Cuidados de Suporte e Paliativos no tratamento do
câncer: especialistas apresentam evidências
científicas e lançam manual clínico em congresso
médico em São Paulo
Temas serão debatidos durante o 4º Congresso Brasileiro Todos Juntos Contra o Câncer, e
objetivam trazer melhor qualidade de vida ao paciente em tratamento oncológico

Ajudar o paciente com câncer a viver melhor. Este é a principal discussão que norteará o 4º
Congresso Brasileiro Todos Juntos Contra o Câncer, evento que trará líderes de todo o país
que se dedicam a iniciativas para a melhoria da prevenção, cuidado e acesso a tratamentos contra
o câncer. O congresso acontecerá nos dias 26 a 28 de setembro, em São Paulo, no WTC Events
Center, em São Paulo, com organização pela Abrale (Associação Brasileira de Linfoma e
Leucemia).
Na quinta-feira (28), a Mundipharma reunirá um time de especialistas para discutir a importância
dos Cuidados de Suporte no Tratamento do Câncer, além de lançar o primeiro Manual de Oncologia
Clínica no Brasil (MOC) de Cuidados Paliativos.
A masterclass sobre a “Importância dos Cuidados de Suporte no Tratamento do Câncer –
Evidência Científica” será apresentada pelo Dr. Sam H. AHmedzai, professor emérito no
Departamento de Oncologia da Universidade de Sheffield, no Reino Unido. O tema será discutido
em conjunto com os especialistas Dr. Daniel Fortes – Presidente da Academia Nacional de
Cuidados Paliativos (ANCP); Mirlane Guimarães – especialista em Dor, do Instituto CECON de
Manaus (AM); com moderação de Luciana Holtz, Presidente do Instituto Oncoguia.
Esta é a primeira vez no Brasil em que o tema ganha destaque será discutido entre a classe médica,
principalmente com evidências científicas de que o tratamento multidisciplinar – controle da dor,
apoio psicológico, nutrição, entre outros - melhoram a qualidade de vida do paciente e do
prognóstico da doença.
Já o lançamento do 1º Manual de Oncologia Clínica no Brasil (MOC) sobre Cuidados Paliativos
será feito pelos médicos Dr. Fernando Maluf e Dr. Andrea Ferrian, ambos oncologistas clínicos da
BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo. Baseado em evidências científicas, o intuito do
manual é o de orientar os médicos, especialmente os profissionais que lidam, cotidianamente, com
o paciente oncológico e sua família. “Quando falamos de suporte, não é só do doente em situação
terminal, mas também da pessoa em tratamento com chances de cura. Precisamos ter, cada vez
mais, profissionais multidisciplinares capacitados e preparados para prestar este suporte”, ressalta
Dr. Maluf.

4º Congresso Brasileiro Todos Juntos Contra o Câncer
Lançamento MOC Cuidados Paliativos e Masterclass – Importância dos cuidados de suporte no
Tratamento do Câncer: evidência científica
Data: 28 de setembro de 2017, quinta-feira.
Horário: das 9h às 11h na sala Ballroom 4
Local: WTC Events Center - Integrado ao D&D Shopping na Av. Nações Unidas, 12551, Brooklin.
Mais informações no site oficial do evento.

