Congresso “Cancro: da medicina personalizada à
medicina de precisão”
3 Outubro, 2019

A Liga Portuguesa Contra o Cancro está a promover o Congresso “Cancro: da Medicina Personalizada à
Medicina de Precisão”, pelo que solicitamos a melhor colaboração na divulgação do mesmo, através dos canais
internos e/ou externos (redes sociais/site/revistas/newsletter).
Neste sentido, tomamos a liberdade de enviar, em anexo, informação de divulgação e respetivas imagens, para
comunicação.
Mais informação sobre o Congresso disponível aqui.

Enquadramento
A medicina personalizada é um modelo de prática médica que integra a caracterização fenotípica e genotípica
do indivíduo (ou seja, inclui dados sociodemográficos, ambientais e de estilos de vida, informação clínica e de
imagem médica e perfis genéticos e moleculares) na estimativa da predisposição individual para uma doença e na
definição de estratégias preventivas e terapêuticas para cada indivíduo. A medicina de precisão, por sua vez,
apresenta o potencial de revolucionar os cuidados de saúde, procurando assegurar a otimização do tratamento do
cancro ou seja, administrar o fármaco ou recorrer a outros meios adequados a uma determinada situação, na dose
e no tempo corretos de acordo com as alterações genéticas diagnosticadas e/ou a deteção de células tumorais em
circulação. Fruto da investigação crescente nestas áreas é expectável que, nas próximas décadas, se venha a
alterar o paradigma do diagnóstico e tratamento de diversas doenças, entre as quais as doenças oncológicas.
?
O Congresso “Cancro: da Medicina Personalizada à Medicina de Precisão” congregará um painel de
especialistas nacionais e internacionais para discussão destas temáticas à luz dos conhecimentos científicos
atuais. A ter lugar em novembro de 2019, em Coimbra, trata-se de uma iniciativa dirigida a profissionais e
estudantes das áreas da saúde e das ciências sociais e voluntários da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Temas do Congresso
O que é o cancro?
Justifica-se a prevenção primária?
Existe Rastreio personalizado?
É possível a Prevenção do cancro hereditário e o aconselhamento genético?
Custo efetividade do perfil genómico dos doentes com cancro
Biópsia líquida o que é e para que serve?
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Que PET?
Que biomarcadores na prática clínica?
O diagnóstico e tratamento do cancro: qual o papel da inteligência artificial?
Que medicina personalizada no cancro do pulmão?
Que medicina personalizada no melanoma?
Que Imunoterapia personalizada?
Haverá necessidade de apoio psicológico?
Qual impacto económico e financeiro da medicina personalizada?
Quais os limites éticos da medicina personalizada?
Medicina de precisão: um mito ou a realidade?

Local e inscrições
O Congresso terá lugar nos dias 22 (todo o dia) e 23 (manhã) de novembro de 2019, em Coimbra, no Hotel
Quinta das Lágrimas (GPS: N40.197846 -W8.432725).
As inscrições serão realizadas online, mediante o preenchimento de formulário próprio (disponível aqui), da
autorização de cedência de dados pessoais e do envio do comprovativo de pagamento.
Para mais informações deverá ser contactado o Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o
Cancro pelo telefone 239 487 490 ou e-mail congressos.nrc@ligacontracancro.pt
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