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News Release
Takeda Oncology reforça a importância do diagnóstico precoce e o
empoderamento do paciente no 5º Congresso Todos Juntos Contra o Câncer
Com a participação do Dr. Drauzio Varella e Dra. Paola Torres, o painel trará informações sobre o
linfoma de Hodgkin, abordando os desafios no tratamento e o convívio com a doença
São Paulo, setembro de 2018 – Durante os dias 25, 26 e 27 de setembro acontece no WTC (World
Trade Center), em São Paulo, o 5º Congresso Todos Juntos Contra o Câncer, uma iniciativa da ABRALE
(Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia), que tem como objetivo reunir todos os envolvidos na
rede de oncologia para debates alinhados com a Política Nacional de Prevenção e Controle do
Câncer.
No dia 26 de setembro, a Takeda Oncology apresentará o painel “Linfoma de Hodgkin: o panorama
da doença, do diagnóstico à perspectiva de cura”, que vai abordar as principais características do
linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que se origina nos linfonodos (gânglios) do sistema linfático e
é mais frequentemente diagnosticado em pessoas entre os 15 e os 35 anos e em pessoas com idade
superior a 55 anos¹. O INCa (Instituto Nacional de Câncer) estima que 2.530 pessoas sejam
diagnosticadas com linfoma de Hodgkin no Brasil em 2018².
Além disso, a discussão trará à tona a trajetória do paciente, desde os desafios do diagnóstico até o
tratamento de acordo com a visão do Dr. Drauzio Varella, médico cancerologista, e da Dra. Paola
Torres, médica onco-hematologista e professora Titular da Faculdade de Medicina da Universidade
Federal do Ceará. “Esse painel é uma oportunidade de mostrar a realidade dos pacientes com linfoma
de Hodgkin do sertão e do Brasil e expor os desafios de quem convive com a doença. Para isso,
também é importante conversarmos sobre os sinais e sintomas, com o objetivo de garantir um
diagnóstico precoce, o que é essencial para qualidade de vida dos pacientes”, pontua Dra. Paola.
Serviço:
5º Congresso Todos Juntos Contra o Câncer - 25 a 27 de setembro
WTC (World Trade Center) - Av. das Nações Unidas, 12551 - São Paulo – SP
Inscrições no valor de R$250 pelo site: www.congresso.tjcc.com.br
Painel Takeda Oncology:
Linfoma de Hodgkin: o panorama da doença, do diagnóstico à perspectiva de cura | dia 26 de
setembro, às 12h.
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Sobre a Takeda Oncology
Aspirando à cura do câncer, a Takeda Oncology pesquisa e desenvolve terapias inovadoras a fim
de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A área foi criada a partir da aquisição da Millennium
Pharmaceuticals em 2008 e consolidada em 2014. Em 2017, foi concluída a aquisição da ARIAD
Pharmaceuticals com o intuito de ampliar o portfólio oncológico global em tumores sólidos e fármacos
hematológicos.
A Takeda Oncology iniciou as atividades no Brasil em 2015, com o lançamento de Adcetris® (brentuximabe
vedotina). Também foi aprovado pela ANVISA em fevereiro de 2018 o registro do medicamento Ninlaro®
(ixazomibe).
A busca por soluções inovadoras no combate ao câncer e medicamentos inovadores, por meio da ciência,
inovação e paixão, é uma premissa da companhia. Para mais informações sobre a Takeda Oncology, consulte o
site: http://www.takedaoncology.com/
Sobre a Takeda
Sediada em Osaka, Japão, a Takeda é uma companhia farmacêutica global que investe em pesquisa e inovação
para comercializar mais de 700 produtos em 70 países, sendo especialmente forte na Ásia, América do Norte,
Europa e Mercados Emergentes, incluindo América Latina, Rússia-CIS e China. Fundada há mais de 230 anos é
hoje uma das 15 maiores farmacêuticas do mundo e a número 1 no Japão. Com a integração da Millennium
Pharmaceuticals e da Nycomed, a Takeda ampliou a atuação em diferentes áreas terapêuticas. No Brasil, a
Takeda possui uma fábrica em Jaguariúna (SP) com mais de 500 colaboradores.
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