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Com cerca de 2 milhões de óbitos em 2012, segundo estimativas do GLOBOCAN, o câncer do Aparelho Digestivo Alto é considerado
um problema de escala mundial, posicionando os tumores de esôfago, estômago, fígado e pâncreas à frente em mortalidade de
tumores mais incidentes como próstata, mama e colorretais. No Brasil, segundo o mesmo estudo, os números acompanham as taxas
mundiais.
De acordo com o cirurgião oncologista e diretor do Departamento de Cirurgia Abdominal do A.C.Camargo Cancer Center, Felipe José
Fernández Coimbra, o panorama motivou a produção do manual Câncer do Aparelho Digestivo Alto, que visa compartilhar a expertise
do serviço por ele coordenado, acumulada no dia a dia de atendimento, cirurgias, tratamentos sistêmico e radioterápico, de forma
multidisciplinar e integrada.
No livro são compartilhadas as rotinas relacionadas ao diagnóstico, estadiamento, completo fluxograma de tratamento e seguimento
pós-tratamento, além de informações sobre epidemiologia, fatores de risco, aspectos de anatomia e apresentação clínica de tumores
malignos e benignos do aparelho digestivo alto.
O manual é baseado em evidências científicas da rotina do departamento e dividido em 17 capítulos que abordam diversos tipos de
tumores abdominais: carcinoma espinocelular de esôfago; adenocarcinoma de esôfago distal e transição esofagogástrica;
adenocarcinoma gástrico; linfoma gástrico; adenocarcinoma de pâncreas; câncer da vesícula biliar; colangiocarcinoma; carcinoma
hepatocelular; neoplasias císticas do pâncreas; tumores neuroendócrinos do trato gastrointestinal alto; tumores neuroendócrinos do
pâncreas; tumores do estoma gastrointestinal; metástases hepáticas de câncer colorretal; metástases hepáticas de tumores
neuroendócrinos; metástases hepáticas de tumores não-colorretais e não-neuroendócrinos; tumores hepáticos benignos;
adenocarcinoma do intestino delgado, duodeno e papila duodenal.
Cada capítulo detalha os aspectos epidemiológicos do câncer e seus fatores de risco, anatomia, apresentação clínica, diagnóstico e
avaliação inicial, estadiamento, tratamento, seguimento, fluxograma e leituras recomendadas. O Manual ainda traz três capítulos
finais sobre o suporte perioperatório multidisciplinar (nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia e enfermagem); cirurgia oncológica no
paciente idoso e o papel da laparoscopia como modalidade de cirurgia oncológica.
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