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Para: Comissão 9ª - CS XIV
Cc: manuel abecasis; eugenia.gamboa@wisdom.com.pt
Assunto: APCL - Solicitação de Audiência
Anexos: CV_MA_2021.pdf

Cara Senhora Presidente da 9ª Comissão, 
Deputada Dra. Maria Antónia Almeida Santos, 
 
A Associação Portuguesa Contra a Leucemia (APCL), no âmbito da sua atividade de divulgação e 
responsabilidade social, gostaria de poder levar à Comissão de Saúde uma singela iniciativa - uma 
mensagem de esperança- que se enquadrasse no âmbito da Presidência Portuguesa da UE e do Plano 
Europeu para Vencer o Cancro, atendendo à futura European Cancer Research Summit, a realizar-se no dia 
3 de Maio no Porto. A iniciativa foi aprovada na reunião de direção da APCL, presidida pelo Prof. Doutor 
Manuel Abecassis, e consubstancia-se em dar conhecimento à 9.ª Comissão das novas possibilidades de 
tratamento e abordagens terapêuticas já disponíveis para as doenças hemato-oncológicas, 
nomeadamente as terapias celulares .  
Pretende-se apresentar aos senhores deputados os extraordinários avanços científicos que têm sido 
alcançados nos tratamentos oncológicos, designadamente ao nível da medicina personalizada e das 
terapias celulares. A ciência tem-se focado na procura de soluções inovadoras, de diagnóstico e de 
tratamento, que disponibilizem uma resposta adequada e personalizada aos cidadãos. Os avanços na 
medicina permitiram compreender que as pessoas respondem aos tratamentos em função da variação 
genética, hábitos e estilo de vida. Desta forma, e com o crescente foco e investimento em terapias 
genéticas, é possível adotar uma abordagem mais precisa, cada vez mais focada no doente e menos na 
doença.  
Estes extraordinários avanços já são aplicados no nosso SNS, por profissionais e investigadores 
portugueses, mas poucos são aqueles que os conhecem.  
Neste propósito a APCL solicita a realização de uma audiência no âmbito da 9.ª Comissão . 
 
Agradecendo toda a atenção dispensada apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 
Lara Cunha 
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