
ideiAZ

EDITORIAL
Car@s Associad@s e Amig@s, 

Bem-vind@s à segunda newsletter da Associação EVITA.  Estamos cientes de que nestes 
tempos que correm todos nós estamos ansiosos e preocupados devido à situação atual 
da pandemia de Covid-19. Esta preocupação é naturalmente exacerbada nos doentes 
oncológicos, e como tal as nossas ações do último mês têm-se centrado à volta deste 
tema, como podem auferir pelo conteúdo da presente newsletter.  

Para além deste tema tão preocupante da Covid-19, 
continuamos a trabalhar árdua e remotamente no 
nosso grande foco central, o Cancro Hereditário e a sua 
prevenção, sempre com a nossa principal missão de 
salvar cada vez mais vidas.

Uma nota especial a tod@s para que se mantenham 
fortes, mantenham-se seguros e fiquem em casa. Juntos, 
apesar de em isolamento, continuaremos todos a salvar 
vidas, hoje mais do que nunca. Conseguiremos, e 
melhores dias virão •
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No passado mês de março atingimos os 
10.000 seguidores e os 10.000 “likes” 
na rede social Facebook, onde somos 
extremamente ativos e desenvolvemos 
campanhas que chegam a vários milhares 
de utilizadores. Muito obrigado a todos 
os nossos seguidores, e pedimos que 
passem a palavra para que sejamos cada 
vez mais. •

10.000 SEguIDORES 
NO FACEbOOk

ENTREVISTA 
AO CANAL S+

No dia 24 de março, em entrevista ao Canal 
S+, Tamara Milagre, Presidente da EVITA 
– Associação de Apoio a Portadores de 
Alterações nos Genes relacionados com 
Cancro Hereditário, explicou os desafios 
que os doentes oncológicos atravessam, 
depois das medidas aplicadas face ao 
novo coronavírus. 
Veja ou reveja aqui: https://www.
saudemais.tv/noticia/8141-covid-
19-doentes-oncologicos-nao-estao-
sozinhos-evita?fbclid=IwAR0xWi4y-
88qY6Yuv4aa9Y8gqOYTNWlFUgC58cg-
zTbwBSB2mU3LBiwHgel_M



CONFERêNCIA EACR-AACR-ASPIC: 
TuMOR MICROENVIRONMENT
CENTRO DE CONgRESSOS DE LISbOA | 2 MARçO

EDIçÃO DA MANHÃ
SIC NOTíCIAS

PASSEIO SOLIDÁRIO 
EM PALMELA

A presidente da Evita, Tamara 
Hussong Milagre, esteve dia 12 de 
fevereiro na Edição da Manhã da 
SIC Notícias para falar sobre a cam-
panha “o Futuro Já começou” e 
a sua importância na luta contra o 
cancro. 
Veja ou reveja aqui: https://
sicnoticias.pt/saude-e-bem-es-
tar/2020-02-12-Investigacao-do-
cancro-com-base-na-medicina-
de-precisao?fbclid=IwAR1O3PrpRp-
ZGH59skfFWAFwFuVy1a86A6C0dV-
dfraJYow1M8R--sLSmDnPY

Realizou-se a 9 de fevereiro um 
Passeio Solidário em Palmela, 
uma iniciativa da APEE EB 2/3 
Hermenegildo Capelo - Palmela e da 
Associação Desportiva Palmelense, 
cujas receitas reverteram a favor da 
EVITA. Muito obrigado pelo convívio 
e generosidade demonstradas! •
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A ASPIC (Associação Portuguesa de Investigação em Cancro) tem como objetivo 
estratégico fomentar a comunicação entre investigadores, clínicos e a sociedade civil, tendo 
as associações de doentes oncológicos como grandes aliados para a concretização deste 
objetivo. Foi com este propósito que nasceu o projeto de investigação nacional em parceria 
com a Evita - cancro hereditário denominado «Estudo BRCA2-P: Caracterização nacional da 
mutação fundadora Portuguesa do gene BRCA2».

No dia 2 de março, no primeiro dia da «Conferência EACR-AACR-ASPIC: Tumor 
Microenvironment», que decorreu no Centro de Congressos de Lisboa, foram apresentados os 
primeiros resultados deste estudo, pela voz da sua coordenadora nacional, Dra. Fátima Vaz.

SESSõES ONLINE DE ESCLARECIMENTO
PARA DOENTES ONCOLógICOS 

Em parceria com a Associação Careca Power e com a Europacolon, e com 
o apoio da AstraZeneca, realizámos duas sessões online de esclarecimento 
para doentes oncológicos em direto nas páginas de Facebook das respectivas 
associações. Ambas foram moderadas pela jornalista Fernanda Freitas, e 
contaram com painéis de especialistas de renome nas respectivas áreas. Os 
espectadores tiveram a oportunidade de colocar questões em directo através das 
páginas de Facebook. Estas sessões estão disponíveis para visualização em: 
https://www.facebook.com/evitacancro/videos/3032155566837156/ e 
https://www.facebook.com/evitacancro/videos/204850357488189/
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um dos temas considerados prioritários por todos aqueles 
envolvidos nos workshops que deram origem à proposta 
de uma ‘Agenda estratégica para o futuro da medicina de 
precisão em Portugal’ apresentada pela APAH, Ordem dos 
Médicos e a EY.”

Segundo Alexandre Lourenço, Presidente da 
APAH, “A Medicina de Precisão está certamente 
entre os desafios mais relevantes dos sistemas 
de saúde desenvolvidos. A APAH em parceria 
com a Ordem dos Médicos e com o apoio da EY, 
procurou envolver os vários intervenientes para 
uma agenda estratégica que nos guie para os 
próximos anos. É nossa convicção que Portugal 
ainda vai a tempo de desenvolver um modelo 

sustentável que permita garantir melhores resultados de 
saúde para os doentes e o crescimento económico, através 
da promoção de investigação e a inovação nesta área.”

A EVITA contribuiu, é mencionada no documento e 
encarrega-se de aumentar a literacia em saúde. Ao mesmo 
tempo, a associação quer dar a conhecer a sua estratégia 
em digitalizar informação sobre o Cancro Hereditário de 
uma forma completamente inovadora pois “O futuro já 
começou“.

Pioneira na literacia em saúde, a EVITA encarrega-se de 
aumentar o conhecimento dos cidadãos sobre temas como 
a medicina de precisão e outras áreas da saúde.
Sabia que, atualmente, cerca de 75% dos medicamentos 
para combate ao cancro são ineficazes?

Arrancou dia 4 de fevereiro, Dia Mundial da Luta contra o 
Cancro, a mais recente campanha da EVITA. “O Futuro já 
começou” tem por objetivo contribuir para a investigação 
em torno do cancro com base na medicina de precisão e 
ajudar a salvar vidas.

“O Futuro já começou” visa informar 
sobre a medicina de precisão pois todos 
nós somos diferentes, com características 
únicas e, como tal, precisamos ter 
tratamentos personalizados.

Esta campanha pretende dar seguimento 
à iniciativa “Agenda Estratégica para 
o futuro da Medicina de Precisão em 
Portugal“, promovida pela Associação 
Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), com o 
apoio institucional da Ordem dos Médicos e o apoio técnico 
da Ernst & Young (EY), e que contou com o apoio da EVITA.

“A medicina de precisão é uma realidade que está cada 
vez mais presente na prevenção e no tratamento da doença 
oncológica. Para garantir a sustentabilidade dos melhores 
cuidados, o cidadão precisa de estar ativamente envolvido”, 
conclui Tamara Milagre, lançando o desafio para aderirem 
à campanha.

Para a EY, “É necessário promover a literacia e participação 
ativa dos cidadãos na sua própria saúde, não só através 
de práticas saudáveis e preventivas, como também ao 
nível da partilha responsável de dados em saúde. Este foi 
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For more information see 
www.evitacancro.org

This newsletter is also available on our website
www.evitacancro.org/newsletter
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