
 

  
 

 
   

SEQUENCIADOR DE NOVA GERAÇÃO  
DE ELEVADA CAPACIDADE 

 SISTEMA DE 
ECOENDOSCOPIA DIGESTIVA 

 
Tecnologia permite identificação de alterações genéticas para 
diagnóstico de determinados tumores, prognóstico, identificação 
de terapêutica mais adequada e mecanismos de resistência dos 
tumores a terapêuticas específicas. No IPO Lisboa, é utilizada para 
diagnóstico genético de cerca de 3.000 amostras e é essencial para 
as atividades clínica e de investigação. 

  
A aquisição de um novo sistema permite aumentar a capacidade de 
resposta e colmatar as necessidades de ecoendoscopia para estadiamento 
e diagnóstico de tumores digestivos. O IPO Lisboa é Centro de Referência 
para vários cancros digestivos  e um dos poucos hospitais do país que trata 
doentes com tumores raros, como os neuroendócrinos e do estroma 
gastrointestinal. 

   

O Sequenciador de nova geração (NGS) de elevada capacidade 
destina-se à Unidade de Investigação em Patobiologia Molecular 
(UIPM), um serviço do Centro de Investigação do IPO Lisboa que se 
dedica à investigação básica e de translação em oncobiologia, 
diagnóstico molecular de cancro hereditário e caracterização de 
marcadores tumorais.  
 
O NGS de elevada capacidade permite a identificação de alterações 
genéticas (mutações, rearranjos e diferente expressão de genes). 
 
É fundamental para o diagnóstico de certos tumores, definição de 
prognóstico e decisão terapêutica, o que tem impacto no manejo 
clínico dos doentes oncológicos.  
 
O NGS também identifica mecanismos de resistência a terapêuticas 
específicas durante a progressão da doença oncológica, 
aumentando as hipóteses de se encontrar um tratamento mais 
eficaz para o doente. Esta tecnologia é também fundamental no 
contexto do cancro hereditário pois permite a identificação de 
alterações genéticas responsáveis pelo cancro em determinadas 
famílias. 
 
Na área da investigação em oncologia, o NGS é uma ferramenta 
indispensável para identificação de novos biomarcadores de 
diagnóstico, prognóstico e monitorização de doença; novos alvos 
terapêuticos para futura aplicação clínica e identificação de novos 
genes de suscetibilidade para o desenvolvimento de cancro familiar 
e síndromas hereditários de cancro. 
 
No IPO Lisboa, o NGS é utilizado para o diagnóstico genético de 
cerca de 3.000 amostras (número que aumenta de ano para ano 
devido a novas indicações e aplicações) e ainda é utilizado para a 
caracterização molecular de tumores e de síndromas hereditários 
de cancro em largas dezenas de amostras incluídas em projetos de 
investigação em curso.  
 
Custo: 380.000,00€ + IVA 

 O IPO Lisboa é Centro de Referência para doenças neoplásicas digestivas, 
designadamente cancros do esófago, estômago e reto. O Serviço de 
Gastrenterologia (SG) também é referência nacional para os tumores 
neuroendócrinos, do estroma gastrointestinal e esófago de Barrett. Estes 
tumores raros são tratados em centros altamente especializados, com 
recurso a tecnologias e terapêuticas muito específicas e por profissionais 
muito diferenciados. São referenciados e seguidos no IPO Lisboa os doentes 
das regiões centro e sul do país e das regiões autónomas. 
 
Além do diagnóstico, estadiamento e terapêutica endoscópica de lesões 
neoplásicas do tubo digestivo, o SG faz a vigilância ativa de doentes com 
síndromes hereditários (síndrome de Lynch e polipose adenomatosa 
familiar do cólon) que têm risco aumentado de vir a desenvolver cancro do 
cólon e reto, urgências endoscópicas e terapêutica endoscópica de 
complicações cirúrgicas. 
 
O SG tem investido no desenvolvimento da técnica de ecoendoscopia 
digestiva, que permite a realização de punções de lesões parietais, 
submucosas e extraluminais para diagnóstico citológico. A realização deste 
exame é fundamental para o tratamento integral do doente com cancro 
digestivo alto, pois contempla as vertentes de diagnóstico e estadiamento. 
 
A aquisição de um novo sistema de ecoendoscopia digestiva (um ecógrafo 
e dois ecoendoscópios lineares) permite aumentar a capacidade de 
resposta e colmatar as necessidades de ecoendoscopia para estadiamento 
e diagnóstico de tumores digestivos, respondendo às necessidades dos 
utentes do IPO Lisboa e também às solicitações de outros hospitais da área 
de abrangência do Instituto. 
 
Adicionalmente, a ecoendoscopia evoluiu para uma vertente terapêutica 
que se pretende iniciar no IPO Lisboa e que inclui a terapêutica ablativa de 
lesões quísticas pré-malignas do pâncreas e a ablação de tumores 
neuroendócrinos do pâncreas, terapêutica endoluminal e paliação guiada 
por ecoendoscopia na doença oncológica digestiva alta avançada.  
 
 
Custo: 220.000,00€ + IVA 
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