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ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PORTADORES DE ALTERAÇÕES
NOS GENES RELACIONADOS COM CANCRO HEREDITÁRIO

EDITORIAL

AVALIAÇÃO DE
TECNOLOGIAS EM
SAÚDE

Car@s Associad@s e Amig@s,
Bem-vindos à nossa newsletter de Julho, na qual destacamos algumas das nossas
atividades do segundo trimestre de 2020. Continuamos em trabalho remoto e ativo, como
podem aferir pelo conteúdo.

Esperemos
que para o próximo
ano possamos
comemorar os 10
anos com uma
atividade especial.

No passado dia 31 de Maio a EVITA completou 9
anos de vida. Infelizmente, este ano não pudemos
celebrar esta efeméride com um convívio agradável,
como havíamos planeado, devido à atual situação
de pandemia de covid-19. Esperemos que para o
próximo ano possamos comemorar os 10 anos
com uma atividade especial. Até lá continuaremos
como sempre, a trabalhar cada vez mais e melhor
para juntos salvarmos cada vez mais vidas!

PARCERIA COM A HBR LDA.
Nesta edição gostaríamos de destacar a nossa parceria com a HBR, uma agência de
Design Marketing e Comunicação com 16 anos de existência e com a qual mantemos
uma estreita relação desde 2016. Para além de
partilharmos o nosso escritório em Telheiras, a HBR
criou toda a identidade gráfica da Evita, e mantém
uma constante colaboração para todas as nossas
necessidades, passando pela edição gráfica desta
mesma newsletter. A toda a equipa da HBR o nosso muito obrigado pelo vosso
excelente trabalho e companheirismo. Que esta parceria continue por muitos e
largos anos!
Sabia que a EVITA já pode receber doações através da plataforma Facebook?
Se estiver interessad@ em ajudar através deste meio, basta aceder à nossa página em https://www.facebook.com/evitacancro/. Podem também já fazer angariações de fundos para
a EVITA através do Facebook em ocasiões tais como os vossos
aniversários, caminhadas, etc. Um muito obrigado a todos os que
já contribuíram por esta via.
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No dia 30 de Abril a EVITA organizou em
colaboração com a European Cancer Patient
Coalition (ECPC) – Liga Europeia dos Doentes
Oncológicos – um webinar para aprofundar
o conhecimento das associações de doentes
oncológicos relativamente ao processo de avaliação de tecnologias em saúde (ATS). Ficámos
também a conhecer a visão da ECPC e realçouse a necessidade de incluir os doentes e os seus
representantes na comissão de ATS. •

COVID-19, O CANCRO
E OS DOENTES
ONCOLÓGICOS
Nos dias 4 e 18 de Maio a EVITA participou em
webinars da EFPIA (European Federation of
Pharmaceutical Industries and Associations –
Federação Europeia de Indústrias Farmacêuticas
e Associações) sobre a temática “Covid-19, o
Cancro e os Doentes Oncológicos”. Permitiu-nos
melhorar a comunicação para os portadores de
mutação nesta nova era de um novo vírus que
nos desafia todos os dias. •

CENTRAR OS
CUIDADOS NO
CIDADÃO
Dia 8 de Maio reunimos via videoconferência
com a Ordem dos Farmacêuticos (OF) para
discutir “Os Cuidados de Saúde Pós Estado de
Emergência”. Queremos agradecer à OF a sua
exemplar auscultação regular das associações
de doentes, pois é a isso que chamamos centrar
os cuidados no cidadão. •

PÁGINA

02

EVITA NEWS

REVISTA TRIMESTRAL | 2020

REVISTA CUIDAR

OS DOENTES SABEM PRIMEIRO
No passado dia 23 de Junho a nossa presidente Tamara Milagre esteve presente (online)
na academia da Escola Nacional de Saúde Pública, onde fez uma intervenção na rubrica
“Palavra de Cidadão” com o tema “Os doentes sabem primeiro”, e participou também no
seminário “A necessidade e a (re)invenção – as respostas das Associações de Doentes
ao COVID-19”. Esta foi também a sessão de abertura da 3ª edição do curso da Academia
para a Capacitação de Associações de Doentes (ACAD), no qual a nossa assistente de
direção Ana Rolo participa.

Foi oficialmente lançada a 30 de Junho a revista CUIDAR, a primeira e única revista em
Portugal dedicada exclusivamente a doentes
oncológicos. A EVITA terá uma rubrica regular para aumentar a literacia em cancro
hereditário. Já nas bancas, e também online
em https://revistacuidar.pt/

PRESERVAÇÃO DA
FERTILIDADE E OPÇÕES
REPRODUTIVAS

Esta sessão está disponível para todos no canal de YouTube da ENSP-NOVA em:
https://www.youtube.com/watch?v=aP9n9mFqu24&fbclid=IwAR1aJPS7oM9TKoV6vJfgOdskv3TQe-_MJtQ8tMOwQhw2Fe2A-MaNdUi35II

ENCONTROS DA PRIMAVERA
ONCOLOGIA 2020
Devido ao fato do Cancro Hereditário acontecer com frequência em idade precoce e
como tal em idade fértil, a oncofertilidade
(= preservação da possibilidade de vir a
ter filhos depois duma doença oncológica)
é um tema muito pertinente na nossa comunidade. Também o receio de transmitir
a mutação à descendência é um problema
comum entre os portadores de mutação com
alto risco para cancro hereditário. Por isso
a EVITA, com a ajuda da Drª Catarina Marques, Ginecologista no IVI Lisboa, criou um
folheto explicativo das opções reprodutivas
para portadores de mutação genética com
alto risco para cancro.
Pode descarrega-lo aqui: http://www.evitacancro.org/wp-content/uploads/2020/06/
FLYER_DL_Evita_v2.pdf
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A nossa presidente Tamara Milagre moderou a sessão satélite “A Oncologia pós-COVID
na perspetiva das associações de doentes”. Esta foi uma sessão aberta ao público em
geral. Caso não tenha tido oportunidade de assistir, pode fazê-lo agora no nosso canal de
YouTube em https://www.youtube.com/watch?v=1mmSgjo2XtY&fbclid=IwAR0l8-0WoVPt1c0NNBUnrASaHc1pZMRsPQDvWs9Nq9TgeWn9QdSIfvFIOeQ
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“TENHO CANCRO,
E DEPOIS?”

saBeR mais ContA
A EVITA continua a apoiar o projeto saBeR mais ContA, que começou, em
2019, como uma campanha. E foi o sucesso do saBeR mais ContA - mutações
genéticas BRCA que o transformou num projeto, já com direito a site. Nele,
pode encontrar informação sobre o que são as mutações genéticas BRCA e
qual o risco no desenvolvimento de alguns tipos de cancro, dados sobre o teste
genético, decisões terapêuticas ou medidas profiláticas.
Saiba mais em:
http://www.sabermaisconta.pt/ e em
https://www.facebook.com/saBeRmaisContA/

MOVIMENTO
VIVER
INTENSAMENTE
A EVITA associou-se a este
movimento, que nasceu da vontade
de proporcionar aos mais novos
um crescimento mais saudável,
mais desafiante e, acima de tudo,
mais divertido, com o objetivo
de devolver o recreio às crianças
através de atividades e iniciativas
divertidas. Saiba mais em https://
viverintensamente.com/
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A nossa presidente integra o
conselho de curadores deste
projeto em curso, que traz para o
espaço público todas as questões
relacionadas com as doenças
oncológicas, dos fatores de risco
ao diagnóstico, da prevenção aos
ensaios clínicos e à descoberta de
novos meios de tratamento. Este
projeto pretende assumir e explicar
as causas do cancro, colocando o
cidadão no centro do problema, que
é a melhor forma de prevenir e tratar
a doença. •
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CAMPANHA DE
SENSIBILIZAÇÃO
SOBRE CANCRO
HEREDITÁRIO
Durante todo o mês de maio
decorreu online nas plataformas
Facebook e Instagram uma
campanha se sensibilização sobre
a temática do Cancro Hereditário,
desenvolvida pela Lisbon PH em
parceria com a EVITA. A Lisbon PH
é uma júnior empresa de estudantes
da Faculdade de Farmácia da
Universidade de Lisboa, e a eles
estamos extraordinariamente gratos
por todo o empenho, dedicação e
profissionalismo que dedicaram.
Esta campanha foi um sucesso
tremendo, que em muito aumentou
o nosso número de seguidores
nas redes sociais e contactos.
Foi também noticiada no “Tenho
Cancro, E Depois?” da SIC Notícias.
Podem ler o artigo aqui:
https://sicnoticias.pt/tenhocancro-e-depois/e-depois/
noticias/2020-05-25-Cancrohereditario-Sabia-que-so-20-a-30dos-portadores-de-mutacao-estaoidentificados-?fbclid=IwAR06Dyqgkb
MH95nKbdHM8eZaVc1ptqdXhIsjV_
CW_XN5YFBej9pPqYGq07Q

OPERAÇÃO LUZ VERDE
A EVITA, junto com outras associações
de doentes, participou na implementação
da Operação Luz Verde, uma resposta
farmacêutica à pandemia que visa
proteger doentes não COVID-19,
evitando a sua deslocação a hospitais
apenas para aceder a medicamentos.

For more information
within this newsletter

Envolve farmacêuticos, hospitalares e
comunitários, articulando esforços de
Hospitais, Distribuidores Farmacêuticos
e Farmácias Comunitárias, com o apoio
da Ordem dos Farmacêuticos e da
Ordem dos Médicos e com o apoio da
APIFARMA e da APAH. •

For more information see
www.evitacancro.org

This newsletter is also available on our website
www.evitacancro.org/newsletter
Please consider the environment before printing this newsletter.
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