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POR QUE APOIAMOS A ASSOCIAÇÃO EVITA 
CONTRA O CANCRO HEREDITÁRIO
 
Porque acreditamos que as empresas têm também uma forte responsabilidade - 
social além da criação de riqueza e de emprego, a HBR apoia e promove a EVITA 
- Associação de Apoio a Portadores de Alterações nos Genes Relacionados com 
Cancro Hereditário. Associação sem fins lucrativos, a EVITA nasceu em resultado 
do crescente número de famílias identificadas com o risco para o cancro hereditário, 
por ter sido sinalizada a falta de um apoio adequado a essas mesmas famílias. É uma 
causa importante e na HBR estamos de alma, coração e comunicação ao lado dela. •

EDITORIAL
Car@s Associad@s, 

Bem-vindos à segunda newsletter deste ano, na qual destacamos as atividades 
desenvolvidas durante os meses de Abril a Julho e que decorreram, na sua grande 
maioria, remotamente – realidade que nos foi imposta desde Março de 2020. Foram 
meses de trabalho intenso, inúmeras entrevistas, palestras e convites de todos os 
tipos, um reflexo do reconhecimento cada vez maior que tem sido dado à EVITA 
e que resulta numa quantidade crescente de solicitações. Ainda assim, a nossa 
missão de salvar cada vez mais vidas, pela identificação precoce de portadores de 
mutação genética com alto risco para cancro, nunca foi descurada, sendo este o 
mote principal levado para todas as iniciativas nas quais a associação participa. Por 
último, este trimestre ficou também marcado pelo 10º aniversário da EVITA, cujas 
celebrações tiveram de ser adaptadas ao contexto pandémico vivenciado, tendo 
decorrido exclusivamente online, num conjunto de eventos totalmente dedicados 
aos nossos fiéis seguidores e apoiantes. Esperamos continuar a somar anos de 
vida ao vosso lado. •
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ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PORTADORES DE ALTERAÇÕES 
NOS GENES RELACIONADOS COM CANCRO HEREDITÁRIO

Toda a edição gráfica desta newsletter é feita pelo 
nosso parceiro permanente, o grupo HBR.

IMPACTO DA COVID-19 
NAS PESSOAS QUE 
VIVEM COM CANCRO 
 
No dia 26 de Abril, a convite do Dr. 
Ricardo Batista Leite, a EVITA, na voz 
da presidente Tamara Milagre, parti-
cipou no Webinar “Há Saúde Pública 
na Católica” organizado pelo Instituto 
de Ciências da Saúde (ICS) da Univer-
sidade Católica Portuguesa, que teve 
transmissão em direto através da pá-
gina de Facebook do Doutor Ricardo 
Batista Leite. Para voltar a ver aceda a:   
https://fb.watch/56KmsUkMBD/ •

https://fb.watch/56KmsUkMBD/
https://fb.watch/56KmsUkMBD/
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EVITA JUNTA-SE A MAIS DE 290 ASSOCIAÇÕES 
NUMA CARTA CONJUNTA SOBRE “COVID-19 
E CANCRO 

Com o intuito de contribuir com ideias concretas e ajudar a definir linhas de ação es-
pecíficas para a recuperação da oncologia em Portugal, a EVITA juntou-se a mais de 
290 entidades internacionais dedicadas ao cancro, numa iniciativa sem precedentes, 
promovida pela European Cancer Patient Coalition (Coligação Europeia de Doentes 
com Cancro). Numa carta aberta conjunta, que foi entregue aos decisores em saúde 
de cada país envolvido, incluindo Portugal, foi destacado o catastrófico impacto que a 
pandemia COVID-19 teve, e está a ter, sobre a doença oncológica, e apresentado um 
conjunto de estratégias específicas que visam à recuperação da Oncologia no “pós-
-COVID”. A Carta conjunta foi partilhada no dia 7 de Abril e permaneceu aberta até ao 
dia 21 de Abril para reunir o máximo número de endossados possível.
Esta iniciativa surgiu no âmbito do Dia Mundial da Saúde, celebrado no passado dia 
7 de Abril, cuja edição deste ano teve como lema “Construir um mundo mais justo e 
saudável”. Numa altura em que a Saúde se tornou um privilégio para alguns e uma 
incerteza para tantos, certo é que nunca havia sido tão debatida.
Para a EVITA, construir um mundo mais saudável só será possível quando se mudar 
drasticamente a maneira como se encara e aborda o cancro – a segunda doença mais 
mortal em todo o mundo, estando prevista ser a principal causa de morte na Europa 
dentro dos próximos 15 anos.

292 organizações pedem globalmente para:

∙ Que se identifique o impacto da pandemia nos serviços oncológicos e se 
desenhem estratégias para mitigar este flagelo ∙ Que se certifique que os 
doentes conseguem aceder a consultas de diagnóstico e tratamento em 
segurança ∙ Que se certifique que dispomos de serviços oncológicos fortes 
e seguros a longo prazo. •

EVITA NEWS
REVISTA TRIMESTRAL | 2021

MARATONA DE SAÚDE

Os “Encontros de Esperança” são 
uma iniciativa da Maratona da Saúde 
que pretende promover encontros en-
tre a sociedade civil, pacientes, cuida-
dores e seus representantes, médicos, 
estudantes e os cientistas premiados 
pela Maratona da Saúde e financiados 
com os donativos dos portugueses. A 
associação EVITA marcou presença 
no 1º de 5 encontros, cujo tema foi o 
Cancro e que ocorreu no passado dia 
27 de Abril. Os restantes encontros fo-
ram dedicados às Diabetes, Doenças 
Cardiovasculares, Doenças Neurode-
generativas e Doenças Autoimunes e 
Alergias.
Para saber mais aceda a:
http://www.maratonadasaude.pt/esperanca.
php •

VISÃO DA PSICOLOGIA 
SOBRE O LINFEDEMA 

Já pode ler o artigo de opinião da nos-
-sa psicóloga, Soraia Louro, sobre o 
impacto psicológico do linfedema no 
doente ao blog “L de Linfa”. 
Para ler o artigo na íntegra aceda a:
https://l-de-linfa.blogspot.com/2021/05/
visao-da-psicologia-sobre-o-linfede-
ma.html?fbclid=IwAR2LPi1e9KT-
SoKEM8RYMC5tEZmRl6Z1tirex90NJuN-
ZuhpgQjp7CWcP857k •

http://www.maratonadasaude.pt/esperanca.php
http://www.maratonadasaude.pt/esperanca.php
https://l-de-linfa.blogspot.com/2021/05/visao-da-psicologia-sobre-o-linfedema.html?fbclid=IwAR2LPi1e9KTSoKEM8RYMC5tEZmRl6Z1tirex90NJuNZuhpgQjp7CWcP857k
https://l-de-linfa.blogspot.com/2021/05/visao-da-psicologia-sobre-o-linfedema.html?fbclid=IwAR2LPi1e9KTSoKEM8RYMC5tEZmRl6Z1tirex90NJuNZuhpgQjp7CWcP857k
https://l-de-linfa.blogspot.com/2021/05/visao-da-psicologia-sobre-o-linfedema.html?fbclid=IwAR2LPi1e9KTSoKEM8RYMC5tEZmRl6Z1tirex90NJuNZuhpgQjp7CWcP857k
https://l-de-linfa.blogspot.com/2021/05/visao-da-psicologia-sobre-o-linfedema.html?fbclid=IwAR2LPi1e9KTSoKEM8RYMC5tEZmRl6Z1tirex90NJuNZuhpgQjp7CWcP857k
https://l-de-linfa.blogspot.com/2021/05/visao-da-psicologia-sobre-o-linfedema.html?fbclid=IwAR2LPi1e9KTSoKEM8RYMC5tEZmRl6Z1tirex90NJuNZuhpgQjp7CWcP857k
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PADIS DIGITAL HEALTHCARE
No passado dia 21 de Abril, a AESE Business School, em parceria com a Pfizer 
Portugal, apresentou publicamente as conclusões do projeto PADIS (Programa de 
Alta Direção de Instituições de Saúde) Digital Healthcare – um projeto que visou a 
análise das necessidades e potenciais soluções digitais ao longo da cadeia de valor 
da prestação de cuidados de saúde e da indústria farmacêutica. A nossa presidente, 
Tamara Milagre, fez parte do rico painel de especialista que se juntou para debater 
as conclusões preliminares deste projeto, a convite da AESE Business School. No 
momento de manifestar as suas apreciações, Tamara Milagre referiu que a transfor-
mação digital poderá ajudar o cidadão a aumentar a sua literacia e capacidade de 
gerir a sua saúde e a sua doença. Acrescentou ainda que as plataformas digitais são 
cada vez mais relevantes na divulgação de informação sobre ensaios clínicos e no 
recrutamento. À presidente, juntou-se o professor José Fonseca Pires, diretor do PA-
DIS e responsável pela área de Comportamento Humano na Organização na AESE, 
Paulo Teixeira, Diretor-Geral da Pfizer Portugal e Vice-Presidente da Apifarma, Rui 
Mesquita, professor na AESE Business School, Luis Goes Pinheiro, Presidente dos 
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), Dr. Miguel Guimarães, Bas-
tonário da Ordem dos Médicos, Rui Santos Ivo, Presidente do INFARMED, Ana 
Paula Martins, Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Duarte Santos, Membro 
da Direção da Associação Nacional das Farmácias (ANF) e Alexandre Lourenço, 
Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH). 

A sessão decorreu no auditório da AESE com transmissão online disponível aqui: 
https://www.aese.pt/padis-digital-healthcare-transformacao-digital-na-saude_em-portugal/ •
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CONFERÊNCIA “OS DADOS 
AO SERVIÇO DA SAÚDE NO 
MUNDO LUSÓFONO”

A Associação Portuguesa de Business 
Intelligence (APBI) organizou uma con-
ferência, nos passados dias 5 e 6 de 
Maio, com o intuito de dar a conhecer 
e partilhar os mais diversos casos de 
estudo, identificar as melhores práticas 
e exemplos dos avanços que a tecnolo-
gia aporta ao setor da saúde. Com esta 
conferência, a APBI também pretendeu 
promover a colaboração entre as dife-
rentes partes para se conhecer a plani-
ficação, orçamentos, políticas públicas, 
os apoios ao setor privado, bem como 
as expectativas futuras do mundo aca-
démico, tendo, por isso, reunido um 
conjunto variado de stakeholders e in-
tervenientes na área da saúde em Portu-
gal e na comunidade Lusófona. A asso-
ciação EVITA marcou a sua presença, 
na voz da presidente Tamara Milagre, 
através da participação na mesa redon-
da “A saúde do futuro com inteligência 
artificial e inteligência humana” mode-
rada pelo Engenheiro João Mota Lopes, 
à qual também se juntou o Prof. Doutor 
Germano de Sousa, diretor clínico e pre-
sidente do Conselho de Administração 
da Germano de Sousa Centro de Me-
dicina Laboratorial e o Dr. Luís Rocha, 
diretor de relações institucionais da No-
vartis Portugal. 

Pode assistir às diferentes sessões em:
https://www.apbi.pt/conferencia-os-dados-
-ao-servico-da-saude-no-mundo-lusofono/ •

No âmbito do dia Mundial do Cancro do Ovário, celebrado no dia 8 de Maio, foi pres-
tada uma sessão de esclarecimento de dúvidas sobre os sinais e sintomas do cancro 
do ovário e as mutações BRCA. A sessão foi transmitida em direto através da página 
de Facebook “saBeR mais ContA” e contou com a moderação da jornalista Adelaide 
Sousa e com a presença das especialistas Drª. Sofia Raposo, ginecologista-obstetra, e 
a Prof.ª Drª. Ana Berta Sousa. O projeto “saBeR mais ContA” é uma iniciativa da EVI-
TA, em conjunto com a Careca Power, a Sociedade Portuguesa de Genética Humana, 
a Sociedade Portuguesa de Ginecologia e a Sociedade Portuguesa de Oncologia, com 
o apoio da AstraZeneca.
Para assistir à sessão aceda a:
https://www.facebook.com/saBeRmaisContA/videos/296656415394385/ •

DIA MUNDIAL DO CANCRO DO OVÁRIO
SABER MAIS CONTA

https://www.aese.pt/padis-digital-healthcare-transformacao-digital-na-saude_em-portugal/
https://www.apbi.pt/conferencia-os-dados-ao-servico-da-saude-no-mundo-lusofono/
https://www.apbi.pt/conferencia-os-dados-ao-servico-da-saude-no-mundo-lusofono/
https://www.facebook.com/saBeRmaisContA/videos/296656415394385/
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Para assinalar o Dia Internacional da 
Mulher, a presidente e fundadora da 
EVITA, Tamara Milagre, foi convidada a 
falar à My Oncologia, uma publicação 
da News Farma, referência no mercado 
editorial especializado em Saúde. Na 
entrevista pode ler-se o destaque dado 
pela própria sobre a importância de re-
cuperar os atrasos nos diagnósticos dos 
cancros ginecológicos, salientando a in-
digência de todos os rastreios oncológi-
cos terem sido suspendidos nos últimos 
meses, sobretudo o rastreio populacio-
nal ao cancro do colo do útero, assim 
como citologias e outros atos médicos 
relacionados. Tamara Milagre aprovei-
tou ainda para mencionar a componen-
te hereditária de um dos cancros mais 
letais nas mulheres, referindo que “cer-
ca de 15% a 20% dos cancros do ovário 
têm origem hereditária, é muito impor-
tante para verificar se há uma mutação 
genética. Depois pode ter influência no 
próprio tratamento e estender o teste ge-
nético para restantes familiares, e iden-
tificar pessoas saudáveis que estão em 
alto risco de ter esse e outros tipos de 
cancro”. Em tom de conclusão, a pre-
sidente da EVITA deixou um apelo às 
autoridades.

TAMARA MILAGRE EM ENTREVISTA  
À MY ONCOLOGIA 

 Precisamos 
de organizar, 
urgentemente, 
uma task force 
para doenças 
não COVID-19, 
envolvendo 
os doentes e é 
fundamental ter 
uma estratégia 
para recuperar 
as doenças 
oncológicas.

EVITA NEWS
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Para ler a entrevista na íntegra, aceda a: 
h t t p s : / /w w w. myo n c o lo g i a .p t /
entrevistas/1954-%C3%A9-fundamental-
ter-uma-estrat%C3%A9gia-para-recuperar-
as-doen%C3%A7as-oncol%C3%B3gicas-
g i n e c o l % C 3 % B 3 g i c a s .
html?fbclid=IwAR0waK-Oy8n7Ugs05
Gd7BPmGSLHImKjQdMuxAjl4sXz-
P8Ot9eMbs44KL7w  •

ENCONTROS DA 
PRIMAVERA 2021

No dia 21 de Maio, a nossa presidente 
participou novamente nos “Encontros 
da Primavera 2021”, um dos maiores 
congressos multidisciplinares de onco-
logia em Portugal. Na edição deste ano, 
Tamara Milagre voltou moderar uma 
mesa redonda sobre “O papel das asso-
ciações de doentes durante a pandemia 
COVID-19” da qual fez parte Francisco 
Rodrigues, presidente da Associação 
de Cancro do Rim de Portugal, Cláudia 
Fraga, presidente e fundadora da asso-
ciação Movimento Cancro do Ovário e 
outros Cancros Ginecológicos e Nata-
cha Vaz Liti, presidente da Associação 
Melanoma Portugal. •

ENCONTROS DA 
PRIMAVERA 2021

Tamara Milagre manifestou as suas 
preocupações face aos rastreios que 
ficaram por fazer durante a pandemia 
ao Jornal Expresso, numa parceria con-
junta com a Apifarma, que todas as se-
gundas-feiras reúne os principais even-
tos em saúde da semana no segmento 
“Mais Saúde, Mais Europa”.
Para ler o artigo na íntegra aceda a:
https://expresso.pt/iniciativaseprodutos/pro-
jetos-expresso/2021-05-24-A-prevencao-on-
cologica-tem-1-do-orcamento-de-saude-um-
-terco-da-media-europeia-6c4e3c87 •

https://www.myoncologia.pt/entrevistas/1954-%C3%A9-fundamental-ter-uma-estrat%C3%A9gia-para-recuperar-as-doen%C3%A7as-oncol%C3%B3gicas-ginecol%C3%B3gicas.html?fbclid=IwAR0waK-Oy8n7Ugs05Gd7BPmGSLHImKjQdMuxAjl4sXz-P8Ot9eMbs44KL7w
https://www.myoncologia.pt/entrevistas/1954-%C3%A9-fundamental-ter-uma-estrat%C3%A9gia-para-recuperar-as-doen%C3%A7as-oncol%C3%B3gicas-ginecol%C3%B3gicas.html?fbclid=IwAR0waK-Oy8n7Ugs05Gd7BPmGSLHImKjQdMuxAjl4sXz-P8Ot9eMbs44KL7w
https://www.myoncologia.pt/entrevistas/1954-%C3%A9-fundamental-ter-uma-estrat%C3%A9gia-para-recuperar-as-doen%C3%A7as-oncol%C3%B3gicas-ginecol%C3%B3gicas.html?fbclid=IwAR0waK-Oy8n7Ugs05Gd7BPmGSLHImKjQdMuxAjl4sXz-P8Ot9eMbs44KL7w
https://www.myoncologia.pt/entrevistas/1954-%C3%A9-fundamental-ter-uma-estrat%C3%A9gia-para-recuperar-as-doen%C3%A7as-oncol%C3%B3gicas-ginecol%C3%B3gicas.html?fbclid=IwAR0waK-Oy8n7Ugs05Gd7BPmGSLHImKjQdMuxAjl4sXz-P8Ot9eMbs44KL7w
https://www.myoncologia.pt/entrevistas/1954-%C3%A9-fundamental-ter-uma-estrat%C3%A9gia-para-recuperar-as-doen%C3%A7as-oncol%C3%B3gicas-ginecol%C3%B3gicas.html?fbclid=IwAR0waK-Oy8n7Ugs05Gd7BPmGSLHImKjQdMuxAjl4sXz-P8Ot9eMbs44KL7w
https://www.myoncologia.pt/entrevistas/1954-%C3%A9-fundamental-ter-uma-estrat%C3%A9gia-para-recuperar-as-doen%C3%A7as-oncol%C3%B3gicas-ginecol%C3%B3gicas.html?fbclid=IwAR0waK-Oy8n7Ugs05Gd7BPmGSLHImKjQdMuxAjl4sXz-P8Ot9eMbs44KL7w
https://www.myoncologia.pt/entrevistas/1954-%C3%A9-fundamental-ter-uma-estrat%C3%A9gia-para-recuperar-as-doen%C3%A7as-oncol%C3%B3gicas-ginecol%C3%B3gicas.html?fbclid=IwAR0waK-Oy8n7Ugs05Gd7BPmGSLHImKjQdMuxAjl4sXz-P8Ot9eMbs44KL7w
https://www.myoncologia.pt/entrevistas/1954-%C3%A9-fundamental-ter-uma-estrat%C3%A9gia-para-recuperar-as-doen%C3%A7as-oncol%C3%B3gicas-ginecol%C3%B3gicas.html?fbclid=IwAR0waK-Oy8n7Ugs05Gd7BPmGSLHImKjQdMuxAjl4sXz-P8Ot9eMbs44KL7w
https://expresso.pt/iniciativaseprodutos/projetos-expresso/2021-05-24-A-prevencao-oncologica-tem-1-do-orcamento-de-saude-um-terco-da-media-europeia-6c4e3c87
https://expresso.pt/iniciativaseprodutos/projetos-expresso/2021-05-24-A-prevencao-oncologica-tem-1-do-orcamento-de-saude-um-terco-da-media-europeia-6c4e3c87
https://expresso.pt/iniciativaseprodutos/projetos-expresso/2021-05-24-A-prevencao-oncologica-tem-1-do-orcamento-de-saude-um-terco-da-media-europeia-6c4e3c87
https://expresso.pt/iniciativaseprodutos/projetos-expresso/2021-05-24-A-prevencao-oncologica-tem-1-do-orcamento-de-saude-um-terco-da-media-europeia-6c4e3c87
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TAMARA MILAGRE   
ENTREVISTA À EXAME INFORMÁTICA 

A presidente e fundadora da EVITA foi entrevistada, no passado dia 7 de Maio, 
pela jornalista Sara Sá, para dar a conhecer a Plataforma EVITA aos leitores da 
Exame Informática. Durante a entrevista, Tamara Milagre teve oportunidade de 

descrever as diferentes funcionalidades 
deste grandioso projeto, das quais fazem 
parte a possibilidade de avaliação sobre 
o risco individual para cancro hereditá-
rio, o acesso a informação personalizada, 
esclarecimento de dúvidas de saúde, a 
indicação sobre ensaios clínicos, tele-
consultas e o aconselhamento genético. 

Tamara salientou ainda a urgente necessidade na produção de dados organiza-
dos sobre cancro hereditário em Portugal, que por serem escassos, torna difícil a 
criação de políticas e o despertar de sensibilidades – problema que a Plataforma 
EVITA também promete solucionar. 

Para ler a entrevista na íntegra aceda a:
https://visao.sapo.pt/exameinformatica/noticias-ei/ciencia-ei/2021-05-07-base-de-dados-
nacional-sobre-risco-de-cancro/?fbclid=IwAR3mRY1tM9y3MaG3egdJfANCStSYrZhJHX7xd1
1YpIRlLn9x24vLl0txbsA •

 Será um registo de 
cidadãos para cidadãos, 
para qualquer pessoa 
preocupada com o seu 
risco de cancro. 

9ª CONFERÊNCIA DE VALOR

A Associação Portuguesa de Adminis-
tradores Hospitalares (APAH) promo-
veu, no passado dia 26 de Maio, em 
formato online, a nona Conferência de 
Valor, subordinada ao tema “Construir 
o futuro da Saúde”.
Na edição deste ano discutiram-se 
modelos de governação, envolvendo o 
sector social e comunitário e a partici-
pação do cidadão; modelos de gestão, 
motivação e desenvolvimento do capi-
tal humano em saúde; modelos de fi-
nanciamento baseado em resultados; 
e a adoção e implementação do digital 
na saúde.
Tamara Milagre representou a EVITA 
numa sessão intitulada “Patient Report 
Outcomes Measurement – Da teoria à 
prática”, da qual também fez parte Ma-
nuel Delgado, administrador hospita-
lar, Pedro Cardoso, farmacêutico hospi-
talar, Hugo Lopes, consultor na IQVIA 
e João Leal, analista de dados na CUF. 
Saiba mais em:
https://apah.pt/noticia/construir-o-futuro-da-
-saude-em-debate-na-9-a-conferencia-valor-
-apah-2/ •

WEBINAR
COVID-19: É TEMPO DE OLHAR EM FRENTE 

No passado dia 2 de Junho, Tamara Milagre participou num webinar organizado pelo 
Diário de Notícias com o apoio da farmacêutica Abbvie. A sessão foi composta por 
especialistas de diferentes áreas do setor da saúde, com o objetivo de pensar o futuro 
e começar, desde já, a implementar estratégias que permitam evitar danos gravosos 
à saúde dos portugueses, no “pós-COVID”. Como de costume, Tamara expressou 
as suas preocupações face aos milhares de rastreios e cirurgias e aos milhões de 
consultas que ficaram por realizar no ano de 2020: “(…) Esta falta de rastreios e de 
consultas vai levar a, como costumo dizer, um tsunami de diagnósticos tardios (…)”.
Para assistir à sessão aceda a:
https://www.dn.pt/dinheiro/mais-literacia-prevencao-e-investimento-os-tres-desafios-do-sistema-
de-saude-do-futuro-13794455.html •

https://visao.sapo.pt/exameinformatica/noticias-ei/ciencia-ei/2021-05-07-base-de-dados-nacional-sobre-risco-de-cancro/?fbclid=IwAR3mRY1tM9y3MaG3egdJfANCStSYrZhJHX7xd11YpIRlLn9x24vLl0txbsA
https://visao.sapo.pt/exameinformatica/noticias-ei/ciencia-ei/2021-05-07-base-de-dados-nacional-sobre-risco-de-cancro/?fbclid=IwAR3mRY1tM9y3MaG3egdJfANCStSYrZhJHX7xd11YpIRlLn9x24vLl0txbsA
https://visao.sapo.pt/exameinformatica/noticias-ei/ciencia-ei/2021-05-07-base-de-dados-nacional-sobre-risco-de-cancro/?fbclid=IwAR3mRY1tM9y3MaG3egdJfANCStSYrZhJHX7xd11YpIRlLn9x24vLl0txbsA
https://apah.pt/noticia/construir-o-futuro-da-saude-em-debate-na-9-a-conferencia-valor-apah-2/
https://apah.pt/noticia/construir-o-futuro-da-saude-em-debate-na-9-a-conferencia-valor-apah-2/
https://apah.pt/noticia/construir-o-futuro-da-saude-em-debate-na-9-a-conferencia-valor-apah-2/
https://www.dn.pt/dinheiro/mais-literacia-prevencao-e-investimento-os-tres-desafios-do-sistema-de-saude-do-futuro-13794455.html
https://www.dn.pt/dinheiro/mais-literacia-prevencao-e-investimento-os-tres-desafios-do-sistema-de-saude-do-futuro-13794455.html
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ESPECIAL 10º ANIVERSÁRIO ASSOCIAÇÃO EVITA 
PARABÉNS EVITA

No passado dia 31 de Maio de 2021, a EVITA celebrou 10 anos 
desde que foi fundada.

para doentes oncológicos, dado pelo 
instrutor de yoga Lino Martins, um 
workshop de fisioterapia em oncologia, 
dado pela fisioterapeuta Sara Rosado, 
um workshop sobre o estilo de vida 
na prevenção e tratamento da doença 
oncológica, dado pela enfermeira An-
dreia Costa, um workshop de consul-
toria de imagem e uma aula interativa 
de estilismo para doentes oncológicos, 
dados pela consultora de imagem Ana 
Nunes, uma conversa informal em di-
reto sobre os benefícios da meditação 
para o doente oncológico entre Ana Er-
vedoso, fundadora da página “Cancro 
e inspiração”, e as amigas e doentes 
oncológicas, Silvia Sampaio e Dulce 
Guerreiro. Todos os participantes ti-
veram a oportunidade de esclarecer 
dúvidas concretas e falar abertamente 
sobre um tema que ainda é considera-
do tabu para muitos, assim como ser 
premiados com ofertas exclusivas dos 
oradores, nomeadamente sessões de 

aconselhamento privadas. Para finali-
zar os 10 dias de festa e celebrar aque-
le que ficou marcado por uma década 
de vida da associação, a presidente, 
fundadora, cérebro, alma e coração 
deste projeto deixou uma mensagem 
especial para todos vós que pode ler 
abaixo e assistir aqui: https://fb.wat-
ch/6_KP4ce3Pt/
Leia aqui a mensagem especial da 
presidente: https://www.evitacancro.or-
g/2021/05/31/10-anos-a-salvar-vidas/•

Para marcar esta efeméride, a associa-
ção preparou uma campanha muito es-
pecial, com vista a mimar todos aque-
les que têm acompanhado esta jornada 
e que nos têm dado um voto de con-
fiança contínuo. Tendo em conta o con-
texto pandémico, as festividades foram 
realizadas em formato online, tentando, 
todavia, encurtar ao máximo a distân-
cia  que separa a associação dos seus 
apoiantes e seguidores. Para tal, ao lon-
go dos últimos 10 dias do mês de Maio, 
foram proporcionadas 10 sessões gra-
tuitas, fornecidas por vários profissio-
nais de diferentes áreas enquadradas 
na temática do cancro. Entre a oferta 
disponível, estiveram incluídos: um 
workshop sobre cuidados de pele para 
doentes oncológicos e outro sobre di-
cas de maquilhagem, dados pela ma-
quilhadora profissional Inês Lapa, um 
workshop de mindfulness, dado pela 
enfermeira especialista em oncologia 
Patrícia Martins, um workshop de yoga 

https://fb.watch/6_KP4ce3Pt/
https://fb.watch/6_KP4ce3Pt/
https://www.evitacancro.org/2021/05/31/10-anos-a-salvar-vidas/
https://www.evitacancro.org/2021/05/31/10-anos-a-salvar-vidas/
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PLATAFORMA EVITA
INQUÉRITO A NÍVEL NACIONAL 

Durante um mês, esteve a decorrer um inquérito à população portuguesa para 
avaliar o interesse na criação da Plataforma EVITA. Apesar de ainda não existir 
uma data concreta para o lançamento da plataforma, outras vertentes importan-
tes do projeto têm vindo a ser trabalhadas, nomeadamente o desenvolvimento de 
um plano de negócio que permitirá facilitar eventuais pedidos de financiamento, 
assim como compreender todos os custos de um projeto desta dimensão. Após 
analisadas, as respostas a este questionário serão integradas no plano de negócio, 
como argumento a favor ao desenvolvimento da plataforma. Brevemente espera-
mos apresentar as maiores conclusões que advém deste inquérito.

Em entrevista à SIC Notícias, Tamara Milagre explicou como é que a associação 
tenciona revolucionar o flagelo da falta de dados em Portugal na área da Oncolo-
gia, assim como melhorar drasticamente as maiores lacunas a nível da prevenção 
e da prestação de cuidados de saúde. Aproveitou também para apelar ao preenchi-
mento do questionário pelos portugueses. 

Para ler a entrevista na íntegra aceda a:
https://sicnoticias.pt/tenho-cancro-e-depois/e-depois/os-especialistas/2021-06-22-Precisamos-
-de-dados-para-ajudar-a-salvar-mais-vidas-32529995?fbclid=IwAR2PA33DIIWmERa67rI-
VuWBO6J_e8Smbz927X_37jj1QOUctzVhiDHFdzY0 •

PODCAST “ONCOLOGIA  
NO AR”

Já conhece o novo podcast que aborda 
temas na área da Oncologia? O podcast 
“Oncologia no ar” é um projeto conjunto 
entre a Revista Cuidar e a Pierre Fabre, 
que conta com o apoio da EVITA e de 
outras associações de doentes, entre as 
quais, Careca Power,  Europacolon, e 
Liga Portuguesa contra o Cancro. Com 
este podcast pretende-se sobretudo au-
mentar e incentivar a literacia no plano 
da doença oncológica.
Assista aos primeiros episódios no 
spotify: https://open.spotify.com/show/71E-
P3pvHbsofZJtJqv0xU3?fbclid=IwAR1f-
Z7ah1BL5ZyBxwrcMKO881DR_UhAr-
TiGT0xgrbWMh1n-ZmimoOv8tV-M  
ou no youtube: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-
RXKl42T1DD5GFOlqUqS0GFHeHYHm-
t8iA /•

PODCAST “DIGITAL 
HEALTH & WEARABLES 
SERIES”

A convite de João Bocas, empreende-
dor na área da saúde digital, Tamara 
Milagre participou no 22º episódio do 
seu podcast, para falar sobre cancro 
hereditário e sobre a grande aposta da 
associação: a Plataforma EVITA.
Para assistir a este episódio aceda a:
https://www.youtube.com/watch?-
v=XIIUr7uJL0Q  •

https://sicnoticias.pt/tenho-cancro-e-depois/e-depois/os-especialistas/2021-06-22-Precisamos-de-dados-para-ajudar-a-salvar-mais-vidas-32529995?fbclid=IwAR2PA33DIIWmERa67rIVuWBO6J_e8Smbz927X_37jj1QOUctzVhiDHFdzY0
https://sicnoticias.pt/tenho-cancro-e-depois/e-depois/os-especialistas/2021-06-22-Precisamos-de-dados-para-ajudar-a-salvar-mais-vidas-32529995?fbclid=IwAR2PA33DIIWmERa67rIVuWBO6J_e8Smbz927X_37jj1QOUctzVhiDHFdzY0
https://sicnoticias.pt/tenho-cancro-e-depois/e-depois/os-especialistas/2021-06-22-Precisamos-de-dados-para-ajudar-a-salvar-mais-vidas-32529995?fbclid=IwAR2PA33DIIWmERa67rIVuWBO6J_e8Smbz927X_37jj1QOUctzVhiDHFdzY0
https://open.spotify.com/show/71EP3pvHbsofZJtJqv0xU3?fbclid=IwAR1fZ7ah1BL5ZyBxwrcMKO881DR_UhArTiGT0xgrbWMh1n-ZmimoOv8tV-M
https://open.spotify.com/show/71EP3pvHbsofZJtJqv0xU3?fbclid=IwAR1fZ7ah1BL5ZyBxwrcMKO881DR_UhArTiGT0xgrbWMh1n-ZmimoOv8tV-M
https://open.spotify.com/show/71EP3pvHbsofZJtJqv0xU3?fbclid=IwAR1fZ7ah1BL5ZyBxwrcMKO881DR_UhArTiGT0xgrbWMh1n-ZmimoOv8tV-M
https://open.spotify.com/show/71EP3pvHbsofZJtJqv0xU3?fbclid=IwAR1fZ7ah1BL5ZyBxwrcMKO881DR_UhArTiGT0xgrbWMh1n-ZmimoOv8tV-M
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRXKl42T1DD5GFOlqUqS0GFHeHYHmt8iA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRXKl42T1DD5GFOlqUqS0GFHeHYHmt8iA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRXKl42T1DD5GFOlqUqS0GFHeHYHmt8iA
https://www.youtube.com/watch?v=XIIUr7uJL0Q
https://www.youtube.com/watch?v=XIIUr7uJL0Q
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NOVOS PARCEIROS, MELHORES RESULTADOS
INVESTIGAÇÃO COLABORATIVA, INVESTIGAÇÃO DE EXCELÊNCIA 

Representantes de pessoas com doença, cientistas e outros intervenientes da área 
da saúde em Portugal reuniram-se no dia 23 de Junho para identificar boas práti-
cas e desafios para uma investigação científica com maior impacto, em linha com 
as necessidades das pessoas com doença. Uma mesa redonda recheada de par-
cerias bem-sucedidas juntou-se para conversar com o público sobre a forma como 
os doentes e os e cientistas podem trabalhar em conjunto! A EVITA não pôde 
faltar. Uma organização conjunta de: EUPATI Portugal; Plataforma Saúde em Diá-
logo; EVITA - Cancro Hereditário; Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla; 
Escola Nacional de Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa; Champalimaud 
Foundation. •

NOVO PORTAL DO CANCRO HEREDITÁRIO E PRO-
GRAMA NACIONAL DE GENÉTICA E CANCRO 
SOCIEDADE PORTUGUESA DE ONCOLOGIA

É com grande orgulho e felicidade que a As-
-sociação EVITA pôde celebrar, no passado 
dia 30 de Junho, o lançamento do Portal do 
Cancro Hereditário e do Programa Nacional 
de Genética e Cancro (PROGO). Ambos os 
projetos resultam de um trabalho colaborati-

vo entre diferentes entidades profissionais, nas quais a EVITA está incluída, por 
iniciativa do grupo de trabalho “Cancro Hereditário” da Sociedade Portuguesa de 
Oncologia. 
O PROGO tem como principal objetivo uniformizar a prática clínica do diagnós-
tico genético de forma a garantir a universalidade dos cuidados a doentes e a 
portadores de síndromes hereditárias de cancro, sendo por isso um grande marco 
para a associação que muito tem batalhado para que se dê a devida importância 
a este tema.
Outro importante objetivo é o incentivo à investigação na área do Cancro Hereditá-
rio, motivo pelo qual foi criado um prémio anual de 25.000 euros, que premiará um 
projeto de investigação em cada ano. O vencedor será anunciado no Congresso 
Anual da Sociedade Portuguesa de Oncologia, em Novembro.

Saiba mais em:
https://observador.pt/2021/06/30/sociedade-portuguesa-de-oncologia-lanca-portal-e-programa-
-nacional-de-genetica-e-cancro/?fbclid=IwAR0upzP6uscy0ugg3wSoxXT3BPAXYcMLWforT-
0m8a1-wtsRJvLflMO-Ns2g  e http://www.cancrohereditario.pt/pt/ •

O MAIOR EVENTO DE 
SAÚDE DIGITAL EM 
PORTUGAL

A EVITA esteve presente, pela voz da 
presidente, no eHealth Summit, que 
decorreu durante os dias 1 e 2 de Ju-
nho. O eHealthsummit.pt promove a 
inovação e a transformação digital em 
saúde. As edições anteriores contribuí-
ram para alavancar a saúde digital ao 
nível do país e à escala internacional. 
Na edição deste ano, esta necessidade 
nunca foi tão pertinente. 
Tamara Milagre foi convidada a partici-
par em 3 sessões.
Saiba mais em:
https://ehealthsummit.pt/category/ora-
dores/?letra=T# •

PODCAST LET’S TALK 
ABOUT CANCER

Tamara Milagre foi convidada por An-
dreia Costa, enfermeira especializada 
em oncologia e “cancer health coach” 
para debater o poder da informação na 
prevenção do cancro hereditário, para 
contar um pouco do seu percurso e de 
como a sua história influenciou a cria-
ção da associação EVITA.
Para assistir a este episódio aceda a:
https://soundcloud.com/user-391500801/
18-o-cancro-hereditario-o-poder-da-informa-
cao-na-prevencao-com-tamara-milagre •

https://observador.pt/2021/06/30/sociedade-portuguesa-de-oncologia-lanca-portal-e-programa-nacional-de-genetica-e-cancro/?fbclid=IwAR0upzP6uscy0ugg3wSoxXT3BPAXYcMLWforT0m8a1-wtsRJvLflMO-Ns2g
https://observador.pt/2021/06/30/sociedade-portuguesa-de-oncologia-lanca-portal-e-programa-nacional-de-genetica-e-cancro/?fbclid=IwAR0upzP6uscy0ugg3wSoxXT3BPAXYcMLWforT0m8a1-wtsRJvLflMO-Ns2g
https://observador.pt/2021/06/30/sociedade-portuguesa-de-oncologia-lanca-portal-e-programa-nacional-de-genetica-e-cancro/?fbclid=IwAR0upzP6uscy0ugg3wSoxXT3BPAXYcMLWforT0m8a1-wtsRJvLflMO-Ns2g
http://www.cancrohereditario.pt/pt/
http://eHealthsummit.pt
https://ehealthsummit.pt/category/oradores/?letra=T#
https://ehealthsummit.pt/category/oradores/?letra=T#
https://soundcloud.com/user-391500801/18-o-cancro-hereditario-o-poder-da-informacao-na-prevencao-com-tamara-milagre
https://soundcloud.com/user-391500801/18-o-cancro-hereditario-o-poder-da-informacao-na-prevencao-com-tamara-milagre
https://soundcloud.com/user-391500801/18-o-cancro-hereditario-o-poder-da-informacao-na-prevencao-com-tamara-milagre
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EVERY DAY COUNTS

Numa iniciativa organizada pela Fede-
ração Europeia de Indústrias Farmacêu-
ticas e Associações (EFPIA), Tamara 
Milagre juntou-se a um conjunto de es-
pecialistas para debater sobre como po-
demos dedicar-nos mais e melhor aos 
doentes oncológicos na Europa através 
das lições tomadas durante a pande-
mia. Veja o debate aqui: https://www.you-
tube.com/watch?v=m9sQSi5D0vY •

MUITOS PARABÉNS 
REVISTA CUIDAR!

A Revista Cuidar celebrou o 1º ano 
de vida e a EVITA esteve presente.  
Parabéns à Catarina Malheiro que há 
um ano atrás decidiu reunir as ener-
gias para criar a primeira e única re-
vista totalmente dedicada aos doentes 
oncológicos. •

Mais uma conquista para a EVITA e 
um passo a caminho de melhorar a 
prevenção do cancro hereditário em 
Portugal. No passado dia 30 de Junho, 
nas celebrações do 150º aniversário de 
Alfredo da Silva, o projeto “Hereditary 
Breast Ovarian Cancer – HBOC: Op-
timizing hereditary cancer pathways 
(saving costs and lives)”, liderado 
pela investigadora Carla Oliveira, do 
Instituto de Investigação e Inovação 
em Saúde da Universidade do Porto 
(i3S), conquistou o Prémio de Inves-
tigação na área de Sustentabilidade 
dos Sistemas de Saúde, atribuído pela 
Fundação Amélia de Mello. O projeto, 
agora distinguido com 25 mil euros, 
permitirá calcular o impacto real do 

diagnóstico, da prevenção e do trata-
mento do cancro hereditário da mama 
e do ovário nas finanças dos hospi-
tais, do sistema nacional de saúde, 
na qualidade de vida dos doentes e 
portadores, e na sociedade em geral. 
Juntamente com a EVITA e a investi-
gadora Carla Oliveira (i3S), o projeto 
conta também com os representantes 
institucionais Fátima Carneiro (Centro 
Hospitalar Universitário de São João), 
Fátima Vaz (IPO-Lisboa), Judite Gon-
çalves (Nova School of Business and 
Economics) e Helena Canhão (NOVA 
Medical School).
Para saber mais sobre o projeto aceda a:
https://noticias.up.pt/projeto-do-i3s-vence-
-premio-de-investigacao-alfredo-da-silva/ •

https://www.youtube.com/watch?v=m9sQSi5D0vY
https://www.youtube.com/watch?v=m9sQSi5D0vY
https://noticias.up.pt/projeto-do-i3s-vence-premio-de-investigacao-alfredo-da-silva/
https://noticias.up.pt/projeto-do-i3s-vence-premio-de-investigacao-alfredo-da-silva/
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REPENSAR A SAÚDE
O Jornal Expresso, a Roche e a NOVA IMS (Information Management School) jun-
taram-se para discutir o valor do #diagnóstico e o seu impacto no cidadão e na saú-
de, numa conferência que teve lugar no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo 
Jorge, no passado dia 13 de Julho. A presidente da EVITA fez parte dos especialistas 
convidados e integrou um debate que incluiu a deputada Maria Antónia de Almeida 
Santos, Presidente da Comissão Parlamentar para a Saúde, o advogado e comenta-
dor político Luís Marques Mendes e João Almeida Lopes, presidente de APIFARMA.  

Para assistir ao debate aceda a:
https://www.facebook.com/jornalexpresso/videos/329772481980344

Para saber quais foram as principais conclusões deste evento aceda a:
https://expresso.pt/iniciativaseprodutos/projetos-expresso/2021-07-13-Apenas-2-das-des-
pesas-em-saude-e-gasto-em-diagnosticos-d116b111 e https://expresso.pt/iniciativaseprodutos/
projetos-expresso/2021-07-15-O-teste-genetico-e-pouco-feito-tendo-em-conta-a-necessidade-
-que-temos-no-pais-defende-Tamara-Milagre-fbe7897c?fbclid=IwAR2cufVIhLHGDdSU0SUV-
7TJCDaIOLHSO-ze7Lnf8QpIrpVPgAuBeUy8meak •

Associação EVITA – Cancro Hereditário
Rua Poeta Bocage 2 - 1ºD, Lisboa
Telf: +351 935 049 027
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SÉRIE FAZ(ME) SENTIDO

A nossa Assistente de Direção, Ca-
tarina Ferreira, participou no último 
episódio da série “Faz(me) Sentido”, 
criado pela Ana Ervedoso, fundadora 
da página “Cancro e Inspiração”, com 
o objetivo de falar descontraidamente 
sobre diferentes assuntos pertinentes 
relacionados com a doença oncológi-
ca. O episódio foi transmitido online 
através do perfil de Instagram da Ana 
Ervedoso.

Sigam-nos em todas as redes sociais 
para ficarem a par desta e de outras 
iniciativas. •

Os sonhos e ambições da EVITA continuam a crescer e já não cabiam no antigo escritório. 
A associação mudou-se para um espaço maior e mais confortável, igualmente em Telheiras, 
com todas as condições para vos receber, ouvir, acalmar e aconselhar.

Saiba através de que vias pode chegar até nós!

https://www.facebook.com/jornalexpresso/videos/329772481980344
https://expresso.pt/iniciativaseprodutos/projetos-expresso/2021-07-13-Apenas-2-das-despesas-em-saude-e-gasto-em-diagnosticos-d116b111
https://expresso.pt/iniciativaseprodutos/projetos-expresso/2021-07-13-Apenas-2-das-despesas-em-saude-e-gasto-em-diagnosticos-d116b111
https://expresso.pt/iniciativaseprodutos/projetos-expresso/2021-07-15-O-teste-genetico-e-pouco-feito-tendo-em-conta-a-necessidade-que-temos-no-pais-defende-Tamara-Milagre-fbe7897c?fbclid=IwAR2cufVIhLHGDdSU0SUV7TJCDaIOLHSO-ze7Lnf8QpIrpVPgAuBeUy8meak
https://expresso.pt/iniciativaseprodutos/projetos-expresso/2021-07-15-O-teste-genetico-e-pouco-feito-tendo-em-conta-a-necessidade-que-temos-no-pais-defende-Tamara-Milagre-fbe7897c?fbclid=IwAR2cufVIhLHGDdSU0SUV7TJCDaIOLHSO-ze7Lnf8QpIrpVPgAuBeUy8meak
https://expresso.pt/iniciativaseprodutos/projetos-expresso/2021-07-15-O-teste-genetico-e-pouco-feito-tendo-em-conta-a-necessidade-que-temos-no-pais-defende-Tamara-Milagre-fbe7897c?fbclid=IwAR2cufVIhLHGDdSU0SUV7TJCDaIOLHSO-ze7Lnf8QpIrpVPgAuBeUy8meak
https://expresso.pt/iniciativaseprodutos/projetos-expresso/2021-07-15-O-teste-genetico-e-pouco-feito-tendo-em-conta-a-necessidade-que-temos-no-pais-defende-Tamara-Milagre-fbe7897c?fbclid=IwAR2cufVIhLHGDdSU0SUV7TJCDaIOLHSO-ze7Lnf8QpIrpVPgAuBeUy8meak

