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0. Presentació

JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS 
La missió del Institut Català d’Oncologia (ICO) és treballar per reduir el impacte del càncer a Catalunya. En el desglossament 
d’aquesta missió, juntament amb la prevenció i la recerca, es troba el tractament de la malaltia com a part integral. Actual-
ment s’estan produint canvis en el tractament oncològic, amb la introducció de nous fàrmacs i noves dianes terapèutiques. 
Per aquesta raó,  hem d’assegurar la millor utilització dels recursos disponibles en base a la millor evidència possible. El gran 
repte actual és l’avaluació d’aquestes noves estratègies terapèutiques i tecnològiques amb criteris d’eficiència conjunta-
ment amb un esforç continuat d’avaluació dels resultats. 

En aquest escenari, entre els objectius de la institució per assolir aquesta missió es troba el d’oferir una atenció basada 
en l’evidència, a través d’una eina fonamental com són les guies de pràctica clínica (GPC). Aquestes guies ens ajuden a 
mantenir l’equitat terapèutica entre els pacients, i com a conseqüència, el desenvolupament, la implantació i l’avaluació de 
resultats de GPC es consideren eines idònies per portar endavant l’atenció basada en l’evidència. Així mateix, les GPC con-
stitueixen una eina fonamental per a la discussió terapèutica amb el pacient, que permeti arribar a una presa compartida 
de decisions. En el nostre àmbit les denominarem Guies terapèutiques del ICO (ICOPraxis).

El punt de partida per al treball de les Guies terapèutiques del ICO és òbviament i de manera natural les ONCOGUIES 
(www.aatrm.net) donada l’elevada implicació dels professionals del ICO en el seu desenvolupament. A partir d’elles es farà 
l’adaptació i concreció a la realitat de la nostra institució concentrant els esforços en la part dels tractaments, tant farma-
cològics com de radioteràpia.

Objectius: 

 » Desenvolupar, difondre, implementar i avaluar resultats de la ICOPraxi per al tractament mèdic i radioteràpic del càncer 
gàstric i d’unió esofagogàstrica.

 » Disminuir la variabilitat terapèutica entre els pacients tractats en els diversos centres d’aquesta institució.
 » Implementar els resultats de la terapèutica en els pacients amb càncer gàstric i d’unió esofagogàstrica tractats d’acord 

amb les recomanacions d’aquesta guia.

IDENTIFICACIÓ DE LA POBLACIÓ D’ESTUDI 
Pacients adults diagnosticats amb Càncer gàstric o d’unió esofagogàstrica

EQUIP DE DESENVOLUPAMENT DE LA GUIA 

Integrants dels grup:
Lorena Arribas Hortigüela. Dietètica i Nutrició. ICO Hospitalet.  
Dra. Anna Mª Boladeras Inglada. ONC RT ICO Hospitalet.
Dra. Mariona Calvo Campos. ONC MED ICO Hospitalet.
Dr. Eugeni Canals Subirats. ONC RT ICO Girona.
Dra. Mònica Caro Gallarín. ONC RT ICO Badalona.
Dr. Eduard Fort Casamartina. FAR ICO Hospitalet.
Dra. Glòria Creus Costa. Dietètica i Nutrició. H. Bellvitge.
Dra. Maica Galán Guzmán. ONC MED ICO Hospitalet.
Dra. Raquel Guardeño Sánchez. ONC MED ICO Girona. 
Dra. Silvia Guerra Prió. FAR ICO Girona.
Due. Glòria Hormigo Rubio. INFERMERIA ICO Hospitalet 
Dra. Berta Laquente Saez. ONC  MED ICO Hospitalet.
Dra. Laura Layos Romero. ONC MED ICO Badalona
Dra. Clara Lezcano Rubio. FAR ICO Badalona.
Dr. Ferran Losa Gaspa. ONC MED CSI.
Dr.  José Luís Manzano Mozo. ONC MED ICO Badalona.
Dra. Imma Peiró Martínez. Endocrinologia. Unitat Funcional de Nutrició. ICO Hospitalet.
Dra. Silvia Vázquez Fernández . ONC MED ICO Hospitalet
Dra. Núria Virgili Casas. Dietètica i Nutrició. H. Bellvitge.
Coordinació:Sandra Fontanals Martínez. Servei de Farmàcia. ICO-DiR

http://www.aatrm.net/
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Formulari

REVISIÓ DE LA LITERATURA: FONTS CONSULTADES
Fonts per a localitzar altres GPC

National Guideline Clearinghouse http://www.guideline.gov/

Guiasalud http://www.guiasalud.es/home.asp

Guidelines International Network (GIN) http://www.g-i-n.net/

GPC del NICE http://www.nice.org.uk/page.aspx?o=guidelines.completed

The Scottish Intercollegiate Guidelines (SIGN) http://www.sign.ac.uk/

Tripdatabase http://www.tripdatabase.com/index.html

National Comprehensive Cancer Network (NCCN)  http://www.nccn.org/

Cancer Care Notario http://www.cancercare.on.ca/index_practiceGuidelines.htm

ASCO http://www.asco.org/guidelines

Agency for Health research and quality (AHQR) http://www.ahrq.gov/

ONCOGuies www.aatrm.net

Bases de dades
•	  Cochrane Library: http://www.cochrane.org/

Medline
•	 Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

METODOLOGIA DE REVISIÓ SISTEMÀTICA DE L’EVIDÈNCIA CIENTÍFICA I GRADACIÓ DE 
L’EVIDÈNCIA.   
 » Protocol de revisió sistemàtica
 » Formulació de la pregunta de la revisió sistemàtica
 » Localització i selecció dels estudis.
 » Interpretació dels resultats. Nivells d’evidència i elaboració de les recomanacions.

En general, es prefereix descriure els fonaments de les recomanacions en dues escales, una que descriu el nivell d’evidència 
i una altra sobre el grau de la recomanació.

http://www.guideline.gov/
http://www.guiasalud.es/home.asp
http://www.g-i-n.net/
http://www.nice.org.uk/page.aspx?o=guidelines.completed
http://www.sign.ac.uk/
http://www.tripdatabase.com/index.html
http://www.nccn.org/
http://www.cancercare.on.ca/index_practiceGuidelines.htm
http://www.asco.org/guidelines
http://www.ahrq.gov/
http://www.cochrane.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
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Nivells d’evidència segons ASCO

Nivell Tipus d’evidència

I Obtinguda de metanàlisi de estudis múltiples, ben dissenyats, controlats o d’assaigs clínics d’elevat poder aleatoritzats, controlats.

II Obtinguda de com a mínim d’un estudi experimental ben dissenyat o assaig clínic controlat aleatoritzat de baix poder.

III Obtinguda d’estudis ben dissenyats, quasi experimentals, com els estudis no aleatoritzats, casos-controls, cohorts, entre d’altres. 

IV Obtinguda d’estudis ben dissenyats, no experimentals com els estudis descriptius comparatius i de casos. 

V Obtinguda de la comunicació de casos i d’experiències clíniques. 

Graus de recomanació segons ASCO

Grau Origen de l’evidència

A Evidència de tipus I o de resultats consistents de múltiples estudis de tipus II, III o IV

B Evidència de tipus II, III,  o IV i resultats generalment consistents

C Evidència de tipus II, III o IV, però resultats inconsistents

D Poca o cap evidència empírica sistemàtica
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1. DESCRIPCIÓ DE LA CONDICIÓ CLÍNICA OBjECTE DE LA GUIA: 

El càncer gàstric(CG) va ser l’any 2008 el dotzè tipus de càncer més incident a la UE on, segons les estimacions, hi van haver 
83.120 casos diagnosticats en ambdós sexes (3,4% d’incidència) amb una taxa estimada d’incidència estandarditzada per 
edat de 7,9 casos per cada 100.000 habitants (1,2,3,4,5). 

Malgrat en els darrers seixanta anys, s’ha observat una disminució en la incidència del càncer d’estó mac a escala mundial, 
en els darrers quinze ha augmentat de manera significativa l’ade nocarcinoma de càrdies i terç proximal gàstric. Aquests 
canvis no tenen una explicació clara, però probablement estan relacionats amb els canvis alimentaris, el reflux patològic 
gastroesofàgic i la infecció per Helicobacter pylori. L’edat mitjana d’aparició se situa en els 68 anys en els homes i en els 71 
anys en les dones. 

En el cas d’Espanya, segons dades d’incidència i mortalitat del projecte GLOBOCAN (1) i de l’observatori Europeu del Càncer 
(2), se situa en sisè lloc, després del càncer de bufeta i uterí, en relació amb la seva freqüència. Segons dades del 2008, la 
incidència del CG va ser globalment de 8,4 nous casos per cada 100.000 habitants/any (12,1 nous casos per cada 100.000 
homes/any (4915 nous diagnòstics) i 5,3 casos per cada 100.000 dones/any (2877 nous diagnòstics)). Hi ha però a nivell 
estatal zones d’alt risc, com ara Burgos, amb 65,3 casos en homes i 33,4 casos en dones, per 100.000 habitants/any. 

A Catalunya, la incidència de càncer d’estómac és de 15,1 casos per cada 100.000 habitants/any en els homes i de 7,9 casos 
per cada 100.000 habitants/any en les dones.

També s’observen grans diferències geogràfiques en l’àmbit mundial. Països com el Japó, Colòmbia, Costa Rica i Rússia en 
tenen una alta incidència. El càncer d’estómac al Japó és la primera causa de mort per malaltia maligna, amb una incidència 
de 100 casos per cada 100.000 habitants/any.

El càncer gàstric continua sent una neoplàsia amb una mortalitat elevada. Només un 40% dels pacients diagnosticats de 
càncer gàstric debutaran amb malaltia resecable. Malgrat això, el 60% dels pacients operats recauran, sobretot a nivell loco-
regional (70%), peritoneal (25-50%) i hepàtic (30%), amb una supervivència als 5 anys inferior al 30%. De forma inicial un 
30% dels pacients es presentaran amb malaltia localment avançada irresecable i el 30% restant amb malaltia metastàtica. 

Pel que fa al càncer d’unió esofagogàstrica (UEG), epidemiològicament s’han observat canvis en els darrers anys en quant 
a la incidència de neoplàsies en aquesta localització. Actualment als Estats Units l’adenocarcinoma de la UEG representa el 
tipus predominant de tumor maligne localitzat a l’esòfag (substituint el carcinoma escamós), i a Europa ha passat a consti-
tuir més de la meitat dels tumors esofàgics diagnosticats (6).

En quant a les recaigudes en pacients amb CG i/o UEG, al voltant del 30% són locals, del 30-50% són peritoneals i del 30-
50% a distància en funció de les sèries.

Fins i tot després de la cirurgia amb intenció curativa, la taxa de recaiguda en els estudis prospectius es situa entre un 40 i 
un 60%. En aquesta població la mitjana de supervivència s’estima entre 3 i 5 mesos sense QT.

El pronòstic en pacients amb malaltia localment avançada és de 12-15 mesos, i en els metastàtics tractats amb quimioterà-
pia de 7-10 mesos.

En termes de mortalitat associada, s’estima que el 2008 els CG van ser la sisena causa de mort per càncer a la UE (5% de totes 
les morts per càncer). A nivell espanyol, al 2008, 3695 homes i 2283 dones van morir degut a un CG(1). 
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2. GENERALITATS SOBRE EL DIAGNòSTIC I EL TRACTAMENT QUIRúRGIC DEL 
CÀNCER GÀSTRIC O D’UNIÓ ESOFAGOGÀSTRICA

L’enfocament diagnòstic i terapèutic en el càncer gàstric és multidisciplinari. El tractament del CG i d’unió esofagogàstrica 
(UEG) es basa en la cirurgia, la quimioteràpia (QT) i la radioteràpia (RT).  En aquest sentit, a continuació s’inclouen aspectes 
generals sobre el diagnòstic i tractament quirúrgic d’aquesta patologia, malgrat no són l’objecte d’aquesta GPC. 

Hi ha dos tipus ben diferenciats d’adenocarcinomes gàs trics:

1) El tipus intestinal, relacionat amb factors ambientals i amb lesions precursores de gastri tis crònica atròfica, 
metaplàsia intestinal, displàsia i carcinoma in situ i després invasiu. Aquesta modalitat de tumor s’esdevé en edats 
avançades i té un pronòstic més favora ble.

2) El tipus difús. Predomina en les dones i és mes freqüent en les joves. Té mal pronòstic i no es desenvolupa sobre 
lesions precursores, com l’intestinal. Té una relació familiar i genètica amb forta correlació amb el grup sanguini A.

La unió esofagogàstrica (UEG) representa una àrea anatòmica que cal valorar de forma individualitzada tant per les seves 
característiques histològiques com pel tipus de tumors que hi apareixen, així com el tipus de tractament que se’n deriva. 
Els tumors de la UEG constitueixen una entitat clínica diferent del tumors de l’esòfag o de l’estómac i el seu tractament 
estàndard és controvertit. 

Una de les controvèrsies amb la qual ens trobem és la seva classificació dins les guies de la American Joint Commit-
tee on Cancer (AJCC) i de la Union Against Cancer (UICC) (7). Mentre que per l’AJCC els tumors de la UEG que afecten 
l’esòfag menys de 2 cm es consideren com gàstrics, per la UICC es considera el tumor esofàgic o gàstric en funció del grau 
d’afectació d’aquests dos òrgans (si > 50% afecta esofàgic es classifica com esòfag i si > 50 % afecta estómac es considera 
gàstric).

Segons la classificació de Siewert (8) els adenocarcinomes de la UEG en divideixen en 3 subtipus:

Tipus I: Adenocarcinoma de l’esòfag distal, que normalment apareix sobre un esòfag de Barrett i pot infiltrar la UEG des de 
dalt. Estan localitzats entre 1 i 5 cm de la UEG. Teòricament s’originen en l’epiteli glandular esofàgic o metaplàsia 
intestinal. La prevalença d’esòfag de Barret en pacients amb tumors tipus I és major que en els de tipus II/III

Tipus II: És el veritable adenocarcinoma de càrdies, que s’origina a l’epiteli cardial. Està localitzat entre 1 cm proximal i 2 cm 
distals a la UEG. Alguns estudis revelen que les característiques del tipus II són més similars al tipus III 

Tipus III: Adenocarcinoma subcardial que infiltra la UEG i l’esòfag distal des de baix. Localitzat entre 2 i 5 cm distals a la UEG. 
El seu origen és la mucosa gàstrica, i s’associa a la infecció per  Helicobacter pylori i gastritis atròfica.

Més de la meitat dels pacients presenten tumors de la UEG amb extensió transmural. Malgrat això, les lesions de l’esòfag 
distal (Siewert I) es disseminen predominantment a ganglis mediastínics i de l’artèria gàstrica esquerra mentre els tumors 
cardials i subcardials (Siewert II i III) drenen de forma preferent a ganglis abdominals (paracardíacs, artèria gàstrica esquerra 
i curvatura menor).

El diagnòstic és anatomopatològic i es basa en la realització d’una fibrogastroscòpia (FGS) amb biòpsies. Per l’estadificació 
cal una analítica,determinació de marcadors tumorals (CEA i CA19.9), radiografia de tòrax i Tomografia Computerizada 
Multidetectora (TCMD) abdominal. Realitzarem una ecoendoscopia (USE) si pot comportar un diferent maneig terapèutic.

Si el diagnòstic és de UEG Siewert I, i atès que la disseminació i el tractament és com el del càncer d’esòfag, completarem 
l’estudi amb un TCMD toracoabdominal, USE i tomografia per emissió de positrons (PET).

La laparoscòpia té un paper molt important com a tècnica diagnòstica en el moment inicial de l’estadificació, en aquells 
tumors T3 i/o amb important afectació adenopàtica, on existeix una elevada probabilitat de carcinomatosi peritoneal per 
la descamació de cèl·lules tumorals a la cavitat abdominal (30%-60% en funció de les sèries). Per això es recomana realitzar 
una laparoscòpia exploradora diagnòstica amb citologia de rentats peritoneals en tumors d’aquestes característiques o 
quan tenim dubtes de carcinomatosis peritoneal en les proves radiològiques.
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El tractament quirúrgic del CG amb intencionalitat curativa implica una resecció R0 que inclou una exèresi en bloc del 
tumor, amb marges lliures, i una limfadenectomia completa. La tècnica d’elecció de reconstrucció del trànsit digestiu és la 
Y de Roux.

Els criteris de resecabilitat / irresecabilitat per al CG localment avançat tributari de IQ neoadjuvant.

són els següents:

 •  Tumor irresecable: invasió del cap del pàncrees, hili hepàtic, mesocòlon transvers, artèria mesentèrica o aorta.

 •  Tumor resecable: invasió del lòbul hepàtic esquerre, còlon transvers, cos o cua del pàncrees o melsa.

Pel que fa als marges lliures de seguretat, a partir de l’última actualització europea del tractament quirúrgic del càncer 
gàstric pel grup European Union Network of Excellence (EUNE), la  distància necessària del tumor a la línea de secció s’ha 
estandarditzat a 5 cm en els tumors localment avançats (T≥2), independentment de la histologia tumoral.

En base a aquestes modificacions es realitzarà una gastrectomia total en:

1.- Tumors a < 5 cm del càrdies
2.- Adenopaties patològiques en el  grup ganglionar 10 que obliga a  una esplenectomia per completar la limfadenectomia

En la resta de situacions es realitzarà una gastrectomia subtotal.

Es realitzarà de forma sistematitzada l’anàlisi anatomopatològica perioperatòria del marge de secció per confirmar l’absència 
d’infiltració tumoral.

Respecte el tipus de limfadenectomia és aconsellable una D2, que pressuposa l’extirpació dels grups ganglionars perigàs-
trics i del tronc celíac i les seves tres branques, hepàtica, coronària i esplènica (corres pon en extensió fins al grup 12). Només 
en pacients d’edat avançada, obesitat important o comorbiditats greus es realitzarà una limfadenectomia D1 amb exèresi 
dels grups ganglionars perigàstrics.

Respecte a la UEG la cirurgia dependrà de l’extensió del tumor a esòfag o a estómac. Si parlem d’UEG Siewert I, la cirurgia 
serà la de càncer d’esòfag (esofaguectomía transtoràcica o transhiatal amb la corresponent limfadenectomia). Si es tracta 
de Siewert II o III la cirurgia serà la del CG (Gastrectomia total).

Per últim, cal tenir en compte que diversos tractaments neoadjuvants (NA) i adjuvants s’han associat a la cirurgia, amb l’ob-
jectiu de millorar aquests resultats. 
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3. TRACTAMENT MÈDIC I AMB IRRADIACIÓ DEL CÀNCER GÀSTRIC 

3.1 TRACTAMENT NEOADjUVANT 

Com a alternativa al tractament adjuvant, dins de la malaltia potencialment resecable s’han estudiat altres estratègies de 
tractament sistèmic previ a la cirurgia, és a dir, neoadjuvant (NA), com és la QT amb o sense RT perioperatòria.

Les dificultats, però, del desenvolupament d’aquesta estratègia terapèutica es basen per una part en les limitacions de les 
tècniques diagnòstiques preoperatòries per l’estadiatge correcte de la malaltia, i per altra, en l’absència de fàrmacs prou 
actius que demostrin amb claredat el benefici del tractament NA.

Els avantatges esperats del tractament NA són la reducció del volum tumoral, que permeti una cirurgia més eficaç, amb 
una major proporció de reseccions completes i amb tècniques més conservadores, així com un bon control de la malaltia 
a distància, reduint-ne el risc de metàstasi.

Actualment, els estudis en NA disponibles demostren un major percentatge de reseccions completes, que comporten un 
increment en la supervivència (S) i allarguen el temps fins a la recaiguda (TTR).

En relació a la tolerància, els diferents estudis han observat que el tractament NA és ben tolerat i no comporta un augment 
de la morbi-mortalitat operatòria.

Diversos estudis de fase II han demostrat que la QT pot incrementar la resecabilitat dels pacients amb adenocarcinoma 
gàstric, fins i tot en aquells casos que prèviament es consideraven irresecables (9,10) amb mitjanes de supervivència a 2 i 3 
anys superiors als controls històrics (11, 12). 

Destacar també un estudi fase I/II de quimio-radioteràpia (QTRT) concomitant prèvia a la cirurgia, conduit per De Roth i cols 

(13). L’estudi va incloure pacients diagnosticats de CG LA (T3-4, qualsevol N ó qualsevol T, N+), els quals van rebre 3 cicles de 
cisplatí i FU concomitant amb RT. El temps lliure de malaltia als dos i tres anys va ser del 57% i 50% respectivament.

En els darrers anys destaca l’estudi MAGIC(14), que va incloure 503 pacients amb adenocarcinoma gàstric i de la UEG poten-
cialment resecables, amb estadi II o superior. Els pacients van ser aleatoritzats a rebre QT perioperatòria amb epirrubicina, 
cisplatí i FU (FU) (ECF) durant tres cicles, abans i després de la cirurgia, respecte una segona branca amb cirurgia sola. El 
grup que va rebre el tractament perioperatori va tenir una major resposta patològica (pT1 i pT2), comparat amb el grup de 
la cirurgia sola (51.7% respecte 36.8%); i també una major taxa de reseccions curatives (79% respecte 69%) (p=0,02).

El temps lliure de progressió (TLP) va ser significativament millor en el grup de QT (p=0,002) i en relació a la SG als 5 anys tam-
bé va ser superior en el grup de QT (36%) respecte al grup de cirurgia sola (23%), amb un descens del risc de mort d’un 25%. 
A més, la QT preoperatòria no va incrementar l’índex de complicacions quirúrgiques i va gaudir d’una acceptable tolerància. 

D’altra banda, el grup francès ACCORD a l’estudi FFCD 9703 (15,16) també va publicar els avantatges de la QT perioperatòria 
amb FU i cisplatí, enfront la cirurgia sola, respecte a SLP i SG en malaltia gàstrica resecable.

Alguns autors han avaluat el paper de l’esquema EOX en la neoadjuvància en estudis retrospectius o en sèries de pacients 
(17,18). Actualment l’evidència científica disponible de l’eficàcia d’aquest esquema en el context de la neoadjuvància és 
escassa i per tant haurem d’esperar a la publicació d’estudis aleatoritzats que ens aportin més informació al respecte. 

En base a aquests estudis, es recomana el tractament NA amb QT en els pacients amb tumors localment avançats (per 
tècniques d’imatge o endoscòpia (cT3-T4 ó N+)). Segons l’estat general del pacient i comorbiditats es decidirà l’esquema 
quimioteràpic preoperatori més adequat.
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Criteris de tractament i nivells d’evidència i recomanació
els	pacients	amb	tumors	localment	avançats	per	tècniques	d’imatge	o	endoscòpia	(cT3-T4	ó	n+)	són	candidats	
a	QT	na:
•	1a	elecció:	ecf	x3	c/21d	abans	i	després	de	la	cirurgia	(si	no	existeix	progressió)	(ia).
•	 alternativa	en	pacients	no	tributaris	a	rebre	un	triplet	de	quimioteràpia	per	la	seva	edat	avançada	(>70	anys)	
o	risc	de	toxicitat	severa,	fonamentalment	hematològica:	cisplatí-fu	/carboplatí-fu	ic	21	dies	(iib).	

Taula 1. Estudis en neoadjuvància-adjuvància

Ref Autor Assaig
(fase) Tipus d’estudi n Tractaments

(experimental/comparador)
Objectiu 
principal Resultats Conclusions

9 Ajani 1993 II
CG potencialment 
ressecable

48 EAP (2 cicles preCIR i 3 cicles postCIR)
Taxa Cir. 
Radical 
(CR0) i SG

RR 52%
CR0 77%
SG 15,5 m

11 Rougier 1994 II
CG localment avançat 
no ressecable

30 CISPLATÍ+FU IC (entre 3 i 6 cicles preCIR)
Taxa Cir. 
Radical 
(CR0) i SG

RR 56%
CR0 60%
SG 16 m
SG 1a: 67%
SG 2a: 48%
SG 3a: 38%

12 Wilke 1989 II
CG localment avançat 
no ressecable

34 EAP (3 cicles preCIR i 3 cicles postCIR)
Taxa Cir. 
Radical 
(CR0) i SG

RR 70%
CR0 50%
SG 18 m
SG 2a: 26%

13 Roth 2003 I/II
CG localment avançat 
no ressecable

19
CISPLATÍ + FU (2 cicles preCIR)
+ RT

Taxa Cir. Ra-
dical (CR0)

RR 50%
CR0 94%
 SLP 2a:57%
SLP 3a:50%

14
Cunningham 
2006 (MAGIC)

III CG ressecable 503
ECF (3 cicles preCIR i 3 cicles postCIR)
VS
Cirurgia sola

SG

RR 51%
CR0 79 vs 69%
SG 5a: 36 vs 23% 
(p 0.009)

QT preopera-
tòria millor que 
cirurgia sola

15
Boige 2007 Ychou 
2011 (ACCORD)

III CG ressecable 224

CISPLATÍ+FU (2 cicles preCIR i 3 cicles 
postCIR)
VS
Cirurgia sola

SG

CR0 84 vs 73% 
(p 0.04)
SG 5a: 38 vs 24% 
(p 0.02)
SLP 5a:  34 vs 
19% (p 0.003)

QT preopera-
tòria millor que 
cirurgia sola

QT: quimioteràpia; CG: càncer gàstric; CISPLATÍ: cisplatí; FU: 5-fluorouracil; CIR: cirurgia; SLP: supervivència lliure de progressió; SG:  supervivència global;
EAP: etoposid/doxorubicina/cisplatí

3.2. TRACTAMENT ADJUvANT 

La cirurgia és el tractament d’elecció en el càncer gàstric localitzat, però malgrat les tècniques dissenyades són cada vegada 
més radicals, el 60% dels pacients operats recauran, amb una supervivència als 5 anys inferior al 5%.

Amb la intenció de millorar tots aquests resultats s’ha investigat l’eficàcia del tractament complementari amb QT, RT o una 
combinació de les dues (QTRT).

Un factor limitant de cara al tractament complementari serà la situació clínica del pacient. En el pacient fràgil (Edat, co-
morbiditats, PS) ens podem plantejar no fer més tractament després de la cirurgia o escollir un tractament que sigui millor 
tolerat.
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A QuimioteràpiA AdjuvAnt:

El paper de la QT adjuvant sola no s’ha acabat de definir malgrat els múltiples assaigs clínics realitzats en les darreres quatre 
dècades. Actualment no existeix un esquema de referència de QT adjuvant en càncer gàstric, donat que manquen estudis 
consistents que demostrin un benefici clar en la supervivència respecte a la cirurgia. La gran majoria dels estudis presenten 
com a limitacions la mida mostral, l’ús d’esquemes de tractament subòptims o bé dissenys heterogenis que inclouen pa-
cients en diferents estadis i sense consens sobre el tractament quirúrgic. 

Alguns estudis però han demostrat un augment de supervivència a favor de la branca de QT, amb taxes de SG als 5 anys, en 
pacients amb estadi III R0D2, del 56% respecte el 31% (19) i de SLP, en pacients EIII N+, de 31 mesos respecte 18 mesos (20).

En aquest sentit, els resultats de l’estudi asiàtic de fase III presentat a l’ASCO de 2011(22), va demostrar la superioritat de 
l’esquema XELOX adjuvant envers l’observació després de la gastrectomia D2 en SLP. Les dades de SG són immadures mal-
grat indiquen tendència favorable a XELOX. 

D’altra banda, s’ha avaluat la fluoropirimidina oral S-1 (tegafur (profàrmac de FU) amb 5-clor-2,4-dihidropirimidina i oxonat 
de potassi), en pacients de l’orient asiàtic amb càncer gàstric localment avançat sotmesos a una dissecció D2(21). L’estudi 
va ser tancat prematurament en observar diferències significatives en la taxa de SG entre els grups d’estudi. Tanmateix, les 
dades de seguiment van mostrar que la SG als 3 anys era del 80,1% en el grup S-1 i del 70,1% en el grup de cirurgia sola. 

S’han publicat 7 metanàlisis sobre l’efecte del tractament adjuvant en el CG(23-29) amb diferents resultats. Únicament un 
d’ells no va demostrar un benefici en supervivència, mentre que en un segon es va veure un petit benefici en el límit de 
la significació estadística. A la resta es van demostrar petits augments de supervivència principalment en pacients amb 
ganglis positius i amb esquemes basats en 5-fluorouracil.

Cal tenir en compte però que no disposem de cap estudi en població occidental ben dissenyat i amb suficient poder es-
tadístic que hagi demostrat un benefici en supervivència. Tanmateix els resultats obtinguts amb alguns dels assaigs clínics 
que demostraven benefici en la supervivència posteriorment no s’han pogut reproduir amb els mateixos esquemes.

Disposem també d’un estudi recent basat en població oriental, l’estudi CLASSIC (30) en el que s’avalua l’efecte en la SLM 
de la QT adjuvant després d’una cirurgia D2. Un total de 1035 pacients EII-III van ser aleatoritzades a fer seguiment o tracta-
ment amb Capecitabina-Oxaliplatí durant 6 mesos.  La SLM a 3anys va ser del 59% en el grup control i 74% pel grup de la 
QT (p<0.0001). Aquest estudi confirma l’avantatge ja conegut del tractament adjuvant amb QT respecte la cirurgia D2, però 
en base a un esquema quimioteràpic diferent. Aquest estudi aporta nova evidència sobre la possibilitat d’evitar la RT en els 
pacients sotmesos a una cirurgia D2, assolint bons resultats d’eficàcia. Per aquest motiu, es considera una opció vàlida de 
tractament en aquests pacients.

B Quimio-rAdioteràpiA AdjuvAnt:

L’elevada incidència de recaigudes locals i locoregionals (>60%), va  motivar l’estudi de la RT adjuvant com a tractament 
complementari.

No va ser fins a la publicació de l’estudi del Intergroup (SWOG 9008/INT0116) (31), que es va considerar com a estàndard el 
tractament amb quimioradioteràpia (QTRT). En aquest estudi, 556 pacients amb estadis IB-IV van ser aleatoritzats a controls 
postcirurgia respecte tractament amb una combinació de QTRT. Aquesta última, va demostrar un augment de SG (36 res-
pecte 27 mesos) i de SLR a favor de la branca de tractament, que s’han mantingut després de 10 anys de seguiment (32). 

Malgrat els bons resultats de l’assaig, aquest va rebre moltes crítiques a Europa. Aquestes van ser degudes fonamentalment 
a la cirurgia insuficient a la que havien estat sotmesos els pacients inclosos en l’estudi (10% D2, 36% D1 i 54% D0), que feia 
qüestionar si el benefici observat en la supervivència podia ser degut a la compensació d’una cirurgia subòptima i va posar 
en dubte si el tractament adjuvant seria necessari amb una cirurgia D1 o D2. En quant a  la tècnica de RT emprada a l’estudi, 
aquesta va ser molt obsoleta amb planificació 2 i camps AP/PA. Es manté per tant el dubte sobre si caldria administrar QTRT 
o QT en pacients amb cirurgies radicals D2 (R0D2). D’altra banda, cal tenir en compte que en el grup experimental es va 
veure una disminució de les recaigudes locoregionals, però no de les recaigudes a distància. Una altra crítica que va rebre 
l’estudi va ser pel baix percentatge de compliment terapèutic (64%), degut principalment a efectes secundaris. La toxicitat 
observada va ser predominantment hematològica i gastrointestinal, essent de grau III en el 41% dels casos i de grau IV 
en el 32%. Finalment, esmentar que no es considera adequat el tipus de QT utilitzada (FU-AF en infusió curta), sola o en 
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combinació amb RT, donada la seva menor eficàcia en la malaltia avançada, la seva major incidència d’efectes adversos i la 
seva pitjor tolerància.  Actualment i per aquests motius, els estudis en els que s’empra com a braç comparador l’esquema 
McDonald, el FU s’administra en forma d’infusió contínua en comptes de infusió curta, el què es coneix com a esquema 
McDonald modificat. 

Malgrat aquestes limitacions, la QTRT ha estat acceptada com a tractament adjuvant estàndard majoritàriament per pro-
fessionals dels EUA. 

Disposem d’un segon estudi amb QTRT (33), d’origen coreà i amb un disseny observacional, amb pacients tractats amb 
cirurgia R0D2 i on es va emprar el mateix esquema de tractament amb QTRT que a l’estudi anterior (31). En aquest estudi es 
va demostrar un augment de la SG i de la SLR, així com una disminució de les recurrències locals a la branca de tractament 
adjuvant i  menys efectes secundaris que al INT-0116. Cal tenir en compte en la interpretació d’aquests resultats que l’estudi 
era observacional, no aleatoritzat, amb grups de pacients poc heterogenis (ex. majoria d’estadis III-IV al braç de QTRT) i on 
el compliment terapèutic va ser del 75%.

Per la seva banda, a l’estudi de Dikken va comparar retrospectivament els resultats en supervivència i els patrons de recu-
rrència de dos estudis de fase I / II que avaluaven la QTRT postoperatòria més intensa amb els resultats dels estudis del grup 
holandès del càncer gàstric (Dutch Gastric Cancer Group Trial (DGCT)), en el què s’aleatoritzaven pacients amb limfadenec-
tomia entre D1 i D2. L’estudi conclou que l’addició de QTRT postoperatòria després de la cirurgia D1, té un gran impacte en 
la recidiva local en el càncer gàstric resecable (34).

A l’ASCO 2011 es va presentar l’estudi del CALGB 80101 (35). Aquest va incloure 824 pacients amb adenocarcinoma gàstric o 
de la UEG operats (Cirurgia R0D2) en els què es comparaven dos braços de tractament amb QTRT, emprant dos esquemes 
de QT diferents (FU-AF respecte ECF). L’estudi no va demostrar cap augment de S amb la branca experimental (ECF) però si 
un increment de la toxicitat. La QT concomitant amb la RT va ser FU en infusió contínua. 

Recentment s’ha publicat l’estudi ARTIST (36) que va aleatoritzar a 458 pacients intervinguts d’una neoplàsia gàstrica amb 
cirurgia R0 i limfadenectomia D2  a  rebre QT adjuvant basada en cisplatí i capecitabina o QTRT (capecitabina-cisplatí (XP) 
durant 2 cicles seguit de QTRT  amb capecitabina i dos cicles posteriors de XP, amb una dosi total de RT de 45 Gy). L’estudi va 
incloure població oriental. Els resultats de l’estudi indiquen que l’addició de QTRT no va disminuir les recurrències respecte 
la QT després d’una resecció curativa D2. Únicament en el subgrup de ganglis positius, el braç de QTRT va demostrar un 
augment significatiu de la SLM (p=0.0365).

Actualment està en curs l’estudi CRITICS (37), mullticèntric, aleatoritzat i fase III que avalua la QT neoadjuvant seguida de 
cirurgia i QT envers la cirurgia i la QTRT en el CG ressecable. 

Recomanació: 
el	grup	de	treball	recomana	tractament	amb	l’esquema	mcdonald	modificat	(fu	ic	200mg/m2/d	durant	la	rT)	
en	pacients	operats	i	amb limfadenectomies	insuficients	(d0/d1)
en	els	pacients	amb	linfadenectomía	d2:	capecitabina-oxaliplatí	(classic)	
en	pacients	no	tributaris	a	tractament	amb	QTrT	per	edat,	comorbiditat	o	estat	general	seran	candidats	a	rea-
litzar	quimioteràpia	segons	esquema	mitomicina-Tegafur	(cirera)



ICOPraxi per al tractament mèdic i amb irradiació del dolor oncològic16 Institut Català d’Oncologia

3. Tractament mèdic i amb irradiació del càncer gàstric

Ref Autor Assaig
(fase)

Tipus 
d’estudi

n Tractaments
(experimental/comparador)

Objectiu prin-
cipal

Resultats Conclusions

23 Paoletti 
JAMA 2010

 3838 metanàli-
si (17 
estudis) 

SG qt adjuvant respecte cirurgia SG
BENEFICI DE SG 
HR: 0.82; IC95% 
0.76-0.90; P < .001) 

El QT adjuvant 
augmenta SG

19 Cirera
J ClinOncol 1999

III Aleatorit-
zat

148 IQ
IQ
+ mitomicina c+ tegafur

SG 31% respecte 56% 
a 5anys
P:0.04

Augment supervivència del 
tractam adjuvant qt

20 Neri  
BMJ 2001

III Aleatorit-
zat

137 IQ
cir + E-AF-FU

SG 18 respecte 31m a 
5anys
P<0.01

El ttm qt adjuvant aug-
menta 
SG

31
32

McDonald
NEJM 2001
JClinOncol 2009

III Aleatorit-
zat

556 IQ
IQ+ QT (FU bolus)-RT adjuvant

SG Benefici de SG:
41% respecte 50% 
a 5anys

QTRT adj superior a cirurgia 
sola

33 Kim
Int J Rad Oncol 
Biol Phys 2005

Observacional
Retrospectiu

990 IQ D2
IQ + QT (FU bolus)-RT adjuvant

SG Benefici de SG: 62m 
respecte 93m

Qt-rt adj superior a cirurgia 
sola

34 Dikken
J Clin Oncol
2010

III Aleatorit-
zat

91 IQ
IQ + QTRT (capecitabina 
respecte CISPLATÍ-capecitabina 
respecte FU-AF)

Recurrència local

SG

Recurrències:5% res-
pecte 17% a 2anys 
p:0.0015
SG 2a: en r1: 29 res-
pecte 66% p:0.002)

QTRT adjuvant augmenta 
recurrència local en tots el 
pac i augment SG en R1

35 Fuchs
Proc Am Soc 
Clin Oncol 2011

III Aleatorit-
zat

546 IQ + QTRT (FU ic)
IQ + ECFx1 + RT (FU  ic)+ ECFx2

SG 50 respecte 52% a 
3anys p:0.8

No diferències en SG entre 
els dos esquemes de QTRT

30 Yung-Jue B., et 
al 2012
CLASSIC

III Aleatorit-
zat, obert

1035 A: cir 
B: Capecitabina+oxaliplatí 

SLM 74% vs 59% (HR 0.56 
(0.44-0.72)
P<0.0001

36 Jeeyun Jet al. 
2012ARTIST

III Aleatorit-
zat, obert

485 A: Capecitabina +cisplatí 
(CAPOX)
B: CAPOX (2 cicles) 
RT (45Gy)+capecitabina
CAPOX (2 cicles)

ILM 78,2% vs 74.2% 
p=0.0862

QT: quimioteràpia; QTRT: quimioteràpia i radioteràpia; RT: radioteràpia; cir: cirurgia; IC: infusió contínua; IQ: cirurgia; SG: supervivència global; FU: 5-fluo-
rouracil; CISPLATÍ: cisplatí; E: epirrubicina;AF: àcid folínic;  m: mesos; XP: capecitabina-cisplatí
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3.3. TRACTAMENT CàNCER GàSTRIC AvANçAT O METASTàTIC

A. PRIMERA líNIA DE TRACTAMENT

La majoria dels pacients amb CG són diagnosticats amb malaltia avançada o quan el tumor és irresecable. Molts dels pa-
cients diagnosticats de CG avançat, presenten un greu deteriorament de l’estat general, sovint amb comorbiditats, fet que 
ens planteja el dubte sobre el benefici d’un tractament QT en aquest tipus de malalt. 

En diferents estudis aleatoritzats prospectius s’ha avaluat el impacte de la QT respecte el Millor tractament simptomàtic 
(MTS) de suport (BSC: Best Supportive Care). En aquest sentit, s’ha demostrat que la QT suposa un benefici en la supervivèn-
cia i la qualitat de vida i que cal iniciar el tractament iniciar-se al diagnòstic de la malaltia (38,39,40). 

Així mateix, la metanàlisi de Wagner i cols (41) va demostrar que la QT augmentava significativament la supervivència en 
comparació amb el millor tractament de suport (MTS) (HR: 0.39 (0.28-0.52)). p<0.00001), fet que es tradueix, en xifres ab-
solutes, en una SG de 6 mesos de mitjana. Cal tenir en compte però que en aquests estudis no s’incloïa el tractament amb 
platins, docetaxel ni irinotecà, i per tant el benefici del tractament pal·liatiu podria ser major 

D’altra banda, diversos estudis i metanàlisis han avaluat el paper de la QT en monoteràpia respecte el tractament combinat 
(doblets i triplets). Fins al moment, la taxa de resposta per al tractament en monoteràpia del CG avançat es situa entre el 
17% i el 33.3% (41,42,43). Disposem també de múltiples estudis de fase III que avaluen diferents combinacions de fàrmacs 
(combinacions de cisplatí/ fluoropirimidines o combinacions amb antraciclines i metrotrexat) (42-51). En aquest sentit s’ha 
demostrat que amb la QT en combinació s’obtenen millors resultats que amb 5FU en monoteràpia (HR 0.83 (0.74-0.93)) 
i d’altra banda els resultats de la metanàlisi recolzen l’addició d’una antraciclina a la combinació de cisplatí i FU (HR: 0.83 
(0.76-0.91) (41). 

Addicionalment, durant la darrera dècada de nous fàrmacs s’ha produït el desenvolupament de fàrmacs com l’Irinotecà, 
el S1, el docetaxel, el paclitaxel o l’oxaliplatí, i la realització de múltiples assaigs clínics de fase III per avaluar les diferents 
combinacions. Val a dir però que els resultats d’aquests estudis han estat interpretats de manera diferent en els països oc-
cidentals i al Japó. 

D’una banda, al Japó es van dur a terme múltiples assajos de fase II per tal de comprovar els resultats assolits amb els esque-
mes amb EAP (etopòsid/doxorubicina/Cisplatí )i Cisplatí/FU (FP) en la seva població, sense que aquests demostressin un 
clar benefici en SG. Per aquest motiu, al Japó es va adoptar com a tractament estàndard el fluorouracil (FU) en monoteràpia 
i aquest ha estat el tractament de referència per a estudis posteriors (52). 

Contràriament, a la resta del món es va acordar l’ús de FP com tractament estàndard i de referència, en base a la seva millor 
TR i de SLP (53). El Regne Unit suposa també una excepció, en considerar l’esquema ECF com a tractament estàndard, en 
base a la seva superioritat respecte a FAMTX (50).

Actualment doncs no existeix consens respecte l’esquema de QT considerat l’estàndard i la elecció dependrà del perfil del 
malalt, essent indispensable disposar de la determinació de HER2 per decidir el tractament.

En aquesta ICOpraxis ens centrarem en els estudis occidentals, els quals es descriuen a continuació:

 » L’estudi multicèntric internacional de fase II/III V325 va comparar l’esquema DCF (Docetaxel/ Cisplatí/FU) amb FP (Cis-
platí/FU) en 445 pacients(54). Es van observar diferències significatives en la variable principal d’eficàcia de l’estudi, la 
SLP, la SG i en la TR a favor de l’esquema DCF. A nivell de toxicitat però, DCF fou més tòxic i va provocar més incidència 
de neutropènia de grau 3 i 4 (29% respecte 12%).

 » L’estudi de fase III de no inferioritat ML 17032 (58) comparava l’ús de doblets amb cisplatí i FU envers cisplatí i cape-
citabina. Es van aleatoritzar 316 pacients a rebre cisplatí combinat amb capecitabina (XP) o amb FU (FP). L’objectiu 
principal era la SLP. La mitjana de SLP per XP i FP va ser de 5.6 mesos i 5 mesos respectivament. La mitjana de SG va 
ser també comparable, amb 10,5 mesos per XP respecte 9,3 mesos per FP, però es van objectivar una major taxa de 
respostes en la branca amb Capecitabina (41% envers 29%). Els perfils de toxicitat van ser similars per ambdós grups, 
excepte l’eritema palmo-plantar que va ser més freqüent en la branca XP.

 » A l’estudi REAL-2 (55,56), l’esquema considerat estàndard és l’ECF, en base a estudis previs (50). L’estudi va aleatoritzar 
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a 1002 pacients a quatre esquemes de tractament: ECF (Epirrubicina, Cisplatí i FU), ECX (Epirrubicina, Cisplatí i Capeci-
tabina), EOX (Epirrubicina, Oxaliplatí i Capectabina), i EOF (Epirrubicina, Oxaliplatí i FU). L’objectiu principal de l’estudi 
va ser demostrar la no inferioritat en SG entre els triplets que contenien capecitabina comparats amb els de FU i entre 
els triplets amb oxaliplatí respecte els de cisplatí. Aquest objectiu es va assolir tant en la comparació de capecitabina 
respecte FU com en la d’oxaliplatí respecte Cisplatí.  No es van trobar diferències estadísticament significatives en SLP 
i TR però el triplet EOX va demostrar millorar significativament la SG respecte l’ECF (11,2 mesos amb EOX envers 9,9 
mesos amb ECF p<0.02). Es van observar diferències en el perfil de toxicitat d’aquests esquemes però tots van ser en 
general ben tolerats. Cal tenir també en compte que el diagnòstic del 30-35% dels pacients inclosos en l’estudi era 
càncer d’esòfag distal i per tant possiblement no compartien les mateixes característiques biològiques.

 » Okines i cols (57) van dur a terme una metanàlisi dels estudis REAL-2 i ML17032 per avaluar les combinacions amb 
capecitabina i fluorouracil per al tractament del càncer esófago-gàstric avançat. Es van incloure tots els pacients alea-
toritzats en ambdós estudis (n=1318). Es van calcular les HR de SG i SLP per regressió de Cox mutivariant i les taxes de 
resposta objectives per regressió logística. La SG va ser superior per als pacients tractats amb combinacions amb ca-
pecitabina envers els tractats amb FU: HR 0,87 (0,77-0,98) p=0.02). Un PS pobre, edat <60 anys i la malaltia metastàtica 
es van establir coma factors predictius independents de baixa supervivència. No es va trobar diferències en SLP entre 
els grups de tractament. Els pacients avaluables tractats amb combinacions amb capecitabina eren més propensos a 
tenir una resposta objectiva que els tractats amb FU (HR 1.38 (1.1-1.73, p=0.006). 

 » Combinacions amb Irinotecà: l’estudi de fase III V306 va comparar la combinació d’irinotecà amb FU i àcid folínic (AF) 
amb l’esquema PF en 333 pacients (59). No hi va haver diferències estadísticament significatives en SLP i SG, però 
comparat amb IF, PF va associar-se a un major nombre de morts tòxiques, suspensió de tractaments per toxicitat, 
neutropènia severa, trombocitopènia i estomatitis, malgrat la diarrea de grau 3 i 4 va ser més habitual en el grup d’IF.

 » Combinacions amb Oxaliplatí: L’estudi alemany AIO de fase III, liderat per Al Batran i col·laboradors, va avaluar la subs-
titució de Cisplatí per Oxaliplatí (60). Es va aleatoritzar a 220 pacients a rebre FU en IC de 24 hores, AF i oxaliplatí (FLO) 
cada dues setmanes o bé FU en IC de 24 hores, AF i Cisplatí cada dues setmanes durant 6 setmanes seguit de dues 
setmanes de descans (FLP). L’estudi no va aconseguir complir amb l’objectiu de demostrar una millora en la seva va-
riable principal d’eficàcia, la SLP, amb l’esquema FLO envers FLP ni tampoc va demostrar una milloria en la SG (variable 
secundària d’eficàcia). Ambdós esquemes van ser generalment ben tolerats però FLO va produir més neuropaties de 
grau 3/4 i  transaminitis mentre que FLP va provocar major toxicitat hematològica, nàusees i vòmits, esdeveniments 
tromboembòlics i alopècia. En l’anàlisi de subgrups, en pacients majors de 65 anys FLO va assolir millor TR (41.3% res-
pecte 16.7%), SLP (6 mesos respecte 3.1 mesos) i SG (13.9 respecte 7.2 mesos).

 » L’estudi FLAGS (61) va comparar S-1 i FU IC en combinació amb Cisplatí (CS respecte FP), però emprant dosis reduïdes 
per toxicitat limitant de dosis (diarrees G3-4) respecte d’altres assaigs de fase I Japonesos. L’estudi va incloure 1,053 pa-
cients i l’objectiu principal va ser la SG amb CS. Els resultats van concloure que no hi havia diferències estadísticament 
significatives en la SG entre ambdós braços de tractament i tampoc en la SLP). A nivell de seguretat, els pacients del 
braç de CS van presentar menor incidència de neutropènia de grau 3-4, estomatitis, hipopotassèmia i morts relaciona-
des amb el tractament, comparat amb el braç de FP.

Resum
la	QT	augmenta	significativament	la	supervivència	en	comparació	amb	el	mTs.	Tanmateix,	s’ha	demostrat	que	
amb	la	QT	en	combinació	s’obtenen	millors	resultats	que	amb	fu	en	monoteràpia.	l’oxaliplatí	i	la	capecitabina,	
han	demostrat	no	ser	inferiors	a	cisplatí	i	fu	respectivament,	amb	un	perfil	de	toxicitat	manejable.	en	l’estudi	
real-2	la	combinació	eox	és	la	que	obté	millors	resultats	en		sG.
donat	el	perfil	de	toxicitat	del	règim	Tpf	de	l’estudi	v325	,	reservarem	la	seva	recomanació	a	aquells	pacients	
amb	cG	metastàtic	en	primera	línia	de	tractament	amb	ps	0-1,	sense	comorbiditats,	i	com	alternativa	a	la	pri-
mera	opció	eox.
1a	lÍnia
	Her2-:
•	 1a	opció	EOX	
•	 alternativa:	TPF	(si	ps	0,	jove	i/o	sense	comorbiditats,	poc	simptomàtic)		+	G-csf	+	ciprofloxacino)
•	 pacients	fràgils	o	amb	comorbiditats	:	Doblets (carboplatí/FU, cisplatí /FU, cisplatí / capecitabina)
•	 pacients	amb	disfàgia:	doblet	cisplatí/fu
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A.1. PAPER DElS AGENTS CONTRA NOvES DIANES EN El CàNCER GàSTRIC AvANçAT/METASTàSIC 

Pel que fa a la incorporació dels agents diana en el tractament del CG, cal fer esment del paper dels anticossos anti-HER-2, 
els anticossos contra el factor de creixement epidèrmic (EGFR) i contra el factor de creixement de l’endoteli vascular (VE-
GFR).

teràpia anti-Her-2

En CG s’ha objectivat la sobreexpressió i/o amplificació d’HER-2 en un 10-40% dels casos, amb concordança entre la so-
breexpressió per immunohistoquímica i l’amplificació per FISH. L’expressió varia segons la localització i la histologia, essent 
molt major en tumors d’UEG i de tipus intestinal que en els CG i difusos. La sobrexpressió d’HER-2 és un factor pronòstic 
independent, que es correlaciona amb una pobra supervivència, i amb la sensibilitat a trastuzumab. D’altra banda, la sobre-
expressió d’EGFR, VEGFR i HER-2/neu s’associa a pitjor pronòstic en pacients amb CG i esofàgic (64,65). 

La incorporació del trastuzumab a la primera línia del tractament del CG metastàtic ve definida per l’estudi ToGA (66). 
Aquest assaig de fase III, obert,  va comparar la combinació de Cisplatí i FU/Capecitabina amb i sense l’addició de Trastuzu-
mab. D’un total de 3807 pacients amb CG o d’UEG metastàtic seleccionats, el 22% eren Her/neu positius i per tant van ser 
aleatoritzats 594 pacients. L’estudi va demostrar un benefici significatiu a favor de la combinació amb trastuzumab a nivell 
de TR, SLP i SG. Un anàlisi exploratori posterior va mostrar que el benefici en SG era major en pacients amb una alta expres-
sió d’HER2 (IHQ 2+ i FISH+ o IHQ 3+)en comparació amb els de baixa expressió d’ HER2 (IHQ 0 o 1+ i FISH+)(16 respecte 
11,8 mesos). De forma similar, l’anàlisi post-hoc del SLP mitjançant la regressió múltiple de Cox, va demostrar diferències 
significatives favorables al subgrup IHC 3+/FISH+ amb una millor SLP (7,6 respecte 5,5 mesos) en comparació amb les ca-
tegories IHC 0/FISH+ (p = 0.0008), IHC 1+/FISH+ (p = 0.0008) i IHC 2+/FISH+ (p = 0.0002).

Amb aquestes dades podem concloure que la combinació Cisplatí, FU/ Capecitabina i Trastuzumab ha de ser 
considerada com a tractament estàndard de pacients que sobreexpressen HER2.
a	nivell	de	l’ico,	l’ús	de	trastuzumab	en	el	Tractament	del	càncer	gàstric	(cG)	metastàtic	erb2+,	amb	sobreex-
pressió	de	la	proteïna	Her2+,	en	combinació	amb	cisplatí	i	capecitabina,	es	restringeix	a	pacients	amb:	
•	 ecoG	0-1
•	 iHc	3+	(o	iHc	2+	fisH	+)
en	els	pacients	Her2	(+)	no	candidats	a	trastuzumab,	es	recomana	seguir	l’algoritme	de	tractament	dels	pa-
cients	Her2	(-),	és	a	dir	tractament	amb	doblets	o	triplets	incloent	fu,	cisplatí	amb	o	sense	antraciclines,	així	
com	esquemes	amb	irinotecà	o	docetaxel.

teràpia anti-veGF

Bevacizumab ha estat l’agent anti-VEGF més estudiat. Alguns estudis petits de fase II van avaluar la combinació amb be-
vacizumab de diversos fàrmacs (irinotecà amb Cisplatí, docetaxel amb Cisplatí i FU, docetaxel i oxaliplatí) demostrant una 
prometedora activitat, amb TR del 60%, temps fins a la progressió (TTP) entre 8-12 mesos i SG entre 12 i 16 mesos (50-53) 
(67- 72). 

En base als resultats d’aquests estudis es va dissenyar l’estudi AVAGAST (73,74), on es van aleatoritzar més de 700 pacients 
amb CG avançat en primera línia de tractament a rebre la combinació de Cisplatí i capecitabina amb o sense bevacizumab. 
L’ús de bevacizumab no va suposar cap benefici en la SG, objectiu principal de l’estudi (12.1 enfront 10.1 mesos, HR 0.87; 
P=0.1002), malgrat va demostrar diferències significatives en la TR (41% enfront 28%) i en SLP (6.7 enfront 5.3 mesos; HR 
0.80, p=0.0037). 

Donada l’absència d’evidència concloent, l’ús de tractaments anti-vEGF, es restringeix a l’àmbit experimental, i 
no es recomana el seu ús a nivell assistencial.

terapia Anti-eGFr

La sobreexpressió o amplificació d’EGFR està present en el 50-60% dels tumors d’estómac, i està associat a la invasió de tei-
xits i òrgans i a una pobre supervivència. Entre els anticossos  emprats trobem cetuximab, panitumumab i matuzumumab.
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Principalment els estudis s’han centrat en l’avaluació de cetuximab. Fins al moment no disposem de resultats provinents 
d’estudis de Fase III aleatoritzats. Actualment estan en curs els estudis de Fase III EXPAND (Platí i Capecitabina amb o sense 
cetuximab) i REAL III (Oxaliplatí, Epirrubicina i Capecitabina amb o sense panitumumab) els resultats dels quals ens ajudaran 
a establir el paper d’aquests fàrmacs (77).

Malgrat els prometedors estudis de les combinacions amb anti-EGFR en CG avançat i davant l’evidència actual-
ment disponible, no es recomana el seu ús fora del context d’un assaig clínic. 

Taula 2. Estudis en primera línia de tractament del Càncer Gàstric Avançat o Metastàtic

Ref Autor Assaig
(fase)

Tipus 
d’estudi

n Tractaments
(experimental/
comparador)

Objectiu 
principal

Resultats Conclusions

41 Wagner AD 
J Clin Oncol 
2006

Metanàlisi
 Fase II i III

QT de 1a línia en el 
càncer gàstric avançat 

SG QT en comparació amb MTS: HR = 
0,39, IC 95%, 0,28-0,52
QT en combinació enfront de mo-
noteràpia, principalment amb FU: 
HR = 0,83, IC 95% = 0,74-0,93

Millors resultats de supervi-
vència amb règims de tres 
fàrmacs amb FU, antraciclines 
i cisplatí. Entre ells, els règims 
que incloïen FU en bolus 
presenten una major taxa 
de morts tòxiques que els 
tractaments amb una infusió 
contínua de FU, com la epi-
rubicina, cisplatí i FU infusió 
contínua

39 GlimeliusB 
Ann Oncol 
1997

Fase III Aleatorit-
zat

661 ELF (FU, AF i eto-
pòsid), o, en pacients 
d’edat avançada amb 
mal PS, un règim de 
FU/AF (FLV) vs BSC

SG Benefici en SG (P = 0.003). SLP (mi-
tjana 5  envers 2 mesos, P = 0.03).

Benefici en supervivència i 
en qualitat de vida per a la 
branca de QT

49 Vanhoefer, 
U. 
J Clin Oncol, 
2000

Fase II-III Aleatorit-
zat

399 -Etopòsid, AF i FU en 
bolus (ELF)
-infusió de FU i cisplatí 
(FUP)
-control: FU, doxorubi-
cina i MTX (FAMTX).

Eficàcia i 
toxicitat

Mitjana de supervivència 7.2 mesos 
amb ELF, 7.2 mesos amb FUP i 6.7 
mesos amb FAMTX. No diferències 
significatives

Moderada eficàcia clínica 
de les tres branques, sense 
diferències

50 Webb A
 J Clin On-
col, 1997.

Fase II-III Aleatorit-
zat

274 ECF vs FU, doxorubici-
na, i MTX (FAMTX)

SG, respos-
ta tumoral 
ORR), 
toxicitat, i 
qualitat de 
vida  (QL)

ORR 45% (IC95% 36% - 54%) amb 
ECF i 21% (IC95% 13% - 29%) amb 
FAMTX (P =.0002).
Mitjana SG 8.9 mesos amb ECF i 5.7 
mesos amb FAMTX (P = .0009); 
SG 1 any: 36% (IC95%: 27% - 45%) 
amb ECF i 21% (IC95% 14%-29%. 
Les puntuacions globals QL van ser 
millors per al ECF a les 24 setmanes

ECF és millor en la supervi-
vència i resposta, toxicitat, 
millor qualitat de vida i cost-
efectivitat en comparació 
amb la QT FAMTX

54 Van 
Cutsem, E J 
Clin Oncol, 
2006.

Fase III Aleatorit-
zat

445 DCF envers FP
Docetaxel/ Cisplatí/
FU) amb FP (Cisplatí/
FU) 

Superio-
ritat
 TTP 

SLP: 5.6m (DCF) respecte 3.7m (CF), 
P<0.001)
SG: 9.2m respecte 8.6m, P = 0.02 
SG 2 anys amb DCF 18% i 9% 
ambFP
TR: 37% respecte 25%
 
Toxicitats freqüents de grau 3 al 
4 amb DCF envers FP van ser: 
neutropènia (82% vs 57%), esto-
matitis (21% vs 27%), letargia (19% 
vs 8%), diarrea (19% vs 14%). Les 
complicacions relacionades amb la 
neutropènia van ser més freqüents 
amb el DCF (29% vs 12%).

Afegir docetaxel a CF va 
millorar significativament la 
TTP, la supervivència i taxa 
de resposta en pacients amb 
CG, però va resultar en un 
augment de la toxicitat. 
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Ref Autor Assaig
(fase)

Tipus 
d’estudi

n Tractaments
(experimental/
comparador)

Objectiu 
principal

Resultats Conclusions

5556 Cun-
ningham D, 
2008, (REAL-
2) NEJM

Fase III 1ª línia
20% LA
80% M

1002 E+C+F;
E+C+ capecitabina;
E+O+F; 
E+O+ capecitabina
 

No-inferio-
ritat
SG

SG 
ECF 9,9m ; ECCape 9,9m ; EOF 
9,3m ; EOCape 11,2m ;
HR cape vs C : 0,85 (0,8-0,99)
HR  O vs C : 0,92 (0,8-1,1) SLP
ECF: 6,2m;ECCape : 6,7m 
EOF : 6,5m; EOCape :7m 
Diferencies NS 

Cape i O són tan efectius com 
F i C, respectivament

58 Kang, Y.K 
Ann Oncol, 
2009
 ML17302

Fase III  Aleatorit-
zat

316 XP: Cisplatí dia 1+ca-
pecitabina dies 1-14 
FP: Cisplatí dia 1+ 
FU IC dies 1-5 cada 3 
setmanes.

SLP
 Estudi de 
no inferio-
ritat 

HR: 0,81 [IC95% 0,63-1,04, p <0,001
SG 10,5 enfront de 9,3 mesos per 
XP en comparació amb FP sense 
ajustar (HR = 0,85, IC 95% 0.64-1.13, 
p = 0,008)

XP va demostrar la no 
inferioritat significativa de la 
SLP en comparació amb FP 
en el tractament de primera 
línia del AGC. XP pot ser con-
siderada com una alternativa 
eficaç a la FP.

60 Al-Batran, 
S.E. 
J Clin Oncol, 
2008.

Fase III Aleatorit-
zat

220 -FLO:  FU en IC 24h, 
AF i oxaliplatí  c/2 
setmanes 
- FLP: FU infusió 
de dues hores, AF i 
cisplatí c/ 2 setmanes 
x 6 + 2 descans

SLP SLP FLO en comparació amb FLP 
(5,8 vs 3,9 mesos, p = 0,077) 
SG: 10,7 vs 8,8 mesos

Pacients >65 anys: 
FLO : TR 41,3% vs 16,7%, p = 0,012, 
temps fins al fracàs terapèutic (5,4 
vs 2,3 mesos, p <.001 ), i la SLP (6,0 
vs 3,1 mesos, p = 0,029) i millor 
SG(13,9 vs 7,2 mesos) 

Sense diferències significati-
ves en  SG.
TR significativament superiors 
en pacients majors de 65 
anys (n = 94) amb FLO en 
comparació amb FLP.

66 Bang, Y.J. 
Lancet 
2010
ToGA

Fase III  Aleatorit-
zat

594 -capecitabina i cisplatí 
 O fluorouracil i 
cisplatí 
c/3 setmanes x 6 
cicles 
amb o sense 
combinació amb 
trastuzumab per via 
intravenosa.

SG Resultats QT+ trastuzumab en 
comparació amb quimioteràpia 
sola 
TR 47.3% enfront 34.5%, p=0.0017), 
SLP (6.7 enfront 5.5 mesos, p 
=0.0002) i SG (13.8 enfront 11.1 
mesos, p=0.0046; HR 0.74) IC 95% 
0,60-0,91, p = 0,0046).

Trastuzumab en combinació 
amb la quimioteràpia pot 
ser considerada com una 
nova opció estàndard per als 
pacients amb HER2-positiu 
avançat o CG o UEG

DCF: Docetaxel/ Cisplatí/FU; FP (Cisplatí/FU; LA: localment avançat; M: metastàtic; NS: no significatives QT: quimioteràpia; QTRT: quimioteràpia –
radioteràpia;RC: resposta completa; SG:  AF: àcid folínic; FU: 5-fluoruracil; CISPLATÍ: cisplatí; VP-16: etopòsid; FU: 5-fluorouracil;m: mesos

B. SEGONA líNIA DE TRACTAMENT 

Disposem de pocs estudis que ens aportin dades sobre la segona línia de tractament, majoritàriament de fase II (79-90). 
Aquests estudis inclouen un baix nombre de pacients, amb característiques molt heterogènies i que han rebut diferents 
règims de quimioteràpia com a tractament de primera línia del carcinoma gàstric metastàtic. 

L’únic estudi de fase III el va dur a terme un grup alemany (78) que va comparar en un estudi de fase III, multicèntric, el trac-
tament amb irinotecà enfront el MTS. L’estudi va incloure pacients amb CGm o d’UEGm o LA, que havien progressat durant 
o abans dels 6 mesos de la primera línia de QT i amb un ECOG-PS 0-2. Després de aproximadament 4 anys, l’estudi va ser 
tancat degut a l’escàs reclutament, de només 40 pacients. A nivell de resultats, dels 19 pacients avaluables que havien rebut 
irinotecà, la meitat aproximadament no van assolir resposta objectiva o van tenir malaltia estable i el 47% van progressar. 
La millora dels símptomes relacionats amb el tumor es va donar en el 50%  dels pacients del braç de tractament i en el 7% 
dels controls.  El HR de mort va ser de 0.48 (95%CI 0.25-0.92) per al braç d’irinotecà (p=0.012) i la SG de 4.0 mesos enfront 
2.4 mesos . [II, B]. 

Entre els estudis de fase II, destaquem els dos assaigs amb docetaxel, (79,80) en els que la SG va ser de 8,3 i 7,2 mesos res-
pectivament. Aquestes dades són similars a les reportades per altres estudis amb altres esquemes de quimioteràpia com a 
segona línia de tractament.

En base a l’extrapolació de l’evidència en primera línia de tractament, el grup d’experts considera que el pacients que no ha-
gin rebut docetaxel com a primera línia en combinació (triplet), es podrien beneficiar del seu ús en monoteràpia en segona 
línia. En tractar-se d’una indicació no aprovada, es sol·licitarà prèviament el consentiment informat al pacient.
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3. Tractament mèdic i amb irradiació del càncer gàstric

A l’Institut Català d’Oncologia es recomana com a tractament de segona línia del càncer gàstric o d’UEG avançat 
o metastàtic: 
en	pacients	amb	bon	ps,	es	recomana	la	inclusió	en	un	assaig	clínic.	
1a	opció:	si	no	han	rebut	taxans	en	1a	línia:	docetaxel	(evidència	provinent	d’estudis	de	fase	ii)
2a	opció:	si	prèviament	tractats	amb	taxans:	irinotecà	en	monoteràpia	300	mg/m2
pacients	fràgils:	segons	la	1a	línia

Taula 2: Estudis en segona línia de tractament del Càncer Gàstric Avançat o Metastàtic

Ref Autor Tipus d’estudi Assaig
Fase

n Esquema de QMT 
Tractaments

Resultats Conclusions

78 Malthus-
Patience et 
al 2009

Aleatoritzat III 4040 Irinotecan en mo-
noteràpia Vs millor 
teràpia de suport 

RC: 0 % RP: 0% 
SD: 58 % SG: 4,1 

SG estadísticament significativa per 
CPT-11 davant BSC (p = 0,0027

79 Lee et al 
Lee i cols
2008

Pacients prèviament 
tractats amb fluoroura-
cil, platins   

II 4949

Docetaxel 75 mg / 
m 2 c/ 3 setmanes 
fins progressió o 
toxicitat 

RG:16.3 
RC: 2 % (N = 1) TTP: 2,5 
DR: 4,7 mesos
SG: 8,3 mesos 

80 Jo i cols 2007 
Jo et al 

Retrospectiu. Pacients 
prèviament tractats 
amb fluorouracil, 
platins   

II 154154 RG: 14% (n=86)
RC: 1-2 % (n=1)
RP: 12,8% (n=11)
SD:16%  (n=25)
TTP: 2,6 mesos
DR:5,6 mesos
SG: 7,2 mesos

C. RADIOTERàPIA PAl·lIATIvA

La RT fraccionada és una teràpia efectiva i ben tolerada per pal·liar sagnats, obstruccions o dolor, però s’ha de considerar en 
el context d’un tractament multidisciplinari i segons la història natural de cada pacient (91). [III, B]. 

Conclusions: 
la	QT	augmenta	significativament	la	supervivència	en	comparació	amb	mTs.	a	més,	la	combinació	de	fàrmacs	
millora	la	supervivència	respecte	fu	en	monoteràpia.	es	recomana	realitzar	en	tots	els	pacients	la	determinació	
d’Her-2	i	administrar	Trastuzumab	en	combinació	amb	la	teràpia	estàndard	de	fu	o	capecitabina/cisplatí	en	
els	pacients	Her-2	positius	(+++).	en	els	pacients	Her-2	negatius,	es	considerin	opcions	vàlides	els	doblets	o	
triplets	que	incloguin	fu,	cisplatí	amb	o	sense	antraciclines,	així	com	els	esquemes	amb	irinotecà	o	docetaxel,	
segons	ps	i	comorbilitats.
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4. CÀNCER D’UNIÓ ESOFAGOGÀSTRICA

S’han avaluat diverses estratègies terapèutiques en aquesta patologia, però fins al moment no es disposa d’una opció con-
siderada com estàndard de manera universal. La majoria dels estudis agrupen a aquests tumors amb neoplàsies del terç 
inferior esofàgic i gàstriques i sovint la proporció de pacients inclosos amb tumors que afecten a la unió gastroesofàgica 
és petita. 

Com a consideracions generals del tractament d’aquests pacients, cal tenir en compte que aquells pacients amb tumors 
de la UEG de tipus Siewert I el seu maneig es correspondrà al del càncer d’esòfag.  En el cas de pacients amb Siewert II-III, 
es tractaran de forma idèntica al CG. 

4.1 QUIMIOTERàPIA PREOPERATòRIA RESPECTE CIRURGIA EXClUSIvA

Tal i com s’ha comentat, en CG es disposa de diversos estudis de fase II amb diferents esquemes neoadjuvants basats en 
cisplatí que han reportat TR entorn al  40-60% i taxes de R0 de fins al 80%. En el cas dels tumors de la UEG, disposem també 
d’estudis de fase III amb QT preoperatòria basada en cisplatí i FU envers cirurgia, que han inclòs principalment o de forma 
exclusiva a pacients amb aquests tumors (93,94,95,96).

En dos d’ells la taxa de cirurgia R0 va ser significativament major en el grup de la QT (95,96), i un d’ells va detectar a més un 
increment en la supervivència (95)

Addicionalment, dos estudis de fase III han explorat el paper de la QT perioperatòria envers la cirurgia exclusiva en tumors 
del terç inferior esofàgic, gàstrics i tumors de la UEG. En un d’ells, l’estudi MAGIC (14) un 11.5% dels pacients inclosos en 
aquest estudi tenien tumors de la UEG i es va emprar l’esquema ECF. En el segon estudi (97) un 64% dels pacients presen-
taven tumors de la UGE i el règim emprat va ser Cisplatí-FU. Els resultats d’ambdós estudis van ser similars, en demostrar 
un increment en SG i SLE significatiu en la branca de QT perioperatòria respecte a la cirurgia exclusiva. Es pot concloure 
que l’administració de la QT perioperatòria en pacients amb una dissecció limitada millora el pronòstic d’aquests pacients. 
Aquestes dades obren el debat sobre si les antraciclines són imprescindibles en aquest context.

Diverses metanàlisi han avaluat el paper de la QT neoadjuvant en pacients amb càncer d’esòfag resecable (98,99,100) indi-
cant un increment en SG amb l’addició d’aquesta respecte a la cirurgia exclusiva en aquest grup de pacients. El tractament 
amb QT perioperatòria segons l’esquema MAGIG és el més acceptat a nivell europeu per a tumors de la UEG amb afectació 
predominantment gàstrica, amb un perfil de toxicitat manejable.

4.2 QTRT PREOPERATòRIA RESPECTE CIRURGIA

La RT NA podria optimitzar el control locoregional d’aquest grup de pacients. No obstant, els resultats de QTRT NA en càn-
cer d’esòfag operable han estat inconsistents. 

Dels estudis de fase III realitzats en aquest context, 4 van incloure de forma exclusiva o majoritària adenocarcinomes del 
terç inferior i UEG (102,103,104,105). En aquests estudis els pacients van ser aleatoritzats a esquemes de QTRT neoadjuvant 
basats en cisplatí-FU + / - vinblastina amb dosis de RT compreses entre 35 i 50,4 Gy envers cirurgia exclusiva. Dos d’ells 
(102,105) van reportar un increment en SG amb el tractament combinat respecte a la branca de cirurgia exclusiva. Els altres 
dos assaigs (103,104) no van aconseguir detectar diferències en SG, però una anàlisi de subgrups d’un dels estudis va indi-
car que els pacients amb carcinoma escamós presentaven una major SLP amb QTRT que els pacients amb altres histologies 
i una major taxa d’esterilització tumoral si la histologia era escatosa (26.3%) envers adenocarcinoma (9%). La taxa de cirur-
gies R0 també va ser superior al braç de tractament combinat (82). 

Recentment s’han publicat els resultats de l’estudi de fase III Cross (108) que avaluava l’ús d’un esquema citostàtic diferent 
(Carboplatí-paclitaxel setmanal + RT 41,4 Gy). La taxa de SG assolida va ser de 49,4 mesos respecte 24% a favor de QTRT. La 
taxa de R0 també va afavorir el tractament multimodal 92% respecte 69% (HR: 0,657 (0,495-0,871) p=0,003). 

D’altra banda, s’han presentat a  congrés els resultats de l’estudi FFCD 9901 (109) que va avaluar la QTRT (cisplatí-FU + 45 
Gy) preoperatòria en pacients amb carcinoma d’esòfag estadi precoç I-II respecte a la cirurgia exclusiva en 195 pacients 
(29.2% UEG). Els resultats indiquen l’absència de benefici en SG (31,8 mesos en el grup de QTRT respecte 43,8 mesos per 
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al grup de cirurgia p = 0,66). La taxa de mortalitat postoperatòria va ser superior en la branca de tractament neoadjuvant  
(7.3% respecte 1.1% p = 0,054).

D’altra banda, un estudi aleatoritzat va comparar la QT d’inducció seguit de QTRT respecte QT preoperatòria en 119 pa-
cients amb tumors de la UEG T3-4 Nx (112). La taxa R0 va ser idèntica en ambdós grups mentre que la taxa de RC histolò-
gica va ser superior en el grup de QTRT (10,2% respecte 2% en el grup de QT preoperatòria p = 0.03). No es van detectar 
diferències significatives en SG, malgrat podria ser degut al baix nombre de pacients inclosos. El control local però es va 
incrementar en un 18% en el grup de QTRT preoperatòria. La mortalitat postoperatòria va ser superior amb la branca de la 
combinació (10.2% respecte 3.8%, p = 0,26) però sense significació estadística.

Per últim, s’han dut a terme dues metanàlisi que van comparar la QTRT preoperatòria respecte la cirurgia sola. D’una banda, 
la de Thirion (106) va incloure 1210 pacients, principalment amb càncer d’esòfag (32.4% UEG). La SG a 5 anys va ser del 
24,7% en el grup de QTRT respecte 18,2%. La taxa de R0 també va ser superior amb el tractament preoperatori (HR 0,56 p 
<0,0001), sense observar-se increment en la mortalitat postoperatòria.

En aquest mateix sentit, una segona metanàlisi de 6 estudis aleatoritzats (107) va mostrar que la QTRT preoperatòria aug-
mentava la SG a 3 anys en els tumors d’esòfag resecables respecte a la cirurgia exclusiva. En aquest estudi però l’extensió de 
la dissecció ganglionar va ser limitada i la mortalitat quirúrgica va ser significativament major en el grup de QTRT preope-
ratòria que en la branca de cirurgia.

En conclusió els resultats dels estudis indiquen que la QTRT neoadjuvant després QT inducció prèvia a cirurgia és una es-
tratègia prometedora que ha demostrat bons resultats en la taxa R0 i en la supervivència en el carcinoma de la UEG que 
ha envaït principalment la regió geogràfica esofàgica però suposa un increment en toxicitat que precisarà de validació en 
successius estudis.

4.3 QTRT POSTOPERATòRIA RESPECTE CIRURGIA

Dos estudis han explorat el tractament amb QTRT postoperatòria en un intent de reduir les taxes de recurrència locorre-
gional. 

D’una banda, Hallissey et al (110) van aleatoritzar a 436 pacients intervinguts d’adenocarcinoma gàstric a seguiment (20% 
UEG), RT o QTRT adjuvant (basada en doxorubicina-FU-mitomicina) sense detectar diferències significatives en SG entre les 
3 branques.

D’altra banda, l’estudi INT0116 (31,32), amb l’esquema McDonald i amb un seguiment superior a 10 anys i amb un 20% de 
pacients amb tumors de la UEG, va demostrar un benefici mantingut en termes de SG i SLR en la branca de QTRT adjuvant 
respecte a la cirurgia exclusiva . 

És qüestionable però si els pacients amb una limfadenectomia D2 obtindrien benefici amb l’addició de QTRT adjuvant ja 
que només a un 10% dels pacients inclosos se’ls havia practicat una resecció D2.

El tractament amb QTRT adjuvant és el que té més acceptació als EUA i sembla ser una opció raonable per als pacients 
amb un adenocarcinoma de la UEG que s’ha desenvolupat principalment a la regió gàstrica i en els quals s’ha realitzat una 
cirurgia inadequada o presenten tumors amb alt risc de recurrència. 
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Conclusions: 
en	base	a	l’evidència	disponible	s’estableixen	les	recomanacions	de	tractament	dels	tumors	d’ueG	classificació	siewert.		
l’algoritme	de	tractament	per	als	tumors	T1an0m0,	T1-2	n0m0	i	Tnm1	és	equivalent	a	l’establert	per	al	cG.	
per	als	tumors	d’ueG	≥	T3	i/o	n+m0,	segons	si	són	operables	o	no	es	recomana:	
Tumors	operables
•	 siewert	i:	

QTrT	na+	cirurgia
•	 siewert	ii-iii:	

QT	na	(esquema	magic)
Tumors	no	operables
•	 siewert	i:	

QTrT	radical
•	 siewert	ii-iii:	

QT	pal·liativa	(=	c.	gàstric)
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Taula 4. Estudis que inclouen pacients amb tumors UEG

Ref Autor Assaig
(fase)

Tipus 
d’estudi

n Tractaments
(experimental/comparador)

Objectiu 
principal

Resultats Conclusions

31,32 McDonald
NEJM 2001

III Aleatoritzat 556 (20% 
UEG)

Seguiment respecte QT (FU+ 
AF)-RT (45 Gy) postoperatòria

SG SG: 26 m al grup 
d’observació res-
pecte 35 m al grup 
de QTRT,
Benefici global a 2 
anys de l’11% en 
aquest grup. 

La QTRT millora la SG en 
els pacients tractats amb 
IQ per adenocarcinoma 
gàstric. 
Crítica: Limfadenectomia 
insuficient en alt %. Discus-
sió del paper de la RT.

93, 94 Kelsen 
(RTOG 
8911)
NEJM 1998

III Aleatoritzat 440 (54% 
UEG)

Cirurgia respecte QT (CISPLATÍ i 
FU, tres cicles previs i tres cicles 
complementaris a IQ)

Taxes R0 
i R1
SG

No diferències en R0 ni R1.
No diferències en la SV

95 Allum
JCO 2009

III Aleatoritzat 802 (66% 
UEG, 31% 
ca. esca-
mosos)

QT preoperatòria (CISPLATÍ i FU) 
respecte cirurgia

Taxes R0 
i R1
SG

Taxes R0 i R1 en QT 
60% respecte cirur-
gia  54% (p<0.001)
Mediana SG 16.8 
respecte 13.3 m (p 
0.03)

La QT preoperatòria millora 
la taxa de R0 i R1, així com 
la mediana de SV. 
La diferència amb RTOG és 
el % de carcinomes esca-
mosos inclosos en l’estudi. 

14 Cun-
ningham
NEJM 2006

III Aleatoritzat 503 (11.5% 
UEG)

QT perioperatòria (ECF x 3 
abans de la IQ i ECF x 3 postIQ) 
respecte IQ

SG SG 5 a 36% respecte 
23% (HR 0.75, p 
0.009) i SLM 30% 
respecte 17% 
(p<0.001), a favor 
de QT. 

La QT perioperatòria 
millora la SG i la SLM, i 
disminueix la mida i l’estadi 
del tumor.

97 Ychou
JCO 2011

III Aleatoritzat 224 (64% 
UEG)

QT perioperatòria (2-3 cicles 
CISPLATÍ i FU preop i 3 cicles 
complementaris) respecte 
cirurgia

SG SG 5 a 38% respecte 
24% (p 0.021) a 
favor de QT.
Taxa de resecció cu-
rativa 84% respecte 
73% (p 0.04)a favor 
de QT.

La QT perioperatòria basa-
da en CISPLATÍ i FU millora 
la SG i la taxa de resecció 
curativa

99 Thirion
IJROBP 
2008

Me-
tanàlisi

Metanàlisi 1210 (32.4 
% UEG)

Estudis de QTRT preop envers 
IQ  sola

SG i taxa 
R0

Benefici absolut del 
6.5% en els pacients 
de QTRT preop.
Taxa de RO superior 
(HR 0.56 p< 0.0001) 
pel grup de QTRT 
preoperatòria

La QTRT aporta un bene-
fici en la supervivència i 
augmenta significativa-
ment la taxa de RO sense 
increment en la mortalitat 
postoperatòria. 

100 Gebski
Lancet 
Oncology 
2007

Me-
tanàlisi

Metanàlisi 1209 p de
10 estudis 
aleatorit-
zats (QTRT 
preop 
respecte 
IQ)
1724 p de 
8 estudis 
aleatorit-
zats (QT 
preop 
respecte 
IQ)

Valoració de QTRT preopera-
tòria respecte IQ sola en 10 
estudis.
Valoració de QT preoperatòria 
respecte IQ sola en 8 estudis. 

SG Benefici del 13% en 
la SG a 2 anys en 
el grup de QTRT (p 
0.04). No diferències 
entre ca. escamós i 
adenocarcinoma
Benefici del 7% en 
la SG en el grup de 
QT, significativa pel 
grup dels adenocar-
cinomes

Benefici de la SG en el grup 
de QTRT preop, i de la QT 
preoperatòria en pacients 
amb adenocarcinoma 
d’esòfag. 

102 Walsh
NEJM 2006

III Aleatoritzat 113 QT (CISPLATÍ+ FU x 2 cicles) 
amb RT (40 Gy) seguida de IQ 
respecte IQ sola
en pacients amb adenocarcino-
ma d’esòfag resecable

SG Amb tractament 
preoperatori: 25% 
de respostes patolò-
giques  completes.
SG (en mesos)a 1,2 i 
3 anys de 52 respec-
te 44, 37 respecte 
26 i 32 respecte 6 
respectivament (p 
0.001)

El tractament amb QTRT 
millora significativament 
la SG respecte a IQ sola en 
adenocarcinoma d’esòfag 
resecable
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Ref Autor Assaig
(fase)

Tipus 
d’estudi

n Tractaments
(experimental/comparador)

Objectiu 
principal

Resultats Conclusions

103 Urba
JCO 2001

III Aleatoritzat 100 IQ sola respecte QT (CISPLATÍ, 
FU i vinblastina)- RT (45 Gy 
en esquema hiperfraccionat: 
1.5 Gy/ fracció, 2 fraccions/d) 
preoperatòria

SG SG a 3 anys va ser 
del 16% al grup d’IQ 
i del 30% al grup de 
QTRT preop, amb 
p 0.15

No diferències significatives 
en la SG entre els 2 grups

104 Burmeister
Lancet 
Oncology 
2005

III Aleatoritzat 256 (62% 
de la UEG)

IQ sola respecte QT (CISPLATÍ i 
FU)-RT (35 Gy) preoperatòria

SLP No diferències en la 
SLP ni en la SG.
En el grup de QTRT 
s’obtenen més R0 
(p 0.0002). El grup 
de ca escamosos 
presenta millor SLP 
(HR 0.47)

La QTRT preoperatòria no 
millora la SLP ni la SG com-
parat amb la IQ sola. 

105 Tepper 
CALGB 
9781
JCO 2008

III Aleatoritzat 56 (dels 
475 pre-
vistos de 
reclutar)
(75% de la 
UEG)

QT (CISPLATÍ i FU)-RT (50.4 Gy) 
preop respecte IQ sola

SG Amb una mitjana 
de seguiment de 6 
anys : SG a 5 a en el 
grup de QTRT va ser 
del 39% respecte 
del 16% en el grup 
de IQ sola (p<0.008)
RC patològica en el 
40% dels pacients, 
amb elevada 
toxicitat GI. 

La QTRT millora la SG del 
grup de pacients tractats 
amb QTRT.
Crítica: Reclutament baix 
(diseny inicial de l’estudi 
per 475 pacients)

108 Hagen et 
al 2012-12-
03 (CROSS)

III Aleatorit-
zat

366 QT Carboplatí-Paclitaxel)-RT 
(41.4 Gy)

SG SG 49,4 mesos res-
pecte 24% a favor 
de QTRT. 
Taxa de R0:92% 
respecte 69% (HR: 
0,657 (0,495-0,871) 
p=0,003)

Leucopènia, neutropènia, 
anorèxia  i fatiga

110 Hallissey
Lancet 
1994

III Aleatoritzat 436 (20% 
de la UEG)

145 pacients només IQ, 153 
pacients RT postop, 138 pa-
cients QT postop (Mitomicina, 
doxorubicina i FU)

SG La SG a 5 anys va ser 
del 20% per IQ sola, 
12% per IQ + RT i 
19% per IQ + QT.

No es van observar bene-
ficis en SG pels pacients 
que van rebre tractament 
combinat comparat amb 
IQ sola. 

112 Stahl
JCO 2009

III Aleatoritzat 119 (100% 
tumors de 
la UEG)

QT (CISPLATÍ, FU i AF) x 2.5 
cicles seguida de IQ respecte 
QT d’inducció (CISPLATÍ, FU i 
AF) x 2 cicles seguida de QT 
(CISPLATÍ i VP-16) concomitant 
a RT (30 Gy)

SG La taxa de R0 va ser 
igual als 2 grups. 
RC patològica: 2% 
al grup de QT sola 
respecte 15.6% al 
grup de QTRT (p 
0.03). 
Mediana de SG: 21.1 
respecte 33.1 m 
respectivament,
SG a 3 anys: 27.7% 
respecte 47.4 % (p 
0.07). 
El benefici en 
termes de control 
local va ser del 18% 
favorable al grup de 
QTRT

La millora de la SG (malgrat 
no aconseguir p significativa) 
i del control local al grup 
de tractament combinat fa 
que aquesta estratègia sigui 
prometedora. 
Crítica: Tancament prematur 
de l’estudi per reclutament 
baix. 

QT: quimioteràpia; QTRT: quimioteràpia –radioteràpia;IQ: cirurgia; RC: resposta completa; SG:  AF: àcid folínic; FU: 5-fluoruracil; CISPLATÍ: cisplatí; VP-16: 
etopòsid; FU: 5-fluorouracil;m: mesos
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5. SUPORT NUTRICIONAL EN EL PACIENT AMB CÀNCER GÀSTRIC O D’UNIÓ 
ESOFAGOGÀSTRICA 

La prevalença de desnutrició en els pacients afectats de càncer gàstric és molt variable, depenent de l‘estat en el què es tro-
bin. Un estudi recent situa la prevalença total de desnutrició en el moment del diagnòstic entorn al 36%, amb un augment 
important de la mateixa en els pacients amb estadiatge tumoral avançat i PCR més elevada (114).

És conegut el impacte negatiu de la desnutrició en l’eficàcia, tolerància i resposta dels pacients amb càncer enfront a tracta-
ments oncoespecífics.  S’ha observat que l’estat de desnutrició pot produir canvis en la farmacocinètica i farmacodinàmica 
dels fàrmacs, produint alteracions a nivell d’absorció, de la unió a proteïnes o de l’eliminació renal o hepàtica dels mateixos 
(116). Tanmateix, una baixa ingesta oral durant el tractament oncoespecífic s’ha associat a una  major toxicitat (117).

Per altra banda, una pèrdua important de pes pot repercutir negativament sobre el PS (performance status) de l’individu, 
implicant la necessitat de reducció de dosi dels tractaments oncoespecífic planificats i, en conseqüència, una probable 
reducció de l’efecte antitumoral dels mateixos. En aquest sentit, es consideren indicadors pronòstics independents de mor-
talitat una pèrdua de pes superior al 2.75% per mes, un PS baix, una PCR elevada >5 mg/L o un estadi tumoral avançat (115). 

Els objectius de l’avaluació i intervenció nutricional en el CG són mantenir o restablir l’estat nutricional i minimitzar els 
efectes adversos dels tractaments antitumorals. Un suport nutricional precoç i intensiu des del diagnòstic i durant el trac-
tament antitumoral permet reduir la pèrdua de pes abans, durant i després del tractament. En aquest sentit s’afavoreix el 
compliment de la teràpia, sense condicionar una possible modificació o la seva continuïtat deguda a la malnutrició, podent 
ser aquests factors determinants del temps de remissió, resposta global i supervivència. 

La malnutrició és també un factor de risc independent per la qualitat de vida (122,123). 

Les guies de la Societat Europea i Americana de Nutrició Enteral i  Parenteral (ESPEN i ASPEN, respectivament) recomanen, 
amb un grau d’evidència A, la realització d’un cribratge nutricional a tot pacient oncològic pretractament, i, si fos necessari, 
una posterior avaluació i intervenció nutricional (118,119).

5.1 CRIBRATGE NUTRICIONAl

L’experiència demostra que la realització del cribratge nutricional dels pacients, tant hospitalitzats com ambulatoris, sovint 
no es duu a terme per falta de temps o per dificultat en la realització i interpretació del mateix, comportant un retard en el 
diagnòstic i tractament nutricional dels pacients. En aquest sentit es recomana que els mètodes de cribratge nutricional 
en pacients oncològics siguin fàcils i ràpids de manera que puguin realitzar-los professionals sanitaris no familiaritzats amb 
la nutrició. 

Bauer et al, en l’elaboració de la valoració global subjectiva generada pel pacient (VGS–GP) van indicar que la part de la 
valoració nutricional hauria de suposar menys d‘un minut a la valoració global del pacient (120). 

Per aquests motius, proposem un cribratge nutricional senzill, contemplat a les guies de maneig del càncer esofagogàstric 
de la societat britànica de gastroenterologia i cirurgia oncològica (121) i basat en 3 ítems. La positivitat en un d’ells implica-
ria la necessitat de realitzar una interconsulta al servei de nutrició per realitzar una valoració nutricional completa. Els tres 
punts que contempla el formulari són:

 » Índex de massa corporal (IMC) ≤ a 18.5 kg/m2

 » Pèrdua de >5% del pes en els darrers 3 mesos
 » Pèrdua de >10% del pes en els darrers 6 mesos

5.2 vAlORACIÓ  NUTRICIONAl

La valoració de l’estat nutricional permet establir el tipus i grau de desnutrició existent. D’acord amb les guies ESPEN sobre 
nutrició enteral en el pacient oncològic no quirúrgic (2006), caldria dur a terme valoracions nutricionals periòdiques amb 
la intenció de realitzar una intervenció nutricional precoç en aquells pacients oncològics en els que es detecti un dèficit 
nutricional (119).
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La valoració nutricional inicial requereix d’una revisió de la història mèdica i social del pacient, de les dades analítiques, la 
medicació actual, l’històric de canvis de pes, la història dietètica, i altres símptomes que puguin tenir un impacte en l’estat 
nutricional (nàusees, vòmits, diarrea, mucositis, disfàgia, odinofàgia, etc).

La VGS-GP es considera una eina nutricional àmpliament reconeguda i validada per al pacient oncològic(120). Aquesta 
valoració nutricional la realitzarà un membre de l’equip de nutrició.

5.3 INTERvENCIÓ NUTRICIONAl

La intervenció nutricional es fonamentarà en l’Algoritme de Intervenció Nutricional (figura 1) proposat per la “Sociedad 
Española de Alimentación Bàsica y Aplicada” (SENBA) i avalat per la “Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral” 
(SENPE), la “Sociedad Española de Oncología Médica” (SEOM) (124) i la “Sociedad Española de Oncologia Radioteràpica” 
(SEOR) que es basarà en 3 punts bàsics:

estat nutricional (estat nutricional adequat, desnutrició moderada, desnutrició greu)

objectiu del tractament (curatiu, pal·liatiu)

funcionalisme del tub digestiu i capacitat per cobrir les necessitats nutricionals. 

El tractament oncoespecífic del càncer gàstric es considera un tractament d’alt risc nutricional donat els efectes adversos 
del tractament amb QT i RT (nàusees, vòmits, anorèxia, diarrees, etc) que poden tenir un efecte negatiu sobre la ingesta. Per 
tant, el consell dietètic serà la primera mesura a aplicar sempre que la ingesta oral sigui viable.

5.3.1 intervenció nutricionAl seGons l’estAt nutritiu 

i. consell dietètic:

El CG pot ser asimptomàtic o associar-se a símptomes que condueixen a una reducció de la ingesta: anorèxia, molèsties 
epigàstriques, pirosi, vòmits, etc. Per altra banda, hi ha molts factors que poden incidir en els requeriments nutricionals dels 
pacients, motiu pel qual serà necessari individualitzar i adaptar les recomanacions dietètiques a la situació i hàbits nutricio-
nals de cada pacient per millorar l’adherència al tractament.

Les guies de la ESPEN (118) recomanen l’ús de consells dietètics específics segons els símptomes. 

El benefici del consell dietètic és prolongat i s’ha demostrat, en pacients amb càncer colorectal tractats amb QT, que es 
manté després de finalitzar el tractament. Aquest efecte es podria extrapolar als pacients amb càncer gàstric (123-127).

ii. suplementació nutricional:

La seva finalitat és complementar la dieta oral per cobrir la totalitat de les necessitats energètiques. Les recomanacions de 
les guies de la ESPEN (118) indiquen que si la ingesta oral del pacient es situa entre el 50-75% de les seves necessitats, és 
recomanable iniciar suplements nutricionals per via oral. 

Malgrat això, no s’ha establert una recomanació clara sobre quin tipus de suplements nutricionals són els més indicats per 
cobrir les necessitats nutricionals. No obstant, generalment es recomana l’ús de fórmules hipercalòriques normo o hiper-
proteïques de menor volum, segons les necessitats i tolerància del pacient.

No s’ha demostrat el benefici d’utilitzar fórmules nutricionals específiques enriquides en immunonutrients per al pacient 
oncològic no quirúrgic (118).

iii. nutrició enteral:

La nutrició enteral estarà indicada en els pacients amb incapacitat de cobrir almenys el 50% de les seves necessitats nutri-
cionals per via oral i en els què la via digestiva sigui funcional. Habitualment, en els pacients amb CG, la via d’accés al tub 
digestiu serà per ostomia d’alimentació.
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En els pacients amb neoplàsies de la UEG, la nutrició enteral pot ser utilitzada prèviament al inici del tractament per jeju-
nostomia o gastrostomia segons el tractament planificat. Durant el tractament adjuvant se’ls administrarà nutrició enteral 
si se’ls ha col·locat una sonda de jejunostomia en l’acte quirúrgic. 

L’elecció de la fórmula a emprar dependrà de les necessitats del pacient, podent ser administrades en perfusió contínua o 
de forma cíclica. 

iv. nutrició parenteral:

L’ús de la nutrició parenteral (NP) es reserva a pacients amb impossibilitat transitòria d’utilitzar el tub digestiu (per exemple 
per obstrucció alta, vòmits no controlables o ili paralític), a l’espera d’iniciar algun tipus de tractament oncoespecífic i que 
presentin desnutrició moderada-greu, amb l’objectiu de reiniciar l’alimentació oral quan sigui possible.

Segons les guies de nutrició parenteral de la ESPEN (131) caldria considerar com a possibles candidats a nutrició parenteral 
domiciliaria (NPD) als pacients amb obstrucció gastrointestinal, sense metàstasi en òrgans com fetge o pulmó, i amb un 
pronòstic vital condicionat per carències nutricionals.  El requisits que han de complir aquests pacients són: 

 » Índex de Karnofsky superior a 50.
 » Capacitat per comprendre el procediment.
 » Tenir autonomia i/o suport per realitzar el tractament al domicili.
 » En qualsevol cas, caldrà definir i pactar els criteris de retirada de la NP prèviament al inici del tractament.

5.3.3 intervenció nutricionAl seGons lA intenció del trActAment 

i. tractament neoadjuvant

Durant el tractament neoadjuvant s’oferirà consell dietètic ajustat als símptomes, establint un control periòdic per facilitar 
la continuïtat del tractament. No està indicada la nutrició enteral de forma rutinària en els pacients que reben tractament 
amb quimioteràpia (118). 

En els pacients en tractament QTRT neoadjuvant que seran sotmesos a tractament quirúrgic, està indicada la suplementa-
ció durant els 5-7 dies previs a la intervenció, amb una fórmula immoduladora enriquida amb àcids grassos ω-3, arginina i 
nucleòtids, amb un grau d’evidència A, d’acord a les guies clíniques de la (ESPEN) (118) i ASPEN (119).

ii. tractament adjuvant

Les possibilitats del suport nutricional en la fase de tractament adjuvant dependrà si el pacient té col·locada una via d’accés 
al tub digestiu (jejunostomia) o no.

Hi ha algunes sèries de pacients en que la nutrició enteral per jejunostomia durant el tractament adjuvant ha permès man-
tenir el tractament sense incidències i amb menor repercussió sobre l’estat nutricional (128).

Si no es disposa de jejunostomia el pacient seguirà el consell dietètic amb les modificacions indicades en el postoperatori 
de la gastrectomia. La suplementació nutricional en aquesta fase és de més difícil tolerància per possible síndrome de 
dumping, diarrees. En tot cas, les fórmules més ben tolerades són les fórmules normo o hiperproteïques i normocalòriques 
(màxim 1.25 Kcal/ml).

En els pacients amb gastrectomia total o parcial cal tenir present els possibles dèficits de vitamina B12, ferro, calci/calcidiol 
(vitamina D) que caldrà complementar en cada cas.

Altres possibles complicacions de la gastrectomia són l’esteatorrea i la síndrome de dumping que requeriran un tractament 
dietètic intensiu i la possible introducció d’enzims pancreàtics.

iii. tractament pal·liatiu

En els pacients en tractament antitumoral pal·liatiu la intervenció nutricional dependrà de la situació nutricional (Annex 4), 
fent ús habitualment del consell dietètic i de la suplementació nutricional. 
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Si la supervivència estimada del pacient és inferior a 3-6 mesos el tractament anirà dirigit al control de símptomes. Un 
dels símptomes més freqüents és l’anorèxia, per a la qual es pot intentar el tractament amb orexígens. Entre els diferents 
fàrmacs disponibles els que han mostrat major eficàcia en augmentar la gana i afavorir l’increment de pes serien l’acetat de 
megestrol i els corticoides (129,130). 

La introducció de NP rarament estarà indicada en pacients amb malaltia avançada i una curta expectativa de vida. 



ICOPraxi per al tractament mèdic i amb irradiació del dolor oncològic32 Institut Català d’Oncologia

6. Cures d’infermeria associades al càncer gàstric o d’unió esofagogàstrica

6. CURES D’INFERMERIA ASSOCIADES AL CÀNCER GÀSTRIC O D’UNIÓ 
ESOFAGOGÀSTRICA

El paper d’Infermeria com a part de l’equip multidisciplinari està basat en proporcionar una atenció integral oferint suport 
assistencial al pacient i a la família, continuïtat en les cures i suport en les tasques de gestió durant tot el procés oncològic. 

6.1 ROl ASSISTENCIAl

Tots els pacients candidats a tractament QT i / o RT tenen una primera visita amb infermeria. durant la qual es fa l’acollida 
del pacient, que inclou la presentació de la institució, de l’equip integrant de la unitat i de les seves funcions. S’informa al 
pacient i a la seva família del circuits i dels telèfons de suport on poden contactar davant de qualsevol dubte que els pugui 
sorgir.

Addicionalment es realitza una valoració integral del pacient i la família que engloba una valoració emocional i social així 
com una valoració del suport social i/o familiar i qualitat.

En cas necessari, es fa la derivació a diferents professionals: psiconcologia, treball social, nutrició, deshabituació tabàquica 
etc.

L’educació sanitària del pacient i/o de la seva família té un paper molt important en aquesta primera visita, malgrat està 
present durant tot el procés oncològic. Es proporciona informació (oral i escrita) sobre la malaltia, les proves diagnòstiques 
i el seu tractament quimioteràpic o radioteràpic (via d’administració, durada, periodicitat i toxicitat associada). Tanmateix, 
s’emeten recomanacions i consells per al control i/o maneig dels possibles símptomes i efectes adversos del tractament, 
sobre els accessos venosos centrals, i les sondes de nutrició (gastrostomia, jejunostomia).

visites seGuiment

Durant les visites de seguiment es realitza el control i seguiment del pacient i dels símptomes relacionats amb la toxicitat 
associada al tractament i el seu control i/o maneig.

D’altra banda, s’emeten recomanacions sobre cures i manteniment i es realitzen les cures específiques: ferides quirúrgiques, 
jejunostomia i gastrostomia.

6.2 ROl DE GESTIÓ

Les tasques de gestió durant el procés oncològic inclouen entre d’altres la gestió de casos del comitè, l’agilització del 
procés diagnòstic/estadificació, el control de programació i realització de proves i visites en els terminis previstos, la coor-
dinació dels plans de cures, la gestió d’accessos venosos centrals i la connexió entre els diferents serveis de l’hospital i 
extrahospitalaris.

El seu objectiu és proporcionar una informació adequada en cada moment, i gestionar les diferents necessitats que puguin 
sorgir durant el procés oncològic per tal de proporcionar una atenció i unes cures de qualitat.
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7. ICOSEGUIMENTS

Mes visita/Explor.física
Perfil bioqui.oncol.
Hemograma

Marcador
CA 19-9 Endoscòpia

TAC
Abdominal

RX
tòrax

3 x          

6 x x x      

9 x          

12 x x x x x x

             

18 x x x      

24 x x x x x x

             

30 x x x      

36 x x x x x x

             

42 x          

48 x x x x x x

             

60 x x x x x x
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8. PROPOSTA D’INDICADORS PER AVALUAR EL SEGUIMENT DELS RESULTATS

A partir de la data inicial d’aplicació de la ICOPraxi per al tractament del càncer gàstric i d’unió esofagogàstrica s’estableixen 
els indicadors de qualitat citats a continuació amb l’objectiu d’avaluar els resultats derivats de la implantació de la mateixa. 
Seria desitjable que l’avaluació dels esmentats indicadors i el seu seguiment fos dut a terme pels mateixos membres res-
ponsables de l’elaboració de la present ICOPraxi, amb la col·laboració complementària necessària en cada cas (personal 
data manager, Comitè d’avaluació extern, etc.).

INDICADORS DE RESUlTATS:

 » Taxa de recaiguda local i M1
 » Interval lliure de malaltia (ILE) des de la intervenció quirúrgica o tractament radical en UEG S I
 » Supervivència global als 3 anys
 » Supervivència global als 5 anys

INDICADORS DE PROCÉS:

 » Número i percentatge de pacients tractats segons les recomanacions de l’ICOPraxi. 
 » Interval entre la quimoteràpia neoadjuvant i la cirurgia
 » Interval entre la decisió terapèutica en Comitè i inici de tractament
 » Ingrés al peritractament
 » Percentatge de compliment de tractament planificat
 » Percentatge de pacients que requereixen suport nutricional durant el tractament 

Es proposa una revisió anual dels resultats clínics i d’acompliment i seguiment de l’ICOPraxi en la que estaran implicats, 
entre d’altres, els encarregats de l’elaboració de la mateixa. Aquesta revisió ha de permetre detectar el grau d’adaptació 
dels diferents hospitals de l’ICO a la guia, identificar possibles errors, tant en les directrius i recomanacions establertes en 
la guia com en la seva aplicació en els diferents hospitals, i establir les adaptacions oportunes en cada cas. Així mateix, es 
revisarà la idoneïtat dels indicadors de qualitat proposats per a la seva possible correcció (reducció, ampliació o substitució 
dels mateixos).

Finalment, es considera que caldrà dur a terme una revisió i actualització de les recomanacions de la present ICOPraxi amb 
una periodicitat mínima de 2 anys o quan es disposi de nova evidència que impliqui un canvi en la pràctica clínica diària, 
per part dels responsables de la seva elaboració i en la que caldrà aplicar els mateixos criteris utilitzats en la seva creació.
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ANNEX 1. ESTADIFICACIÓ SEGONS AJCC

Tumor primari (T):

 » Tx: el tumor primari no pot ésser avaluat.
 » T0: no hi ha indicació de tumor primari.
 »  Tis: carcinoma in situ: tumor intraepitelial sense penetració de la làmina pròpia.
 » T1: el tumor envaeix la làmina pròpia o la submucosa.
 » T2: el tumor envaeix la muscularis pròpia o la subserosa*.
 » T2a: el tumor envaeix la muscularis pròpia.
 » T2b: el tumor envaeix la subserosa.
 » T3: el tumor penetra la serosa (peritoneu visceral) sense envair les estructures adjacents**,*** .
 » T4: el tumor envaeix les estructures adjacents**,*** .

* [Nota: un tumor pot penetrar la muscularis pròpia fins els lligaments gastrocòlics o gastrohepàtics o l’ epipló major o me-
nor sense perforar el peritoneu visceral que cobreix aquestes estructures. En aquest cas, el tumor es classifica com T2. Si hi 
ha perforació del peritoneu visceral que cobreix els lligaments gàstrics o els epiplons, el tumor s’ha de classificar com un T3.]

** [Nota: les estructures adjacents de l’ estómac inclouen la melsa, el còlon transvers, el fetge, el diafragma, el pàncrees, la 
paret abdominal, la glàndula suprarenal, el ronyó, el budell prim i el retroperitoneu.]

*** [Nota:l’ extensió intramural fins el duodè o l’ esòfag es classifica per la profunditat de la invasió  més gran en qualsevol 
d’ aquests llocs.]

Ganglis limfàtics regionals (N) 

Els ganglis limfàtics regionals són els ganglis perigàstrics, que es troben al voltant de las curvatures major i menor, i els 
ganglis localitzats al voltant de les artèries gàstrica, hepàtica comú, esplènica i celíaca. Per la pN, la limfadenectomia regio-
nal ordinàriament constarà d’ almenys 15 ganglis limfàtics. El compromís d’ altres ganglis limfàtics intrabdominals, com els 
hepatoduodenals, retropancreàtics, mesentèrics i paraòrtics, es classifica com metàstasi a distància. 

 » Nx: els ganglis limfàtics regionals no poden ésser avaluats.
 » N0: no hi ha metàstasi fins els ganglis limfàtics regionals* .
 » N1: metàstasi a 1 - 6 ganglis limfàtics regionals. 
 » N2: metàstasi a 7 - 15 ganglis limfàtics regionals.
 » N3: metàstasi a més de 15 ganglis limfàtics regionals.

* [Nota: S’ha d’ utilitzar la designació de pN0 si tots els ganglis limfàtics examinats són negatius, independentment del 
número total extirpats i examinats.]

Metàstasi a distància (M) 

 » Mx: la metàstasi a distància no pot ésser avaluada
 » M0: no hi ha metàstasi a distància
 » M1: metàstasi a distància 



ICOPraxi per al tractament mèdic i amb irradiació del dolor oncològic36 Institut Català d’Oncologia

9. Annexos

Agrupació per estadis 

 » Estadi 0: Tis, N0, M0 
 » Estadi IA: T1, N0, M0 
 » Estadi IB: T1, N1, M0 

   T2a, N0, M0 
   T2b, N0, M0 
 » Estadi II: T1, N2, M0 

   T2a, N1, M0 
   T2b, N1, M0 
   T3, N0, M0 
 » Estadi IIIA: T2a, N2, M0 

   T2b, N2, M0 
   T3, N1, M0 
   T4, N0, M0

 » Estadi IIIB: T3, N2, M0 
 » Estadi IV: T4, N1, M0 

   T4, N2, M0 
   T4, N3, M0 
   T1, N3, M0 
   T2, N3, M0 
   T3, N3, M0 
   Qualsevol T, qualsevol N, M1 
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ANNEX 2.  AlGORITME TRACTAMENT CG

ESTADIFICACIÓ MALATIA

M1M0

LaparoscòpiaT1-2 N0

T1aN0 T≥1bN0 TNM1

Progrssió

Pal·liació
Resecció

endoscòpica

pT1a ≥pT1b

IQ

IQ pT3,T4
i/o pN+

pT1,T2
pN0

Seguiment Adjuvància

T3.T4 i/o N+

Neoadjuváncia

Re-estadi�cació
de la medicina

IQ

Adjuvància
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ANNEX 3. AlGORITME TRACTAMENT UEG
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 ANNEX 4. AlGORITME D’INTERvENCIÓ NUTRICIONAl (ADAPTAT DE SENBA)

Diagnòstic de càncer gàstric 
i d’unió esofagogàstrica

tractament oncològic curatiu?

tractament pal·liatiu

Esperança de vida < 3-6 mesos? AVALUACIÓ ESTAT NUTRICIONAL

Avaluació estat nutricional

Ben nodrit Desnutrició 
moderada o greu

Control 
periòdic

Consell dietètic especí�c 
+ suplementació nutricional

Control símptomes

tractament oncològiTract. curatiu 
(NeoAdj./Quirúrgic/ Adjuvantc curatiu?

SI

NO SI Ben nodrit

Consell dietètic 
especí�c

Desnutrició greuRisc/moderat 
desnutrició

Consell dietètic 
especí�c

+ suplementació 
nutricional

Consell dietètic 
especí�c

+ suplementació
nutricional o 

Nutrició Enteral 
o Parenteral

NO
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ANNEX 5. DEFINICIÓ DElS DIFERENTS ESQUEMES DE QUIMIOTERàPIA RECOMANATS EN lA 
GUIA

Règim Fàrmacs i dosificació Freqüència

Esquema  ECF (MAGIC)
E 50mg/m² dia 1
C 60mg/m² dia 1 
FU 200mg/m²/d en IC dia 1-21 

Cada 3 setmanes

Esquema McDonald*

Dosis de QT: 
FU 425 mg/m²/dia dies 1-5
AF 20 mg/m²/dia  dies 1-5

Dosis de QTRT: 
FU 400 mg/m²/dia dies 1-5
AF 20 mg/m²/dia ev dies 1-5 dies 1-4 i últims 3 dies de RT

Veure nota*

Esquema McDonald Modificat*

Dosis de QT: 
FU 425 mg/m²/dia dies 1-5
AF 20 mg/m²/dia  dies 1-5

Dosis de QTRT: 
FU 200 mg/m²/dia concomitant amb RT

Veure nota*

Esquema  CF (neoadjuvància)
C 70 mg/m² dia 1 
FU 300 IC 21 d (NA)

Cada 3 setmanes 

Esquema  CF (mestastàtic)
C 80 mg/m² dia 1 
FU 1000 mg/m2 d1-3

Cada 3 setmanes

Esquema CX (mestastàtic)
C 80 mg/m² dia 1 
X 1000 mg/m²/12 hores dia 1-14

Cada 3 setmanes

Esquema Carbo-FU (neoadjuvància)
Carbo 5 AUC 
FU 300 mg/m2 IC 7 dies 

Cada 3 setmanes

Esquema Carbo-FU (mestastàtic)
Carbo 5 AUC 
FU 1000 mg/m2 d1-3

Cada 3 setmanes

Esquema Trastu-C-FU
Trastuzumab 8 mg/kg (dosi de càrrega); 6 mg/kg  posteriorment
C 80 mg/m2

FU: 800 mg/m2 5 dies
Cada 3 setmanes

Esquema Trastu-C-cape
Trastuzumab 8 mg/kg (dosi de càrrega); 6 mg/kg  posteriorment
C 80 mg/m2

X 1000 mg/m2 dies 1-14
Cada 3 setmanes

Esquema DCF =TPF
D 75 mg/m² dia 1
C 75 mg/m² dia 1
FU 750 mg/m² ic 5 dies

Cada 3 setmanes

Esquema EOX
E 50 mg/m2

O 130 mg/m2 d1 
X 625 mg/m2 c/12h

Cada 3 setmanes

Docetaxel Docetaxel 75 mg / m 2  Cada 3 setmanes

Irinotecà en monoteràpia I  300 mg/m2 Cada 3 setmanes

Mitomicina-tegafur
M  20 mg/m2 dia 1
T oral 400 mg 

M: dosi única
Tegafur: Cada 12 hores durant 3 mesos

E: Epirrubicina; C: cisplatí; FU: 5-flurorouracil; M: mitomicina; Carbo: carboplatí; X: capecitabina; T:  tegafur; I: irinotecan; QT: quimioterapia; RT: radioterà-
pia;  AF:àcid folínic
*McDonald: El tractament consistirà en un primer cicle de QT amb FU i (AF) endovenós del dia 1 al 5. Als 28 dies des del dia 1, s’inicia la quimioradiotera-
pia (QT/RT) concomitant, en 25 sessions de RT (5 setmanes), juntament amb QT els 4 primers i els 3 últims dies. A partir d’aquí, descans de 4 setmanes. A 
continuació, es fan 2 cicles més de QT, amb FU i AF els dies 1 a 5 cada 28 dies.
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ANNEX 6: PROTOCOl DE COl·lOCACIÓ DE CATèTERS vENOSOS CENTRAlS

PICC: CATèTER vENÓS CENTRAl D’INSERCIÓ PERIFèRICA 

Criteris d’inclusió i priorització:

• Pacients diagnosticats de neoplàsia de la unió esofagogàstrica Siewert I tributaris a tractament neoadjuvant (El PICC es 
retirarà al finalitzar el dos cicles de tractament QT neoadjuvant).

• Pacients diagnosticats de neoplàsia de la unió esofagogàstrica o neoplàsia gàstrica metastàsica, fràgils amb PS just, 
tributaris a tractament de quimioteràpia que inclogui la infusió continua de 5-Fluorouracil, amb dubtes de poder com-
pletar el 6 cicles de tractament quimioteràpia. 

• Pacients candidats a PAC que no poden suspendre els antiagregants plaquetaris i/o  anticoagulants per prescripció 
mèdica.

• Pacients que necessiten començar el tractament a una data determinada, però que hi ha demora superior al temps 
estimat en quiròfan, per la col.locació de PAC.

Criteris exclusió:

• Pacients candidats a PAC des del inici.
• Pacients poc cuidadors sense suport familiar.

Punts a favor:

• Possibilitat de realitzar extraccions de sang a través de PICC (ICO)
• No cal suspendre anticoagulants i/o antiagregants.
• La instauració d’aquests catèters no és excessivament agressiva per al pacient, són de fàcil manipulació i no necessiten 

heparinització.

Punts febles:

• Per al manteniment d’aquests catèters es requereixen cures setmanals.
• Les complicacions pròpies dels catèters (incloses al C. informat): flebitis químiques, infeccions, obstruccions, trombosi, 

migració.
• Complicació pròpia de la col · locació del catèter: Flebitis mecànica que pot requerir tractament amb antiinflamatoris.
• Lleu alteració de la imatge corporal i disminució del confort.

Circuit

• Detecció dels pacients que compleixin algun dels criteris establerts a l’ inici del tractament.
• El pacient ha d’haver estat valorat per infermera, de la unitat funcional tumors esofagogàstrics (UTEG) com a candidat:
• Realitzar educació sanitària sobre el PIC.
• Signatura de C. Informat (s’ha d’escanejar i introduir en SAP)
• Programació de la col · locació del PICC trucant telefònicament a secretària de HOD  Col · locació del PICC en la unitat 

d’hospital de dia pel personal d’infermeria expert (prèviament format i entrenat).
• Realització de RX de control (sol · licitat per HOD)
• Revisió per part mèdica de la placa de comprovació (normalment metges USAC)
• Revisió de la programació de les cures setmanals i valorar la possibilitat d’anar a   curar-se a hospital de dia d’altres 

centres (consulta de infermeria de HOD)
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FUll EDUCATIU CATèTER vENÓS CENTRAl D’ INSERCIÓ PERIFèRICA (PICC) 

ETIQUETA PACIENT

 
DATA DE COl·lOCACIÓ: ................................................HORA: .............................................................................................
llOC: HOSPITAl DE DIA (PlANTA 6) ..........................DURACIÓ: 1 HORA APROX. ........................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Vostè porta un catèter venós central molt útil per a poder administrar tractaments directament a la vena i extraccions de 
sang. Per a tenir una bona cura en el seu manteniment, li recomanem les següents mides higièniques.

RECOMANACIONS: 

1. El catèter ha de estar sempre protegit:

• Si queda descobert perquè s’ha desenganxat l’apòsit  de manera accidental, col·loqueu gases estèrils sense tocar amb 
les mans  la zona del catèter descoberta, després posi  esparadrap per a fixar les gases.

• Si nota molèsties a la zona, les gases estan mullades o tacades de sang o te febre de 38º truqui a l’ ICO 24 h o a la seva 
infermera de referència.

• Quan realitzi la seva higiene personal protegeixi les gases del catèter: Tàperes amb una bossa de plàstic o cel·lofana de 
cuina  per evitar que se mulli al rentar-se.

• No manipuli la zona ni retiri l’apòsit que protegeix el catèter encara que noti picor o cuïsor, consulti.
• Eviti tirons i cops a la zona.
• No utilitzi mànigues que estrenyin la zona on està encertat  el  catèter.

2. ¿En que consisteix la cura del catèter? 

Consisteix en revisar i mantenir net el punt d’ entrada del catèter per a evitar possibles infecciones; comprovar el bon fun-
cionament d’aquest i rentar amb sèrum el seu interior. La cura s’ha de  realitzar setmanalment a l’ hospital de dia (planta 6).

3.  Recordi:

• Programar la  cura setmanal a l ‘ Hospital de Día: 93 260 77 93
• Contactar  amb l’ ICO 24 H: 902 107 433  si  apareix:

•	 dolor o picor 
•	 febre de 38º C
•	 envermelliment de la zona  
•	 inflamació del braç

El pacient i l’oncòleg han de signar el CI PICC
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 CI -38 

Consentiment Informat 
Col·locació d’un catèter venós central 

d’inserció perifèrica (PIC) 

Cognoms............................................................ Nom.......................................... 
Nº HC .......................... Nº de DNI.................................. Data.......................... 

Finalitat 

Obtenir un accés venós central que permeti l’administració del tractament endovenós (a l’interior de la vena) d’una forma 
senzilla i eficaç i poder a l’hora extreure mostres de sang evitant puncions .

Descripció del procés 

Mitjançant aquest procediment s’introdueix un catèter (tub llarg i prim, flexible) a la vena cefàlica o basílica i es deixa de 
manera permanent mentre duri el tractament. Aquest catèter queda fixat a la pell mitjançant un apòsit. 

Efectes secundaris 

Malgrat la correcta realització de la intervenció, existeixen uns riscos inherents relacionats amb la col·locació del catèter. 
• Sagnat de la punció i posterior hematoma (blau) 
• Infecció del catèter 
• Trombosi 
• Flebitis 

Efectes de la no realització 

La col·locació del catèter venós central d’inserció perifèrica permet extreure mostres de sang i l’administració de quimio-
teràpia de manera segura, evitant la venopunció. En casos de difícil accés venós el catèter, evitarà realitzar puncions repe-
tides a les venes. 

Riscos que se’n poden derivar en el seu cas (emplenar si cal): 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

DEClARO 

Que el Dr./a.............…………… del Servei/Unitat ..........................……… m’ha explicat què és, com es fa i per què serveix el pro-
cediment proposat. M’ha informat amb detall, de manera clara i comprensible dels riscos generals, possibles complicacions 
i seqüeles potencials que se’n puguin derivar, així com dels beneficis i de les alternatives existents al procediment proposat, 
i m’han contestat a totes les preguntes que fet al respecte. També, he estat informat que en el qualsevol moment puc 
retractar-me i revocar el meu consentiment, sense que això repercuteixi en la meva atenció mèdica. I per aquestes raons, 
dono ¨ no dono ¨ (marqueu amb una creu el que correspongui) el meu consentiment. 

Signatura del/la pacient*    Signatura del metge    Signatura d’un testimoni                                                              

L’Hospitalet de Llobregat, ....... de ....................................... de 201 
*En cas d’incapacitat del pacient, signatura del tutor legal/familiar fent constar el nom, cognoms i DNI
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PAC: CATèTER D’ARTèRIA PUlMONAR

Criteris d’inclusió i priorització:

• Pacients diagnosticats de neoplàsia de la unió esofagogàstrica Siewert II/III i/o neoplàsia gàstrica tributaris a tracta-
ment neoadjuvant.

• Pacients diagnosticats de neoplàsia de la unió esofagogàstrica o neoplàsia gàstrica metastàsica tributaris a tractament 
de quimioteràpia que inclogui la infusió continua de 5-Fluorouracil.

• Pacients candidats a CVC que no ha sigut possible col·locar PICC.

Criteris exclusió:

• Pacients que no poden deixar el tractament anticoagulant i/o antiagregant plaquetari per prescripció del metge.
• Pacients que necessiten començar el tractament a una data determinada, però que hi ha demora superior al temps 

estimat en quiròfan, per la col.locació de PAC.

Punts a favor:

• Mínima alteració de la imatge corporal. Afavoreix el confort i l’activitat habitual del pacient.
• El manteniment d’aquests catèters requereix cures cada 8 setmanes

Punts febles:

• Les complicacions pròpies de la col · locació del catèter (incloses al C. Informat signat a braquiteràpia)

Circuit

• El pacient ha d’haver estat valorat per infermera, de la unitat funcional tumors esofagogàstrics (UTEG) com a candidat:
•	 Revisió de Hg i coagulació recent
•	 Revisió si tractament amb antiagregants plaquetaris i/o anticoagulants  ( en cas afirmatiu, per prescripció, saber i 

determinar el nombre de dies de suspensió)
•	 Realitzar educació sanitària sobre el PAC.
•	 Signatura del consentiment informat a braquiteràpia.

• Programació de la col · locació del PAC via SAP  



ICOPraxi per al tractament mèdic i amb irradiació del dolor oncològic 45Institut Català d’Oncologia

9. Annexos

EDUCACIÓ SANITàRIA CATèTER AMB RESERvORI SUBCUTANI

Que és ?

El Catèter amb reservori subcutani és un petit dispositiu (reservori) rodó metàl·lic amb una membrana 
central de silicona connectada a un tub molt fi (catèter) que s‘introdueix dins de les venes profundes del 
cos. El catèter no és veu dons es col·loca sota la pell prop de la clavícula, no necessita molt manteniment 
i és redueix el risc d’infeccions.

Per que serveix?

Moltes vegades és necessari accedir a una vena de forma senzilla i poc dolorosa per obtenir mostres de sang o bé per ad-
ministrar medicació de forma contínua. El reservori subcutani pot ser una bona solució en els següents supòsits:

• Quan es necessita administrar tractaments de forma continua durant bastant temps i no és vol lesionar les venes.
• Quan els tractaments són molt irritants per les venes perifèriques (les externes que veiem), i cal una vena més grossa 

i profunda (les internes, no és veuen).

Prepari’s abans d’entrar a quiròfan:

• Cal estar en dejú, mínim 4 hores abans.
• Treguis les joies, el rellotge i  la dentadura postissa.
• Elimini l’esmalt de les ungles
• Dutxa general i la pell neta.

Com es col·loca?

Cal fer-ho en un quiròfan, amb anestèsia local i aproximadament dura una hora.

• És un procés ambulatori.
• Mentre es realitzar la tècnica cal estar estirat en un llit i quiet.
• El metge  farà una petita incisió a la pell per introduir-li el catèter que  després 

tancarà amb uns punts de seda. Portarà unes gasses estèrils tapant la ferida.
• Quan li col·loquin el catèter notarà que el toquen però no tindrà dolor.
• Un cop col·locat el catèter es comprova amb raigs X si està tot correcte. 

Com es cuida?

Un cop col·locat el catèter:

• Si les primeres 24 hores a casa te dolor pot prendre paracetamol  (Gelocatil ®)
• Pot fer les activitats habituals: caminar, menjar, i treballar si no te molèsties.
• Evitar portar molt de pes o fer grans esforços durant primers dies amb braç del costat on està col·locat del catèter.
• Als dos dies de la col·locació ha d’anar a curar-se la ferida a l’ambulatori de referència, fins llavors no se la destapi i eviti 

mullar-la
• Aproximadament als quinze dies tornarà per retirar els punts amb la seva infermera de referència o la l’Hospital de Dia 

Ha d’anar al seu centre més pròxim en cas de:

• Febre superior a 38º
• Dolor en la zona de la ferida
• Supuració, envermelliment o enduriment en la zona dels punts.
• Per consultar qualsevol dubte truqui al telèfon ICO 24 hores 902 107 433

file:///C:\Documents and Settings\Imma\Local Settings\Temp\Cateter amb reservori subcutani
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PPROFESSIONAlS AlS QUE vA DIRIGIDA lA GUIA
Professionals de l’ICO, Oncòlegs medics i Oncòlegs radioteràpics, tant dels 3 centres de referència com de la Xarxa Comarcal.

DATA D’EDICIÓ O DE lA úlTIMA ACTUAlITZACIÓ
Primera edició: Desembre 2012

PREvISIÓ SOBRE l’ACTUAlITZACIÓ DE lA GUIA
Es preveu revisar i actualitzar les recomanacions establertes en aquesta guia, segons els criteris emprats en el moment de 
l’elaboració, cada 2 anys o quan es disposi de nova evidencia que impliqui un canvi en la practica clínica diària. 
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