Advanced Breast Cancer Second International Consensus Conference
7-9 November 2013, Lisbon, Portugal

Enviamos a seguir um press-release da Escola Europeia de Oncologia (ESO).
Para mais informações, contactar Chatrina Melcher: cmelcher@eso.net
(tel: +41 91 811 8050).

PRESS RELEASE
26 de Novembro de 2013
É finalmente dada a importância merecida ao tratamento das mulheres e dos homens com cancro da
mama avançado. Papel do ABC2 (II Conferência Internacional de Consenso para o Cancro da Mama
Avançado).
–
–
–

As vivências dos doentes e as associações de apoio em destaque
As recomendações incluem agora o cancro da mama localmente avançado não operável
Reforço da importância da abordagem multidisciplinar, bem como a existência de enfermeiras
especializadas em oncologia

[LISBOA] A única conferência mundial de consenso que discute a forma de tratar e cuidar das mulheres e
dos homens com cancro da mama avançado reuniu pela segunda vez em Lisboa, de 7 a 9 de Novembro, no
ABC2.
Mais de 1000 profissionais de saúde – oncologistas, cirurgiões, enfermeiros, e outros, além de múltiplas
associações e grupos de apoio a estes doentes – provenientes de mais de 70 países, ficaram a conhecer os
avanços actuais relativos à abordagem desta doença e assistiram à actualização, por um painel de peritos,
das recomendações internacionais que haviam sido desenvolvidas durante o ABC1 há dois anos.
Os participantes também tiveram oportunidade de assistir e participar em discussões e pedidos insistentes
para que, em todos os países, sejam adoptados cuidados standardizados englobando todas as necessidades
dos doentes, por forma a responder ao isolamento e oportunidades perdidas de tratamento e apoio que
muitas mulheres e alguns homens com cancro da mama avançado continuam a sofrer.
Durante o ABC2, as associações e grupos de apoio aos doentes – muitos compostos por doentes com
cancro da mama avançado - de cerca de 50 organizações dos EUA, Europa, Austrália, Médio Oriente e Ásia,
constituíram o "ABC Patient Advocacy Committee" (comité de apoio ao doente com cancro da mama
avançado do ABC). Este comité irá publicar um artigo de tomada de posição, em conjunto com as
recomendações do ABC, que descreverá as lutas enfrentadas pelos doentes com cancro da mama avançado
e suas associações de apoio em todo o Mundo bem como as propostas para vencer estes desafios.
Durante a sua intervenção, Doris Fenech, uma doente com cancro da mama avançado, enfermeira e
pertencente a um grupo de apoio da ilha de Malta (Europa Donna Malta), descreveu em detalhe as
diferenças entre as necessidades, físicas e emocionais, dos doentes com doença metastática em relação
aos doentes com cancro da mama precoce. “Para a maior parte dos profissionais de saúde o diagnóstico de
um cancro da mama metastático é o princípio do fim e frequentemente estes não sabem o que nos dizer e

como nos ajudar. Estas atitudes contribuíram para a existência de ideias erradas e para a marginalização
por parte da população, dos media e dos próprios profissionais de saúde.“
A mesma acrescentou que cuidados de suporte adequados com acesso a vários profissionais de saúde, uma
melhor forma de comunicar e correcta informação disponível, permitem ao doente ter uma atitude mais
positiva e o exercer da sua profissão durante um maior período de tempo, tal como tem sido o seu caso.
Médicos e entidades de saúde têm frequentemente relutância em tratar os doentes metastáticos devido
aos reduzidos benefícios obtidos. “Contudo, alguns meses podem fazer a diferença – significa que eu
poderei ver a minha filha formar-se ou conhecer o meu neto. Todavia nós raramente somos convidados a
participar num ensaio clínico – necessitamos de ter as mesmas oportunidades que têm os doentes com a
doença precoce. O tratamento é a nossa salvação”.
“O que torna o ABC uma conferência muito especial é o facto de que estamos todos juntos – pessoas que
foram atingidas pela doença e pessoas que dedicam as suas vidas a lutar contra ela”, declarou ao público
presente Larry Norton, um dos coordenadores do ABC2 e director dos programas de cancro da mama do
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Estados Unidos. "O espirito de trabalho conjunto para um mesmo
fim, sem separar os médicos dos doentes, é o que faz deste evento um encontro muito especial e de
grande sucesso, e que fará a diferença.”
“Ainda não conseguimos progredir substancialmente no tratamento do cancro da mama avançado – os
índices de sobrevida não têm subido significativamente e há ainda tanto trabalho para fazer,” afirmou
Fatima Cardoso, coordenadora do ABC2 e directora a Unidade de Mama do Centro Clínico Champalimaud.
“Mas no ABC1, pela primeira vez, abordámos o duplo obstáculo da falta de protocolos para tratar a doença
e o frequente deficiente apoio para uma doença que é, na grande maioria das vezes, incurável e
progressiva. Estamos determinados em aplicar, ao cancro avançado, os mesmos princípios
multidisciplinares e de elevada qualidade que utilizamos no tratamento da doença precoce e estou feliz em
declarar que as recomendações do ABC têm sido apresentadas em numerosos países, implementadas de
facto em alguns deles, e aprovadas e apoiadas pelas principais sociedades internacionais de oncologia.
Consideramos um avanço importante, o facto das recomendações do ABC 2 serem um esforço conjunto da
Escola Europeia de Oncologia (ESO) e da Sociedade Europeia de Oncologia Médica (ESMO).
"Temos assistido a um aumento da sensibilização em geral: as principais organizações de apoio
internacionais dedicam agora mais tempo e recursos a estes doentes e novas campanhas globais foram
lançadas, tais como o inquérito ‘Count Us, Know Us Join Us’, e o ‘Here & Now’, abrangendo doentes de
cancro da mama europeus e americanos.
“Não há dúvida de que as recomendações do ABC foram amplamente bem recebidas e estão a começar a
fazer a diferença”.
As primeiras sessões científicas do ABC2 centraram-se nos principais avanços no tratamento dos diferentes
subtipos de cancro da mama avançado, com o desenvolvimento de recomendações relacionadas com os
novos tratamentos para os subtipos HER2+ e ER+ e a melhor forma de os integrar na prática clínica diária.
“No ABC2 também introduzimos recomendações para doentes com cancro da mama localmente avançado
não operável”, acrescenta Eric Winer, um dos coordenadores da conferência e Chefe da Unidade de Mama
do Dana-Farber Cancer Institute, EUA. “Este grupo localiza-se entre o cancro da mama precoce e o cancro
da mama metastático – a doença está muito avançada a nível da mama e dos gânglios linfáticos, mas ainda
não existem metástases à distância. Para estes casos, as principais recomendações são: a importância
crucial de uma discussão e abordagem por uma equipa multidisciplinar antes de qualquer tratamento; o
primeiro tratamento deverá ser a quimioterapia e não a cirurgia; após este tratamento, a maior parte dos
doentes passa a ter condições para ser operado através de uma mastectomia, ou, em casos específicos,
cirurgia conservadora da mama; todos estes doentes necessitam de tratamento de radioterapia.”

Outras recomendações realizadas durante o ABC2 incluem o tratamento de locais específicos de
metástases tais como o fígado, pleura, pele e cérebro, que foram adicionadas às recomendações do ABC1
que abordavam o cérebro e os ossos. Foram igualmente acrescentadas recomendações relativas ao cancro
da mama metastático no homem e ao cancro da mama avançado relacionado com mutações genéticas
BCRA.
“Mantendo os importantes princípios multidisciplinares da conferência, fazemos a recomendação para a
formação urgente de enfermeiras especializadas em oncologia e mais especificamente em cancro da
mama”, declarou Alberto Costa, outro dos coordenadores do ABC2 e Director Científico da Escola Europeia
de Oncologia. Os representantes das organizações internacionais de apoio a estes doentes também
ajudaram a reforçar a extrema importância em providenciar informação correcta e personalizada sobre a
doença e formas de tratamento, assim como o tratamento por uma equipa multidisciplinar e especializada
e a disponibilização de cuidados de suporte e paliativos desde o início da sua dura caminhada.
Outras sessões da conferência abordaram a melhor forma de controlar a dor, o apoio psicológico, as
perspectivas dos doentes relativamente aos sintomas e as disparidades globais no acesso aos cuidados de
suporte e paliativos e de apoio.
Durante as sessões dedicadas às múltiplas organizações de apoio, sempre muito participadas e com grande
entusiasmo, estas trabalharam em conjunto no levantamento dos problemas existentes a nível mundial e
nas propostas para os ultrapassar.
O painel de consenso foi constituído por 40 peritos de renome internacional, provenientes de 20 países,
incluindo o actual presidente e dois ex-presidentes da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO), a
actual presidente da ESMO, representantes de organizações de apoio, enfermeiras especialistas, psicooncologistas e peritos em cuidados paliativos.

Notas para os editores:
ABC2, a segunda conferência internacional de consenso para o cancro da mama avançado, teve lugar no
Centro de Congressos de Lisboa, nos dias 7, 8 e 9 de Novembro 2013. Foi organizada pela Escola Europeia
de Oncologia, uma organização sem fins lucrativos, sediada em Milão, Itália. Mais informação em
www.abc-lisbon.org.
O ABC2 contou com mais de 1000 participantes de 71 países, superando o número de assistentes do ABC1
que foi de 800.
O programa e resumos dos trabalhos serão publicados na revista “The Breast 22 Supp 3, 2013”.
As conferências de consenso ABC realizam-se de dois em dois anos. A primeira conferência, ABC1, definiu
as primeiras recomendações a nível mundial para o tratamento de mulheres e homens com cancro da
mama avançado (ver a revista The Breast 21, 242–252, 2012). Estas recomendações foram revistas durante
o ABC2 e continuarão a ser desenvolvidas durante o ABC3, que terá lugar em Lisboa de 5 a 7 de Novembro
de 2015.
As recomendações finais serão publicadas na revista The Breast no início de 2014. Estas são desenvolvidas
em colaboração com a European Society of Medical Oncology (ESMO) e serão aprovadas pela European
Society of Mastology (EUSOMA), pela Latin American Federation of Mastology (FLAM) e pela the
International Society of Senology (SIS).

Da mesma forma, as organizações de apoio a doentes com cancro da mama avançado, presentes no ABC2,
publicarão um documento de posição no início de 2014.
A conferência ABC foi o culminar de um trabalho coordenado pela Escola Europeia de Oncologia e iniciado
em 2004, com o estabelecimento do Grupo de Trabalho para o Cancro da Mama Avançado no sentido de
desenvolver as recomendações internacionais para o tratamento desta doença. O encontro reúne
oncologistas de todo o mundo, profissionais de saúde de todas as especialidades que lidam com estes
doentes, organizações de apoio, e doentes com cancro da mama avançado. Os coordenadores deste Grupo
de Trabalho são Fátima Cardoso e Eric Winer.
Para mais informações sobre as recomendações do consenso ABC2 ou para entrevistas com os
coordenadores:
Fátima Cardoso, Portugal
Alberto Costa, Itália
Larry Norton, Estados Unidos
Eric Winer, Estados Unidos
Por favor contactar:
Ipsis Emirec
Geraldina Nunes
+351 919 300 550
geraldina.nunes@ipsisemirec.com

A Escola Europeia de Oncologia (ESO) foi fundada em 1982 com a missão de reduzir o desnecessário
sofrimento e morte por cancro, através da promoção do diagnóstico precoce, do tratamento médico
adequado e da visão do doente como um todo. Os eventos educacionais da ESO têm uma orientação
clínica, multi-profissional e baseada em evidência, reflectindo também a experiência humana sobre a
doença oncológica. Nos últimos anos, a ESO tem desenvolvido esforços num âmbito mais alargado,
enfrentando obstáculos políticos, administrativos e organizacionais que afectam a capacidade dos
profissionais de saúde em proporcionar um tratamento de alta qualidade, centrado no doente. Para mais
informações ver www.eso.net.

Factos acerca do cancro da mama avançado:
Uma em cada oito mulheres desenvolverá cancro da mama durante a vida. A grande maioria das mortes é
devida à doença metastática. Nos países desenvolvidos, mesmo dispondo dos melhores tratamentos, cerca
de 30% dos doentes com cancro da mama diagnosticado em estadios precoces terá uma recidiva. A
Organização Mundial de Saúde prevê, nos próximos anos, um grande aumento do número de casos nos
países em vias de desenvolvimento, com 50% das mortes a ocorrer nestes países no espaço de poucas
décadas.
Na União Europeia, é diagnosticado um cancro da mama em cada 2.5 minutos e ocorre uma morte por
cancro da mama em cada 6.5 minutos. Globalmente, por ano, cerca de meio milhão de pessoas morre por
cancro da mama.
Não é conhecida a real prevalência do cancro da mama avançado – nem nos Estados Unidos nem na
maioria dos países Europeus – pois os registos oncológicos não incluem as recidivas. O desconhecimento do
correcto número de doentes dificulta o estabelecimento de serviços de apoio adequados.

Os avanços no tratamento do cancro da mama precoce medem-se em anos enquanto para o cancro da
mama avançado ainda se medem em dias ou poucos meses. Considerando todos os subtipos de cancro da
mama juntos, a sobrevida média é ainda de 2 a 3 anos. No entanto, devido à descoberta de tratamentos
biológicos eficazes, como por exemplo agentes anti-HER-2, alguns doentes com certos subtipos de cancro
da mama podem viver 8 ou mais anos com doença avançada.

Para mais informações acerca das associações e dos grupos de apoio para mulheres com cancro da mama
avançado, contactar os membros do "ABC Patient Advocacy Committee":
METAvivor Research and Support, Annapolis, EUA. www.metavivor.org
Europa Donna – the European Breast Cancer Coalition, Milão, Itália. www.europadonna.org
AdvancedBC.org, Nova Iorque, EUA. www.advancedbc.org
Metastatic Breast Cancer Network, Inverness, EUA. www.mbcn.org
Breast Cancer Network Australia, Camberwell, Victoria, Austrália. www.bcna.org.au
Komen Foundation, Dallas, EUA. ww5.komen.org

