico 35,7 7,4 3801 2930

Anualmente

 

 

Tabela 2- Peso das consultas de follow-up quando comparado com o total de consultas realizadas pela 
Oncologia Médica, Cirurgia Geral, Cirurgia I e Cirurgia II no ano de 2013 (Relatório e Contas, 2013) 

TOTAL 
CONSULTAS 

2013
% Consultas 
de follow-up

Serviço de Oncologia 23542 12.4%
Unidade de Cirurgia Geral 11833 24.8%
Serviço de Cirurgia I 8282 35.4%
Serviço de Cirurgia II 7957 36.8%  
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ANEXO IX- Documentos relacionados com a submissão do projeto de 

investigação à Comissão de Ética e formalização da aprovação 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Género
Idade
Tumor primário
Data do diagnóstico do tumor primário (D/M/A)
Data da cirurgia do tumor primário (D/M/A)
Data da recidiva (D/M/A)
Data da última avaliação disponível (D/M/A)
Consultas (pós-cirurgia do tumor primário, ou seja apenas 
durante o período de follow-up) (nº total)
Exame físico (nº total)
Testes laboratorais (nº total)
Hemograma
Função hepática
CEA (antigénio carcinoembrionário)
Pesquisa de sangue oculto nas fezes
Outros (especificar)
Endoscopia (nº total)
Colonoscopia
Colonoscopia com biópsia ou polipectomia
Sigmoidoscopia rigida
Sigmoidoscopia flexível
Sigmoidoscopia flexível com biópsia ou polipectomia
Imagiologia (nº total)
Radiografia ao tórax
Radiografia com enema de bário
Ultrassonografia
Tomografia computorizada (TC) tórax, abdómen, pelvis 
Tomografia computorizada (TC) abdómen, pélvis
Tomografia computorizada (TC) tórax
Tomografia computorizada (TC) tórax, abdómen 
Tomografia computorizada (TC) crânio-encefálico
Ressonância Magnética (RM) do abdómen 
Ressonância Magnética (RM) abdómen, pélvis
Ressonância Magnética (RM) coluna
Ressonância Magnética (RM) crâneo-encefálica
Cirurgia (por recidiva)
Internamentos (pós-cirurgia primária)  (SIM/NÃO)                                            
Causa:

Grelha para a determinação do perfil de recursos consumidos em doentes com CCR de estadio II durante o "follow-up"- COM RECIDIVA
N

XIII  
 



 “A articulação de cuidados em oncologia (Hospital e CSP) em doentes com cancro coloretal” XLIII CEAH 
2013/2015 

 

 

 

 

 

Género 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Idade
Tumor primário
Data do diagnóstico do tumor primário (D/M/A)
Data da cirurgia do tumor primário (D/M/A)
Data da última avaliação disponível (D/M/A)
Consultas (pós-cirurgia do tumor primário, ou seja 
apenas durante o período de follow-up) (nº total)
Exame físico (nº total)
Testes laboratorais (nº total)
Hemograma
Função hepática
CEA (antigénio carcinoembrionário)
Pesquisa de sangue oculto nas fezes
Outros (especificar)
Endoscopia (nº total)
Colonoscopia (exame apenas)
Colonoscopia com biópsia ou polipectomia
Sigmoidoscopia rigida
Sigmoidoscopia flexível
Sigmoidoscopia flexível com biópsia ou polipectomia
Imagiologia (nº total)
Radiografia ao tórax
Radiografia com enema de bário
Ultrassonografia
Tomografia computorizada (TC) tórax, abdómen, pelvis 
Tomografia computorizada (TC) abdómen, pélvis
Tomografia computorizada (TC) tórax
Tomografia computorizada (TC) coluna
Tomografia computorizada (TC) crânio-encefálico
Ressonância Magnética (RM) do abdómen 
Ressonância Magnética (RM) abdómen, pélvis
Ressonância Magnética (RM) coluna
Ressonância Magnética (RM) crâneo-encefálica

Internamentos (pós-cirurgia primária)  (SIM/NÃO)                                            
Causa:

N
Grelha para a determinação do perfil de recursos consumidos em doentes com CCR de estadio II durante o "follow-up"- SEM RECIDIVA
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