
CIRURGIA ONCOLÓGICA
Ajudar a esclarecer uma componente essencial do tratamento do cancro

Qual a importância da cirurgia 
oncológica no tratamento do cancro?

A cirurgia oncológica é fulcral para garantir 
um tratamento oncológico de qualidade

dos doentes 
oncológicos vão 
necessitar de 
intervenção cirúrgica

<25%
recebem na realidade 
cirurgias seguras, 
acessíveis e no tempo 
adequado

A cirurgia oncológica é 
custo-efectiva

A cirurgia é o tratamento mais custo-
efectivo para a maioria dos tumors 
sólidos não metastatizados

A cirurgia oncológica tem múltiplos 
papéis em doentes com cancro

A resseção cirúrgica 
permanence a melhor 
hipótese de cura para 

tumors sólidos 
quando 

diagnosticados cedo

A cirurgia oncológica 
pode curar os cancros 
mais prevalentes e 
letais, incluindo:Reduz o risco de cancro por 

síndromes hereditários 

Diagnostica e estadia

Trata doenças localmente 
avançadas e metastáticas

Preserva a qualidade de vida e 
palia sintomas

A cirurgia oncológica 
acompanha o ritmo da inovação 

A investigação continua a 
aprimorar tecnologias, técnicas e 
processos da cirurgia oncológica, 
permitindo que mais doente 
possam beneficiar de tratamento 
eficiente, seguro, minimamente 
invasive e custo-efectivo

Inovações como a robótica, 
imagiologia functional e 
Inteligência Artificial (IA) 
estão a criar novos 
horizontes para melhorar a 
cirurgia do cancro
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Estima-se que os cancros 
com tratamento curúrgico 
possam causar a perda de

2.7milhõe
de anos de vida

por incapacidade, em todo 
o mundo
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80% 45m
intervenções 
cirúrgicas serão 
necessárias no 
mundo em 2030

CUSTOS DA CIRURGIA 
CUSTOS DA TERAPEUTICA SISTÉMICA
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Libertar o potencial da oncologia cirúrgica 
na Europa: recomendações da ESSO
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Reconhecimento da cirurgia oncológica como 
especialidade e harmonizer a formação na Europa

A cirurgia oncológica 
deve ser 
reconhecida como 
disciplina 
especializada na EU

Deve ser garantido ao nível de 
cada país o acesso a formação 
uniforme de alta qualidade, 
desenvolvida por sociedades de 
cirurgia oncológica

A formação médica continua 
e a certificação de 
oncologistas cirúrgicos 
devem ser a prática habitual
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O reconhecimento da 
oncologia cirúrgica 
como especialidade e 
a padronização da 
formação na Europa 
permitiriam:

Reduzir disparidades nas 
qualificações, práticas e resultados

Melhorar as diferenças no acesso 
a tratamento oncológico de alta 
qualidade

Apoio à investigação e inovação em cirurgia oncológica
Os projetos de investigação e 
respectivos fundos devem ser 
redireccionados para o 
tratamento local de doença 
não metastizada, com impacto 
significativo na sobrevida

Técnicas cirúrgicas 
inovadoras que permitam 
preserver função e qualidade 
de vida devem ser 
desenvolvidas e avaliadas

O envolvimento marcado de 
cirurgiões oncológicos no 
desenvolvimento e optimização 
de regimes multimodais de 
tratamento deve ser apoiado
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Promover o papel da oncologia cirúrgica 
no tratamento multidisciplinar do cancro

Tratamento muldisciplinar, 
do qual a cirurgica 
oncológica é componente 
integral, deve ser oferecido a 
todos os doentes 
oncológicos na Europa

Cirurgiões oncológicos devem 
liderar as reuniões 
multidisciplinares e coordenar o 
tratamento da maioria dos 
tumors sólidos

A certificação e acreditação de 
cirurgiões oncológicos e de 
unidades oncológicas 
multidisciplinares deve ser 
padronizada na Europa para 
garantir um tratamento uniforme 
de alta qualidade
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INVESTIGAÇÃOFARMACÊUTICA

ONCOLOGIACIRÚRGICA

Apesar do potencial curativo, a 
oncologia cirúrgica permanence 
altamente subfinanciada quando 
comparada com estudos 
realizados pela indústria 
farmacêutica

Financiamento 
em investigação 

€




