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Ana Castro é a nova presidente do Grupo de Estudos do Cancro de Cabeça e
Pescoço
Ana Castro, investigadora e Oncologista Médica é a nova presidente do Grupo de Estudos do Cancro de Cabeça e
Pescoço. A distinção do GECCP enquanto parceiro institucional para a reflexão sobre a patologia do cancro de
cabeça e pescoço em Portugal e a colaboração com a tutela para a otimização das estratégias de prevenção
primária são os grandes objetivos deste mandato.
“A taxa de sobrevivência em doentes com cancro de cabeça e pescoço avançado continua a ser insatisfatória,
apesar da introdução de novas estratégias terapêuticas. Há uma forte necessidade de abordagens preventivas
eficazes, com o objectivo de reduzir a incidência de recorrências”, afirma Ana Castro.
A responsável acrescenta que "este ano vamos estar nas Escolas Primárias e Secundárias com o nosso projecto
´Planeta Dentix`, que tem, como principal objetivo, educar as crianças e jovens para uma boa saúde oral e para
as consequências dos hábitos tabágicos”,
Sobre o Cancro de Cabeça e Pescoço:
Os Carcinomas da Cabeça e Pescoço são a 4ª patologia com maior incidência em Portugal em indivíduos do sexo masculino.
A grande maioria são constituídos por tumores com origem nas vias aerodigestivas superiores. Todos os anos, registamos
mais de 2.500 novos casos em Portugal de cancro oral, orofaringe, laringe e hipofaringe, com uma mortalidade de cerca de
60%. O cancro da cabeça e do pescoço é o 7º cancro mais comum a nível mundial. Só na Europa, estima-se que existam
cerca de 143.000 casos de cancro da cabeça e do pescoço, ocorrendo mais de 68.000 mortes em cada ano. Estimativas para
2020 indicam que a incidência do cancro da cabeça e pescoço aumentará 30%, devido ao crescimento e envelhecimento da
população.
Sobre Ana Castro:
• Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (2004)
• Internato complementar de Oncologia Médica no Instituto Português de Oncologia do Porto (2006 - 2012)
• Participação como co-investigadora em vários ensaios clínicos internacionais (2006 - 2012)
• Investigadora principal e coordenadora nacional do ensaio multinacional TRANSCAN (desde 2014)
• Aluna do Programa Doutoral em Investigação Clínica e em Serviços de Saúde da FMUP (desde 2009)
• Estágio na Unidade de Cabeça e Pescoço do Serviço de Oncologia do Mount Sinai Hospital, Nova Iorque, EUA (2011)
• Estágio no Serviço de Oncologia do Hospital Universitário de Antuérpia, Bélgica (2011)
• Masterclass in Clinical Oncology, ESO, Ermatingen (2011)
• Grau de Especialista em Oncologia Médica (2012)
• Membro do colégio da especialidade de oncologia da Ordem dos Médicos (desde 2012)
• Membro da EORTC Head and Neck group (desde 2010)
• Co-fundadora do Grupo de Estudos de Cancro de Cabeça e Pescoço (2010)
• Oncologista Médica do Hospital Beatriz Ângelo (2012-2014)
• Assistente Hospitalar de Oncologia Médica do Centro Hospitalar do Porto (desde 2014)
• Autora e coautora de várias publicações em revistas nacionais e internacionais da área de especialidade
Sobre o GECCP:
O GECCP foi criado em 20 de Julho de 2010, com o objectivo de promover, apoiar, colaborar e/ou realizar iniciativas de
carácter formativo e educacional, técnico, científico, investigacional, deontológico e ético no âmbito dos tumores de Cabeça
e Pescoço. Um dos objectivos do GECCP passa por promover comportamentos saudáveis e a prevenção de doenças como o
Cancro de Cabeça e Pescoço que está, entre outros factores, ligada ao consumo de álcool e tabagismo.
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