
Cirurgia Oncológica
Esclarecendo um componente essencial no Tratamento do Câncer

Qual a importância da cirurgia 
oncológica no tratamento do câncer?

A Cirurgia Oncológica é crucial para garantir 
um tratamento oncológico de qualidade 

Dos pacientes oncológicos 
serão submetidos à algum 
procedimento cirúrgico 
durante a evolução da 
doença

<25%
Dos pacientes oncológicos 
recebem tratamento seguro, 
adequado, acessível e em 
tempo no muno

Cirurgia Oncológica é 
Custo-Efetiva

Para a maioria dos tumores sólidos 
não metástases, a cirurgia é o 
tratamento mais custo-efetivo

Cirurgia Oncológica tem múltiplos 
papéis no paciente com Câncer

Ressecção Cirúrgica 
ainda é a principal forma 

de cura para tumores 
sólidos quando 
diagnosticados 
precocemente

Cirurgia Oncológica pode 
curar os Cânceres mais 
prevalentes e letais, 
incluindo:Reduz o risco de desenvolver câncer 

em Síndromes Hereditárias  

Diagnostica e Estadia o Câncer

Trata doenças localmente avançadas e 
metastáticas

Preserva a qualidade de vida e palia 
sintomas

Cirurgia Oncológica mantém 
o ritmo da inovação 

A pesquisa continua a refinar 
tecnologias, técnicas e processos de 
oncologia cirúrgica para permitir que 
mais pacientes se beneficiem de um 
tratamento eficaz, seguro, 
minimamente invasivo e custo-efetivo

Inovações como robótica, 
imagem funcional e 
Inteligência Artificial (IA) estão 
abrindo novos horizontes para 
melhorar a cirurgia oncológica 
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Estima-se que o Câncer 
passível de tratamento cirúrgico 
possa ser a causa da perda de

2.7milhões
Anos de vida

Perdidos por incapacidade em 
todo o mundo
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80% 45m
De procedimentos 
cirúrgicos serão 
necessários até 2030

CCUSTOS DA CIRURGIA ONCOLÓGICA  
CUSTO DA TERAPIA SISTÊMICA
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Desbloqueando o potencial da oncologia 
cirúrgica na Europa: recomendações do ESSO
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Reconhecer a oncologia cirúrgica como
uma especialidade e uniformizar a educação em toda a Europa 

Oncologia cirúrgica 
deve ser reconhecida 
como disciplina 
especializada na UE

O acesso a treinamentos 
uniformes, de alta qualidade, 
desenvolvidos e entregues por 
sociedades especializadas deve 
ser assegurado de forma 
específica em cada país

Educação médica contínua 
e certificação de 
oncologistas cirúrgicos 
devem ser prática padrão
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O reconhecimento da 
oncologia cirúrgica 
como especialidade e 
a uniformização do 
treinamento em toda a 
Europa ajudariam:

Reduzir a disparidade em 
qualificação, prática clinica e 
resultados

Garantir o acesso ao tratamento 
oncológico de alta qualidade

Apoiar a pesquisa e inovação em Cirurgia Oncológica
Esforços e os fundos para 
pesquisa devem ser 
redirecionados para o 
tratamento local de doenças 
não metastáticas, que terão 
um impacto significativo  na 
sobrevida

A inovação em técnicas 
cirúrgicas, que permitem a 
preservação da função e da  
qualidade de vida em 
pacientes  com câncer, deve 
ser desenvolvida e 
fomentada

O envolvimento de 
cirurgiões oncológicos no 
desenvolvimento e 
optimização de regimes 
multimodais de tratamento 
deve ser estimulado
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Promover o papel da oncologia cirúrgica no 
atendimento multidisciplinar ao câncer

O cuidado multidisciplinar, 
do qual a oncologia cirúrgica 
é um componente integral, 
deve ser prestado de forma 
consistente a todos os 
pacientes com câncer na 
Europa

Oncologistas cirúrgicos
devem liderar equipes 
multidisciplinares e 
coordenar o cuidado dos 
pacientes para a maioria 
dos tumores sólidos 

A certificação e o 
credenciamento de oncologistas 
cirúrgicos e unidades 
multidisciplinares de tratamento 
do câncer em toda a UE devem 
ser harmonizados para garantir 
um alto  padrão de qualidade
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Pesquisa Liderada pela Indústria Farmacêutica

Pesquisa em Cirurgia Oncológica

Apesar de seu potencial de 
cura, a pesquisa em oncologia 
cirúrgica permanece altamente 
subfinanciada em comparação 
com os estudos liderados pela 
indústria farmacêutica

  

€
Financiamento de pesquisa




