Alerta sobre dor em pacientes com câncer e acesso ao tratamento é
tema discussão no ‘Todos Juntos Contra o Câncer’
O maior evento do país sobre a doença reúne especialistas e sociedade civil para debater
cuidados paliativos, dor oncológica e tratamento da condição no sistema público de saúde.
São Paulo, setembro de 2016 – Nos dias 27 e 28 de setembro acontecem dois paineis de
grande relevância para a conscientização da dor oncológica no Brasil durante o 3º Congresso
Todos Juntos Contra o Câncer, congresso que reunirá cerca de 2.500 líderes do seguimento da
oncologia para debater temas. As estimativas apontam que a dor crônica acomete cerca de
50% dos pacientes com câncer, podendo chegar a índices de 70% a 90% nos casos avançados
da doença em que são relatadas dores em estágios moderado e avançado. Além disso, 89%
dos pacientes oncológicos que sofrem da condição relatam ter sua rotina afetada pelo
sintomai.
O painel “Pesquisa clínica no Brasil e a inclusão de novos medicamentos no sistema público de
saúde”, organizado pela AFAG e Casa Hunter, contará com a presença de seus presidentes
Maria Cecília Oliveira e Dr. Antonine Daher, respectivamente; e Maria José Delgado Fagundes,
diretora da Interfarma. A discussão será focada nos impasses que dificultam o tratamento do
paciente na saúde pública: demora na liberação de medicamentos, aprovação de pesquisas
clínicas e nas revisões dos protocolos que incluem medicamentos no SUS, como o caso da dor
crônica. No início deste ano, a sociedade médica e civil teve a oportunidade de contribuir com
sugestões para ampliar o acesso aos medicamentos disponibilizados hoje.
Já o debate “Humanização, Cuidados Paliativos e Dor Oncológica” reunirá os maiores
especialistas no tema, como Dra. Ana Claudia Quintana Arantes, Dr. João Marcos Rizzo e Dr.
Ricardo Caponero, visando fomentar a discussão sobre o movimento paliativista e ampliar a
conscientização de pacientes, familiares, profissionais da saúde e sistemas privado e público
sobre o impacto que o manejo adequado das dores tem na vida do paciente com câncer,
influenciando também nos índices de sobrevida.
Nesta oportunidade, a Mundipharma, líder no tratamento do dor, reitera a importância de
promover a discussão sobre o tema para maior qualidade de vida aos pacientes que sofrem
com o câncer no Brasil.
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Pesquisa online conduzida pelo Instituto Oncoguia em parceria com a Mundipharma. Realização: julho
a outubro de 2015, com 344 pacientes oncológicos de todo o Brasil e que sofrem com dor.

