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MDS anuncia primeira edição do “Cancer Summit”
A iniciativa promovida pela farmacêutica tem como objetivo fomentar o conhecimento
e o debate cientí�co em cinco áreas da Oncologia. A primeira edição do “Cancer
Summit” arranja no dia 19 de junho. O painel será composto por especialistas de
renome. 
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O evento, em formato online, reúne vários especialistas e palestras dedicados à partilha
de experiências e perspetivas sobre as mais recentes abordagens terapêuticas nas
áreas de Cancro do Pulmão, Cancro Renal, Cancro de Cabeça e Pescoço, Melanoma e
Biomarcadores.

Em comunicado, a farmacêutica anuncia que o encontro terá início com uma sessão
plenária dirigida por Paula Martins de Jesus, Diretora Médica da MSD Portugal. No
“Cancer Summit” os pro�ssionais de saúde poderão participar em 5 workshops,
dedicados à discussão de casos clínicos e ao debate dos mais recentes avanços no
tratamento dos cinco tipos de cancro.

Relativamente ao Cancro do Pulmão está prevista uma abordagem sobre: “Cancro do
Pulmão: uma realidade em constante evolução” e “O doente, a família e os pro�ssionais
de saúde. Esforços individuais ou em equipa?”.

Para o Cancro Renal os temas em destaque serão “Casos do Mundo Real: o dilema” e
“Oportunidades atuais e dilemas futuros”.

Sobre o Melanoma, o debate será centrado em “Melanoma Metastático – casos da vida
real” e “Melanoma Adjuvante em Debate”.

O evento irá analisar ainda o Cancro de Cabeça e Pescoço: “Part 1: How to manage 1L
treatment of R/M HNSCC” e “Part 2: R/M HNSCC treatment sequence”.

Biomarcadores: “PD-L1 no CCECP” e “MMRd / MSI-H” são dos temas, também, em
destaque.

Além dos workshops, os participantes vão ter também a oportunidade de assistir a uma
sessão plenária sobre a “Implementação da Imunoterapia na Prática Clínica”,
apresentada pela Dra. Mariana Malheiro, Oncologista no Hospital São Francisco Xavier
e no Hospital CUF Tejo, e pelo Prof. Dr. Mário Fontes e Sousa, Oncologista no Hospital
CUF Tejo.

A sessão de encerramento irá ter como foco o papel da Inteligência Arti�cial na
Oncologia. Para tal, o evento irá contar com a participação especial do Professor
Leonardo Vanneschi, Professor e Investigador na NOVA Information Management
School e especialista reconhecido na área da Inteligência Arti�cial (IA).

A 1.ª Edição do “Cancer Summit” conta com a chancela cientí�ca de diversas entidades: 
Associação de Cancro do Rim de Portugal, Grupo de Estudos de Cancro de Cabeça e
Pescoço, Grupo Português Génito-Urinário e Sociedade Portuguesa de Anatomia
Patológica.

Os pro�ssionais de saúde interessados em participar podem realizar a inscrição Aqui.
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