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1. CAMPAÑA DA DECLARACIÓN DA RENDA 2016: NOVIDADES E CALENDARIO

A menos dun mes do comezo da Campaña da Renda 2016 e despois dunha primeira toma de contacto coa
Dirección de Recursos Humanos da AEAT, facilitousenos un avance das principais novidades da Campaña
2016.
Os aspectos máis diferenciados desta campaña resúmense en que non houbo grandes cambios
normativos dun ano para outro e que será unha realidade a implantación definitiva da Renda Web.
NOVIDADES DA CAMPAÑA DE RENDA 2016:
-

Xeneralización da Renda Web.
Primeira Campaña sen o Programa PAI.
Novo procedemento de rectificación de autoliquidacións.
Proba piloto, extensión do servizo telefónico mediante “chamadas saíntes”. A AEAT ponse en contacto
co contribuínte previa petición deste.
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5 – Inicio da Campaña de Renda. Inicio
servizos Renta Web. Presentación
declaracións. Inicio servizo telefónico de
información.

4 – Inicio servicio cita previa

26 – Fecha límite domiciliación

11 – Inicio campaña presencial A.T.

29 – Fin concertación cita previa
30 – Fin Campaña de Renda

MELLORA NA RENTA WEB:
Melloras que afectan a descarga de datos dos rendementos do traballo, dos rendementos de capital
mobiliario, de ganancias e perdas patrimoniais, das deducións de rendas obtidas en Ceuta e
Melilla e reorganízase a información das deducións autonómicas por aluguer.
DESCARGA DE DATOS FISCAIS:
Novidades en descarga de datos fiscais e no DAFAS, incorporación do cruzamento coas cotizacións
á Seguridade Social, con nota de advertencia de si non compren os requisitos mínimos, axudando á
minoración de erros e simplificando a incorporación dos datos de maneira que en moitos casos realízase de
forma automática.
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OBTENCIÓN DO Nº DE REFERENCIA (PROGRAMA RENO):
Neste exercicio pedirase o NIF do contribuínte, a casilla 440 da Renda 2015 e o ÍAN no caso
dos non declarantes o exercicio anterior.
PERFIL ASISTENCIA PRESENCIAL:
Límite de 65.000€ anuais en rendementos do traballo, límite de 15.000€ en rendementos de capital
mobiliario e para os rendementos de capital inmobiliario co límite dun inmoble alugado. Exclúese da
asistencia presencial aos contribuíntes con rendementos de actividades económicas en módulos e o resto
con ganancias e perdas patrimoniais.
CITA PREVIA TELEFÓNICA:
De luns a venres de 9 a 19 horas nos teléfonos 901 22 33 44 e 91 553 00 71. Si o teléfono da
plataforma está saturado pasarase unha locución que permita si o contribuínte deséxao concertar cita por
VRU (Só se permitirá concertar cita, non modificar nin anular unha declaración).

2. FORMACIÓN EGAP – CONVOCATORIA DE CURSOS PARA PERSOAL DOS ENTES PÚBLICOS

EGAP - DOG, 7 DE MARZO
Resolución do 1 de marzo de 2017 pola que se convocan actividades de formación para o persoal que
presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia e
institucións públicas autonómicas.
REQUISITOS PARTICIPANTES
Poderán participar nas accións formativas convocadas nesta resolución os empregados/as públicos/as que
presten servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas
na liña a) do artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e institucións públicas autonómicas que non
poidan acceder ás convocatorias de formación continua e se encontren en situación de servizo activo,
permiso por maternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun fillo ou dun familiar e
que reúnan os requisitos establecidos na presente convocatoria.
SOLICITUDES
Desde ás 8 horas do 8 de marzo ata as 14 horas do 17 de marzo en
http://egap.xunta.gal/matricula
Dentro deste prazo os solicitantes deberán presentar na EGAP un certificado
expedido polo órgano responsable de persoal que indique o tipo de persoal,
a situación administrativa e a antigüidade na Administracción
AREAS DE FORMACIÓN
Réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas
Unión Europea: políticas públicas e procedementos comunitarios
Portal de idiomas
Comunicación, organización do traballo e mellora das habilidades
Administración electrónica, protección de datos e calidade administrativa
Plan formativo ofimático de Galicia
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3. CONVOCATORIA DE PROBAS DE AVALIACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE PARA ACCEDER
AOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE DOS NIVEIS-2 e 3
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA- DOG 7 DE MARZO
Resolución do 26 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se
convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade
de nivel 2 e 3 de cualificación.
COMPETENCIAS CLAVES N.C.- 2 e 3
Comunicación en lingua galega.
Comunicación en lingua castelá.
Comunicación en lingua estranxeira (inglés).
Competencia matemática.
SOLICITUDES E PRAZO
As solicitudes deberán presentarse preferiblemente na sede electrónica da
Xunta
de
Galicia
https://sede.xunta.gal/portada
ou
na
web
http://emprego.ceei.xunta.gal/
O prazo é ata o 24 de marzo de 2017.
4. FORMACIÓN CELGA – CONVOCATORIA DE CURSOS DE LINGUA GALEGA PREPARATORIOS DA
PROBAS PARA OBTER OS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA CELGA 1, 2, 3, 4
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U - DOG, 8 DE MARZO
Resolución do 28 de febreiro de 2017, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con
carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas
para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (ED104B).
PERSOAS DESTINATARIAS
Todas as persoas maiores de dezaseis anos ou por aquelas que os fagan no ano natural da convocatoria.
PROGRAMACIÓN CURSOS PREPARATORIOS
Celga 2: Noia, Ordes, Sarria, Xinzo de Limia, A Estrada, Valga.
Celga 3: Cee, A Coruña, Culleredo, Melide, Pontedeume, Monforte, Vilalba, Viveiro,
O Barco, Cambados, Moaña, Tui.
Celga 4: A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Ribadeo, O Carballiño, Ourense,
Ribadavia, Verín, Pontevedra, Vigo, Vilagarcía
SOLICITUDES E PRAZO
Os formularios de solicitude, segundo o modelo ED104B, estarán dispoñibles no anexo I desta resolución,
na sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo https://sede.xunta.gal e na páxina web
http://www.lingua.gal/portada , que permite cubrir e editar a solicitude.
O prazo para a presentación das solicitudes dos cursos será de 20 días naturais, que se contarán a partir
do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.
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5. FORMACIÓN INAP – ACCIÓNS FORMATIVAS DESCENTRALIZADAS NO ÁMBITO LOCAL PARA
2017
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA – BOE, 10 DE MARZO
Resolución de 8 de marzo de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan
acciones formativas descentralizadas en el ámbito local para el año 2017.
DESTINATARIOS.
Personal al servicio de las Administraciones públicas, preferentemente el de Administración local, que
cumpla los requisitos exigidos en el apartado de destinatarios de cada uno de los cursos, según se describe
en el anexo.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Deberá presentar la correspondiente solicitud en la siguiente dirección: www.inap.es/cursos-deadministracion-local y http://www.inap.es/formacion-en-administracion-local.
El consentimiento del superior jerárquico se entiende concedido desde el momento en que accede a
participar en acciones formativas en las que haya resultado seleccionado. El envío de la solicitud telemática
debidamente cumplimentada supone la aceptación expresa de las normas y procedimientos que rigen cada
uno de los cursos.
El plazo de presentación de solicitudes los cursos descentralizados incluidos en esta convocatoria se indica
en la página web del Instituto (www.inap.es).
DEPUTACIÓN DA CORUÑA
Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia, y su Reglamento de Desarrollo. Interrelación normativa,
análisis práctico y principales novedades. Destinatarios: Secretarios, interventores, secretariosinterventores, personal técnico de las áreas de urbanismo, vías y obras y medio ambiente de las entidades
locales. Modalidad presencial, 22 horas.
DEPUTACIÓN DE LUGO
Aspectos prácticos de la contratación local. Destinatarios: Funcionarios con habilitación de carácter nacional,
técnicos y empleados públicos de la Administración local con funciones en el ámbito de la contratación,
asesoría jurídica y fiscalización. Modalidad presencial, 20 horas

6. NOVAS DESTACADAS NAS WEB DE CSI-F NACIONAL E CSI-F AUTONÓMICO

Hacienda presentará este año una oferta de empleo público superior
al 100 por cien de las jubilaciones en Educación, Sanidad y Justicia,
para reducir la temporalidad
El ministerio plantea un calendario de reuniones para hablar de
condiciones laborales y retribuciones y presentar un Proyecto de
Presupuestos a finales de mes.
CSIF valora que se desbloquee la negociación pero ve insuficiente la
propuesta, que debe incluir al conjunto de las Administraciones
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Día Internacional de la Mujer 2017 «Las mujeres en un mundo laboral
en transformación»
CSIF presenta la campaña “#Pásamelamochila"
CSIF conmemora el Día Internacional de la Mujer con este manifiesto en
el que nos sumamos a la iniciativa de ONU Mujeres “«Las mujeres en un
mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030»”.

Proposta de modificación da RPT da Consellería de Medio Ambiente
e Ordenación do Territorio
A modificación da RPT da Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio ven xa de maio de 2016, cando se comezou
unha negociación da que se nos comunican
Procesos selectivos para o ingreso na escala de Subinspectores de
Consumo e na de superior de Finanzas
Proxectos de orde pola que se convocan os procesos selectivos para o
ingreso na escala de subinspectores de consumo e na escala superior de
finanzas.
Cambio de denominación de categorías de SPDCIF y acuerdo para
las adscripciones del personal temporal fijo
Informe da reunión do C. Intercentros e Función Pública
(07/03/2017):
modificación convenio colectivo- cambio de
denominación categorías SPDCIF
CSIF reclama líderes de altura e comprometidos coa igualdade que
deseñen políticas que consigan por fin unha España 50/50.
DÍA INTERNACIONAL DA MULLER 2017: 'As mulleres nun mundo laboral
en transformación' CSIF presenta a campaña 'Pásame a mochila' CSIF
conmemora o Día Internacional da Muller con este manifesto no que nos
sumamos á iniciativa de ONU Mulleres As mulleres nun mundo laboral
en transformación: cara a un planeta 50-50 en 2030.
Nota informativa sobre os procesos de integración do persoal
de Turismo
Resumo da reunión informativa coa D.X. de Función Pública, Axen.
de Turismo de Galicia e Comités de Empresa (02/03/2017).
Tema: Procesos de integración do persoal do Centro Superior de
Hostalaría de Galicia e Sociedade Anónima de Xestión do Plan
Xacobeo como persoal laboral da Xunta.
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7. OFERTAS PÚBLICAS DE EMPREGO NAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA

Boletín

Data

Denominación dos
postos

Arteixo

BOPAC

10-M

Vixiante medioambiental

1

Ver bases

10 días hábiles

Arteixo

BOPAC

10-M

Operario de servizos M.A.

1

Ver bases

10 días hábiles

O Barco

DOG

7-M

Tco. Administración xeral

1

Oposición

20 días naturais
publ. BOE

Begonte

BOPLU

11-M

Técnico P.I.E.A.T

1

Ver bases

5 días hábiles

Cangas

BOPPO

10-M

Traballador social

1

Oposición

20 días naturais

Láncara

BOPLU

7-M

Peóns servizos múltiples
Monitor ocio e tempo libre

4
1

Ver bases

10 días naturais

A Laracha

BOPAC

10-M

Auxiliar policía local

3

Oposición

5 días hábiles

Miño

BOPAC

10-M

Educador familiar – A2

1

Monforte

BOPLU

7-M

Enfermeiro/a drogodep.

1

Oia

BOPPO

6-M

Auxiliar administrativo – C2

Oia

BOPPO

6-M

Técnico de turismo

2

Oimbra

BOPOU

10-M

Chofer de tractor-rozadora.

1

Concurso

O Pino

BOPAC

6-M

Tco. Admón. Xeral – A1
Traballador Social

1
1

OEP 2017

Pazos de
Bordén

BOPPO

9-M

Auxiliar administrativo

1

Concurso

10 días naturais

Pedrafita do
Cebreiro

BOPLU

9-M

Albanel of. 2ª
Peóns

1
2

Concurso

5 días hábiles

Riós

DOG

7-M

Administrativo

1

Concursooposición

20 días naturais
publ. BOE

Riós

DOG

7-M

20 días naturais
publ. BOE

BOPOU

8-M

1
1
2
1

Concursooposición

Toén

FUNCIONARIZACIÓN:
Axente desenv. Local
Informador xuvenil
Oficial canteiro
Oficial albanel

Concurso

5 días hábiles

Concello

Nº

Sistema de
selección

Concursooposición
Concursooposición

Bolsa Oposición

Prazo

10 días hábiles
20 días naturais
10 días hábiles
8 días hábiles
4 días hábiles
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8. THE WEEKLY PRESS

El Congreso insta al Gobierno a igualar las indemnizaciones de temporales y fijos Expansión
Cómo puede solucionar el Gobierno la situación de los 400.000 empleados públicos temporales Eldiario.es
Hacienda abordará esta semana con los sindicatos la interinidad de los empleados públicos Expansión
Facenda supedita las oposiciones en Educación a que haya "absoluta seguridad jurídica" Faro de Vigo
Un centenar de opositores a policía local de Vigo piden la anulación del examen y denuncian irregularidades
La Voz de Galicia
A Xunta ultima as bases das oposicións de Educación mentres o PP volve amagar con non convocalas Praza
Pública
Los sindicatos urgen claridad y "seguridad jurídica" antes de convocar las oposiciones Faro de Vigo
Leiceaga emplaza a Feijoo a convocar las oposiciones con la tasa de reposición del 2016 La Voz de Galicia
Educación negociará la convocatoria de oposiciones a pesar del bloqueo La Voz de Galicia
La Xunta dice ahora que su intención es convocar las oposiciones en un mes La Voz de Galicia
Denuncian que la Xunta bloquea el 76 % de las plazas de oposiciones desde el 2012 La Voz de Galicia
A Xunta só convocou o 20% das prazas que ofertou na Administración Xeral nos últimos catro anos Praza
SALARIOS
Hacienda pagará atrasos al personal laboral del Estado Cinco Días
La Xunta analiza la carga de trabajo de sus funcionarios para «repartirla mejor» La Voz de Galicia
A Xunta culmina a renuncia a pechar o Consorcio de Benestar coa integración do seu persoal Praza Pública
Condenan al Ayuntamiento de A Baña a reconocer y pagar la antigüedad del personal laboral La Voz de
Galicia
El TEAC le da la razón a Hacienda y sostiene que la prestación por maternidad sí tributa en el IRPF La Voz
de Galicia
A Xunta gastou miles de euros en material de emerxencia abandonado en almacéns Galicia Confidencial
ILT
O CSIF denuncia "inundacións" nos xulgados da Coruña cando chove Galiciae
La inspección obliga a reincorporarse a 16.700 trabajadores de baja, el 80% de los que revisa Faro de Vigo
España aspira a lograr 40.000 nuevos donantes de médula al año hasta 2020 ABC
La Xunta gasta 4,5 millones al año en un seguro para cubrir negligencias médicas y siniestros Faro de Vigo
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9. CAMPAÑA DE MICROMECENADO: BIOPSIA LÍQUIDA - COLABORA

O noso obxectivo é propor a toda a Sociedade Civil Galega que financie colaborativamente e de forma
desinteresada un proxecto deseñado polo grupo de Oncoloxía Médica Traslacional, co obxectivo de pór
os galegos ás portas da medicina de precisión. O grupo desenvolve a súa actividade no Hospital Clínico
de Santiago de Compostela, e pertence ao Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de
Compostela (IDIS). Os fondos que se consigan destinaranse á contratación de persoal, instrumental, e
material funxible, para levar a cabo un proxecto de investigación moi ambicioso dentro do campo da
biopsia líquida e que ha poder dar lugar nun futuro á mellora do manexo clínico de doentes
oncolóxicos.
QUEN SOMOS
O grupo de Oncoloxía Médica Translacional do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de
Compostela (Oncomet) liderado polo Dr. Rafael López López, xefe do Servizo de Oncoloxía Médica do
CHUS, conta con 13 oncólogos e outros 50 profesionais de distintas disciplinas (psicólogos, enfermeiros,
auxiliares, biólogos, químicos, etc).
Os nosos dous eixos de actividade son a asistencia médica e a investigación translacional. Contamos
para iso coa Unidade de Ensaios Clínicos, que coordina todos os estudos oncolóxicos, e con catro laboratorios
de vangarda: o Laboratorio de Oncoloxía Médica Translacional, a Unidade de Análise de Biopsia Líquida, a
Unidade de Epixenómica e o Laboratorio de Nano-Oncoloxía. En todos contamos cun investigador sénior,
estudantes predoutorais e de máster, e técnicos de laboratorio.
Participamos ademais de xeito continuado en actividades formativas e divulgativas, acollendo
estudantes de todas as nacionalidade para que realicen estadías. Colaboramos en distintas accións de
promoción e fomento da investigación, potenciando sempre aqueles membros máis novos. A nosa intención
é apoiar a formación de futuros profesionais da investigación, crear redes de cooperación e
trasladar á sociedade a importancia da investigación en saúde.
Iniciamos a nosa actividade en 2009 e, mesmo sendo un grupo novo, somos referencia en Galicia pola nosa
alta capacitación a nivel tecnolóxico e pola nosa experiencia no desenvolvemento de proxectos de alto
impacto en oncoloxía, centrados en todo o proceso de metástases, especialmente no estudo de células
tumorais circulantes.
QUÉ QUEREMOS?
O cancro é unha das principais causas de morbilidade e mortalidade en todo o mundo. En 2012
houbo 14 millóns de novos casos de cancro e 8,2 millóns de mortes relacionadas con el e prevese que o
número de novos casos aumente en aproximadamente un 70% nos próximos 20 anos (Axencia
Internacional para a Investigación en Cancro, Organización Mundial da Saúde). En España diagnostícanse
ao redor de 200.000 novos casos de cancro ao ano e hai máis de 1.500.000 de doentes diagnosticados
(Asociación Española Contra o Cancro)
En España, o noso grupo é un dos pioneiros en incorporar a tecnoloxía e os coñecementos necesarios para
a análise de Biopsia Líquida, e somos un referente neste eido. O cancro é unha doenza complexa que
cómpre abordar dun xeito multidisciplinar e con esforzo conxunto de moitos investigadores.
Desde o Grupo de Oncoloxía Médica Translacional queremos desenvolver un proxecto de investigación
dirixido a caracterizar distintos tumores a través de mostras de sangue (Biopsia Líquida) de
doentes oncolóxicos de Galicia, co obxectivo de estudarmos a súa evolución e obtermos
información sobre os mecanismos polos cales se produce a metástase ou se activan resistencias
aos distintos tratamentos. En concreto, buscamos marcadores que nos acheguen información sobre o
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mellor tratamento a escoller e en que momento os doentes deixan de responder ao referido
tratamento. Procuramos tamén marcadores que nos permitan diagnosticar a doenza en estadios temperás,
cando as opcións de cura dos doentes son maiores. Así, os resultados deste estudo fornecerannos
información moi valiosa, para facermos unha diagnose máis temperá e sinxela da doenza ben como
para seleccionarmos o tratamento dos doentes dun xeito máis eficaz e personalizado.
Queremos avanzar en investigación para que a Medicina de Precisións sexa unha realidade en Galicia dentro
de pouco e que os doentes poidan beneficiarse o máis rapidamente posible das vantaxes da Biopsia Líquida.
EN QUE CONSISTE O PROXECTO DE INVESTIGACIÓN QUE QUEREMOS DESENVOLVER?
Desde o grupo de investigación precisamos de recadar diñeiro para pormos en marcha un proxecto de
investigación no que imos tratar de identificar novos marcadores en CTCs e ctDNA que permitan nun
futuro aos oncólogos faceren una terapia máis personalizada e eficaz para os doentes con
distintos tipos de tumores. Para desenvolver este proxecto precísase a adquisición de equipos
especializados e persoal cualificado para a análise das mostras.
IMPACTO ESPERADO DO PROXECTO
A realización do proxecto permitirá que o grupo de Oncoloxía Médica Translacional se converta nun
laboratorio líder no seu campo, dispondo, así mesmo, da tecnoloxía máis punteira e innovadora así como
de persoal cunha gran experiencia e prestixio. Os resultados do traballo de investigación alén de
publicárense en revistas de prestixio internacional poderán repercutir nun futuro na mellora da
calidade de vida dos doentes con cancro, tanto en Galicia coma a nivel nacional e internacional.
QUE É A BIOPSIA LÍQUIDA?
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A Biopsia Líquida é unha técnica que comezou recentemente a empregarse en Oncoloxía e que vai ser de
enorme utilidade en clínica nun breve período de tempo. Esta técnica baséase no estudo do material tumoral
presente en distintos fluídos biolóxicos como o sangue, a ouriña ou a saliva, entre outros. Xeralmente
emprégase o termo biopsia líquida para referírmonos a mostras de sangue. Na circulación dos doentes
oncolóxicos podémonos atopar células tumorais circulantes (CTCs), é dicir aquelas células que escapan
do tumor ou as metástases e chegan ao sangue, por onde circulan durante curto espazo de tempo ata
acabaren por morrer. Algunhas destas células son quen de sobreviviren no sangue e chegaren a outros
órganos distais onde poden formar novos focos tumorais. Por iso están consideradas como a principal fonte
de metástases.
O coñecemento sobre a existencia destas células vén de lonxe. En 1869 un médico australiano, Thomas
Ashworth, describe a presenza de células tumorais no sangue de doentes con cancro de mama. Sen
embargo, ata hai pouco máis dunha década non existían técnicas que permitisen o illamento e estudo das
CTCs. Isto débese a que son células que se atopan nunha moi baixa concentración en sangue. Estímase
que hai 1 CTC cada 106 de células do sangue. Na actualidade existen diversos estudos que teñen
demostrado que os doentes con niveis altos de CTCs en sangue teñen unha evolución peor da
súa doenza. Así mesmo, a través da análise destas células durante o tratamento os oncólogos
poden ver se os doentes responden ao tratamento con quimioterapia ou se trala cirurxía se
eliminou toda a doenza.
Ademais das CTCs, no sangue dos doentes con cancro aparece material xenético (DNA/RNA) que
liberan as células tumorais. Este material xenético pódese illar e estudar mediante técnicas altamente
sensibles como son a ultrasecuenciación ou a PCR dixital. Estudando o DNA tumoral circulante dos doentes
podemos atopar as mutacións que caracterizan o tumor. A posibilidade de virmos a comprende a
bioloxía dos tumores a través do estudo de CTCs ou do material xenético presente no sangue
permitiu que a Biopsia Líquida comece a ser hoxe en día unha realidade para os oncólogos.
CALES SON AS VANTAXES DA UTILIZACIÓN DE BIOPSIA LÍQUIDA DE A COMPARARMOS COA
BIOPSIA DE TECIDO?
A forma tradicional de analizar os tumores para
poder escoller o tratamento baséase na obtención
dunha mostra de tecido do tumor ou da metástase
para que os patólogos a analicen. Dependendo deste
resultado os oncólogos escollen o tratamento. En
ocasións os tumores atópanse en sitios nos que é
difícil conseguir unha mostra de tecido. Nesa
situación, por veces non é posible determinar nin a
orixe do tumor nin que fármacos poden ser máis
eficaces para combatelo. Por iso é tan importante a
posibilidade de estudar os tumores a través do
sangue, porque permite caracterizalos sen precisar
de ter unha biopsia de tecido. Simplemente cunha
análise de sangre, unha mostra totalmente
accesible, os oncólogos poden saber a que tipo
de tumor se ten que enfrontar.
Por outra banda, os tumores poden ir mudando co
tempo e tamén como resposta ao tratamento. É
inviable tomar biopsia de tecido cada pouco tempo
para poder estudar esas alteracións. Sen embargo,
a través do estudo da biopsia líquida podemos
facer unha caracterización dinámica dos
cambios que teñen lugar no tumor ao longo do
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tempo, permitindo así aos oncólogos elaboraren un tratamento máis personalizado para cada
doente e para cada momento da doenza. Por outro lado, se estudarmos un só anaco de tumor poida que
nos perdamos información moi importante que está na parte do tumor non analizada. Estudando as CTCs
e o material xenético presente no sangue podemos chegar a comprender os tumores en toda a súa
complexidade pois o sangue recolle o material que liberan todas as células que fan parte do tumor,
incluídas as metástases.
QUE UTILIDADE VAI TER A BIOPSIA LÍQUIDA PARA OS ONCÓLOGOS?

A posibilidade de estudar biopsia líquida axudará os oncólogos en distintas fases da doenza. Por exemplo,
a emitiren unha diagnose da doenza e determinaren se se atopa nun estadio inicial ou máis
avanzado. Tamén facilitará que os oncólogos poidan avanzar un prognóstico sobre cal irá ser a evolución
da doenza e tamén determinar a recorrencia en doentes que se consideran curados. Por outra parte, o
estudo da biopsia líquida permitirá aos oncólogos descartaren tratamentos que non funcionen e avaliaren
ao longo do tempo a resposta dos doentes aos tratamentos que reciben.
Sabemos que algunhas persoas poden responder de xeito eficaz a un tratamento e noutras persoas ese
mesmo fármaco, amais de non ser beneficioso, pode mesmo chegar a producir efectos adversos. O
tratamento baseado nas diferenzas individuais é o que se coñece como oncoloxía personalizada ou
oncoloxía de precisión. A biopsia líquida será esencial para poder facer oncoloxía de precisión.
MÁIS INFORMACIÓN – PREME AQUÍ
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