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O estudo que utiliza a imunoterapia no câncer 

de reto localizado instável teve grande repercussão no Annual 

Meeting da ASCO (American Society of Clinical Oncology) 2022, 

realizado entre os dias 3 e 7 de junho em Chicago (EUA). 

Para falar sobre o estudo promissor, o médico oncologista do 

Centro de Oncologia e Hematologia Einstein,  Dr. Diogo Bugano

conversou com a , oncologista eDra. Vanessa Montes

 coordenadora do Hospital Municipal Vila Santa Catarina

Dr. Gilson de C. Marques de Carvalho, que tem como foco o

 atendimento oncológico voltado 100% ao Sistema Único de

 Saúde (SUS), num debate cheio de novidades.

O que você vai ouvir:

Escolha a plataforma de preferência, clique em

um dos ícones abaixo e ouça o conteúdo na íntegra:
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Discussão sobre o câncer de reto com instabilidade de 

microssatélites: prevalência e resposta à quimioterapia 

e radioterapia.

A surpreendente taxa de resposta completa mantida no 

tratamento com Dostarlimabe nessa população.

Os resultados do estudo NICHE, proof of concept, com 

Nivolumabe, Ipilimumabe e Celecoxibe para tratamento 

neoadjuvante de câncer de cólon estável e instável, e 

sua relação com os dados de Dostarlimabe para câncer 

de reto. 

A análise sobre o estudo DYNAMIC, que avaliou o 

impacto clínico de um tratamento adjuvante guiado por 

DNA tumoral circulante para câncer colorretal estádio II. 

Os trabalhos do Grupo Mercury sobre a acurácia da 

ressonância em predizer o acometimento da margem de 

ressecção após retossigmoidectomia para câncer de reto.  

O estudo PSSR, de origem chinesa, para tumores de reto 

médio estádio III com margem de ressecção negativa na 

ressonância, randomizados à cirurgia upfront versus 

quimioterapia e radioterapia neoadjuvante convencional.

Anchor CastBox Overcast Pocket
Casts 

Radio
Public 

DeezerApple
Podcasts

Spotify StitcherAmazon
Music

https://digital.einstein.br/asco22-pdf1-overcast-e6
https://digital.einstein.br/asco22-pdf1-castbox-e6
https://digital.einstein.br/asco22-pdf1-pocket-e6
https://digital.einstein.br/asco22-pdf1-radiopublic-e6
https://digital.einstein.br/asco22-pdf1-spotify-e6
https://digital.einstein.br/asco22-pdf1-apple-e6
https://digital.einstein.br/asco22-pdf1-deezer-e6
https://digital.einstein.br/asco22-pdf1-amazon-e6
https://digital.einstein.br/asco22-pdf1-stitcher-e6
https://digital.einstein.br/asco22-pdf1-anchor-e6

