Relação entre câncer de ovário e obesidade
terá destaque em webinar
Instituto Lado a Lado pela Vida reúne pacientes e especialistas para discutir o
cenário do câncer de ovário no Brasil e as políticas públicas
focadas nesse tipo de tumor

O Instituto Lado a Lado pela Vida (LAL) realiza, no próximo dia 6 de
maio, quinta-feira, às 15h, o webinar “O Raio X do Câncer de Ovário”.
Com o objetivo de discutir o cenário da doença no Brasil, a jornada da
paciente e as políticas públicas focadas nesse tipo de câncer, o evento
acompanha o Dia Mundial do Câncer de Ovário, que acontece no dia 8
de maio.
Alguns dos temas que são parte da discussão dos três painéis do
evento são: o papel do médico e profissionais de saúde na orientação
do diagnóstico precoce, testagem genética no Brasil, jornada da
paciente, influência da obesidade no aumento do número de casos e as
políticas públicas dedicadas à doença no Brasil.
A obesidade é um dos temas relevantes da agenda do Instituto Lado a
Lado pela Vida e sua relação com diversos tipos de tumores tem sido
bastante difundida. Uma série de tipos de cânceres apresentam um
risco relativo maior de se desenvolverem em pacientes obesos em
comparação àqueles com índice de massa corporal (IMC) normal. “O
câncer de ovário assim como demais tumores femininos como de
endométrio e de mama têm a obesidade como um fator de risco
comprovado. Segundo estudo feito pelo Departamento de Medicina
Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(FMUSP), em colaboração com a universidade Harvard (Estados
Unidos), pelo menos 15 mil casos de câncer por ano no Brasil poderiam
ter sido evitados com a redução do excesso de peso e da obesidade”,
destaca a presidente do LAL, Marlene Oliveira, que é membro do
Conselho Nacional de Saúde, triênio 2019/2021.
O evento reunirá especialistas de distintas áreas da saúde, como
oncologia, ginecologia, endocrinologia, imunização; pacientes e
representante da Câmara Federal para debater assuntos relacionados

ao câncer de ovário, incluindo as políticas públicas no Brasil. Estima-se
que em 2020 ocorreram 6.650 novos casos no Brasil, segundo o
Instituto Nacional de Câncer (Inca).
Entre os participantes do Webinar estarão:
Marlene Oliveira – Fundadora e Presidente do Instituto LAL
Andrea Guimarães – Oncologista e membro do Comitê Científico do
Instituto LAL
Renato Moretti Marques – Ginecologista e membro do Comitê
Científico do Instituto LAL
Roberto Tadeu Barcellos Betti – Endocrinologista
Maria Goretti Kalume Maranhão – ex Coordenadora-geral substituta
do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde
Dep. Federal Tereza Nelma (PSDB/AL) – Procuradora Geral da Mulher
na Câmara dos Deputados no biênio 2021-2022 e coordenadora da
bancada federal de Alagoas
Fernando Lima – Fundador da Associação de Combate ao Câncer de
Ovário (ACCO)
Mariana Elisabetsky – Atriz que após exame genético realizou cirurgia
preventiva de retirada dos ovários, útero e mamas
Mediação de Guta Nascimento, jornalista especialista em questões do
universo feminino
Serviço:
Webinar “O Raio X do Câncer de Ovário”
Data: 6 de maio de 2021 (quinta-feira)
Horário: das 15h às 18h30
Gratuito.
Inscrições:
https://www.eventbrite.com.br/e/webinar-lal-raio-x-do-cancer-de-ovario-ti
ckets-152413257155
Ou pelo link na Bio do Instagram do @Institutolal

