
MAIS CIÊNCIA, 
MELHORES CUIDADOS
São vários os especialistas da rede CUF Oncologia que estão 
atualmente envolvidos em projetos de investigação e ensaios 
nacionais e internacionais, contribuindo para a evolução do 
conhecimento e para o desenvolvimento da Medicina  
na abordagem às doenças oncológicas.

Investigação



Sofia Braga começou a interessar-se pela problemática do cancro 
da mama quando estava no Brasil, em 2003, onde trabalhou seis 
meses num serviço ambulatório de oncoginecologia. No regresso 
a Portugal deu continuidade ao trabalho nesta área. “Há muita 
incidência de cancro da mama. As mulheres são muito jovens e pode 
fazer-se muita investigação”, explica, antes de definir esta área da 
Oncologia como uma “paleta de muitas cores”. “Há carcinomas da 
mama simplicíssimos, e outros gravíssimos”, explica. 

Sofia Braga elege o aparecimento do fármaco trastuzumab 
como um dos grandes desenvolvimentos dos últimos vinte 
anos no tratamento do cancro da mama. “Foi uma primeira 
imunoterapia dirigida especificamente contra o recetor do 
HER2”, afirma a médica e cientista, que recentemente teve um 
papel de destaque num ensaio clínico em doentes com tumor 
disseminado, metastizado, com terapêutica anti-HER2. Este 
ensaio, destinado a doentes de terceira linha, junta um fármaco 
inovador, o tucatinib, à “terapêutica clássica”, composta pelos 
fármacos trastuzumab e capecitabina. 

No ensaio participaram quatro doentes, uma das quais era já 
seguida no Hospital CUF Descobertas. “Temos uma doente na casa 
dos 40 anos que está a beneficiar desta terapêutica há 18 ciclos e 
cujas metástases pulmonares têm diminuído”, afirma Sofia Braga. 
“É claríssimo que isto é um breakthrough, daí ter sido publicado no 
The New England Journal of Medicine. Não é uma coisa para daqui 
a 15 anos, é para ontem”, afirma a investigadora, que acredita que, 
em breve, o tucatinib passará a integrar o armamento terapêutico.

Sofia Braga

INVESTIGAÇÃO QUE 
MARCA A DIFERENÇA
Aliar a investigação científica a uma profissão  
foi desde sempre o sonho de Sofia Braga.  
Hoje, a Oncologista conjuga a prática médica  
com a investigação e o cargo de Coordenadora  
Científica da CUF Oncologia. 

Foi no liceu que Sofia Braga decidiu ser médica por ser 
uma profissão que lhe permitia, em simultâneo, ser 
cientista. “No primeiro ano do curso percebi que me 
queria dedicar ao cancro, mas oscilava entre Anatomia 
Patológica, Hematologia e Oncologia”, recorda. Depois, 

as cadeiras clínicas ajudaram-na a descobrir o prazer da interação 
com os doentes. Terminada esta sua etapa de formação, a decisão 
estava tomada: Oncologia. Hoje alia a prática médica, a investigação 
e o cargo de Coordenadora Científica da CUF Oncologia, tendo 
recentemente desenhado o ensaio clínico que é já considerada  
a grande inovação no tratamento do cancro da mama metastático 
com sobreexpressão de HER2. 

Sofia Braga começou a participar em ensaios clínicos ainda 
durante o internato, em 2002. Seguiu-se um doutoramento  
que aliava a Medicina à investigação científica e, desde 2011,  
dedica-se a tudo o que considera mais fascinante: “Consigo 
desenhar ensaios clínicos, mas também fazer investigação 
molecular e biológica.” E acrescenta: “A ligação da CUF a estruturas 
académicas, nomeadamente à Nova Medical School, para mim é 
essencial. O que a CUF faz é dar-nos as condições que permitem 
desenvolver novos projetos de investigação na área da Oncologia.”

Uma paleta de muitas cores

Sofia Braga e Paula Borralho integraram a equipa de investigação 
vencedora dos Prémios Pfizer 2019 na categoria de Investigação 
Clínica, em parceria com o CEDOC – Centro de Estudos de 
Doenças Crónicas da NOVA Medical School. A investigação em 
causa permite identificar um marcador preditivo de resposta 
à quimioterapia neoadjuvante, tratamento habitual no caso de 
cancro da mama localmente avançado.

SABIA QUE...
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Estêvão Lima

PALAVRA DE ORDEM: 
INOVAR

Para Estêvão Lima, Coordenador Nacional  
da Urologia CUF, a curiosidade e o entusiasmo 
pela descoberta de novas formas de trabalhar 
apoiadas na tecnologia, têm pautado a sua 
carreira.

EQUIPAS MULTIDISCIPLINARES

Os tumores urológicos da próstata, do rim, da bexiga e do 
testículo representam no seu conjunto os tumores mais 
frequentes. Por isso, na rede CUF trabalham diariamente 
urologistas e outros especialistas nestas patologias, 
que formam equipas multidisciplinares e que reúnem 
semanalmente para a discussão de cada caso diagnosticado.

Em 2018 e 2019, Estêvão Lima contribuiu para 26 
publicações científicas, com destaque para “Systemic 
Inflammatory Markers and Oncologic Outcomes in Patients 
with High-risk Non-muscle-invasive Urothelial Bladder 
Cancer” e “Radical Prostatectomy After Previous Bladder 
Outlet Surgery: A Systematic Review and Pooled Analysis Of 
Comparative Studies”.

SABIA QUE...

Sempre fui muito curioso e tenho tido a felicidade de 
me cruzar com profissionais de outras áreas, como 
a engenharia biomédica ou dos materiais, a biologia, 

entre outras, que me permitem trocar ideias e contribuir para 
o desenvolvimento de projetos de investigação, que acabam 
por se tornar parte da prática clínica.

Na rede CUF, partilho este entusiasmo com os meus 
colegas das diferentes unidades e desafio-os a fazermos 
sempre melhor, da forma que estes me desafiam a mim! 
Para estarmos à frente e na vanguarda do que melhor se faz 
em Oncologia temos de estar atentos ao mundo, abertos à 
inovação e ao conhecimento e, claro, sempre com espírito 
crítico. Por isso, a cada seis meses realizamos uma reunião 
com as equipas multidisciplinares de abordagem aos 
tumores urológicos dos diferentes hospitais e clínicas CUF, 

para estabelecermos as sinergias necessárias entre todos 
e introduzirmos as necessárias atualizações nos protocolos 
clínicos, de forma a encontrarmos a melhor resposta possível 
às necessidades dos nossos doentes, oferecendo o melhor 
que a medicina nos puder dar. 

A Urologia é um campo de grande inovação e a vontade 
de aliar a prática médica à ciência e ao laboratório fez-me, 
mais uma vez, desafiar alguns colegas para organizarmos 
uma reunião anual, “Portuguese Symposium on Research 
and Innovations in Urology”, com o apoio da CUF Academic 
and Research Medical Center. É uma reunião de partilha 
de conhecimentos e até de desenvolvimento de ideias 
empreendedoras que conta com a participação de médicos, 
engenheiros, técnicos, estudantes e curiosos. Este ano, no 
dia 7 de novembro, teremos a terceira edição.”

Urologista e Coordenador Nacional da Urologia CUF
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Luís Costa

A CIÊNCIA MAIS 
PRÓXIMA DO DOENTE

Luís Costa, Oncologista, membro da equipa  
da Unidade da Mama da CUF Lisboa e Chefe  
do Serviço de Oncologia do Hospital de Santa 
Maria de Lisboa, explica como a investigação 
clínica é a trajetória mais segura para aproximar  
a ciência do doente.

O contributo para aumentar o conhecimento médico 
é uma obrigação de qualquer instituição que na área 
da saúde tem um papel de liderança no setor em 

que se insere (público, privado, académico ou outro). A CUF 
Oncologia tem assumido um papel crescente na participação 
em ensaios clínicos em Portugal.

Atualmente, a Oncologia é a área médica mais 
representativa no número de ensaios clínicos ativos em 
Portugal – que podem ser consultados na página de Internet 
do Infarmed. É compreensível, face à necessidade de 
encontrar melhores soluções para tratar os doentes e ao 
grande desafio científico que constitui a luta contra o cancro. 
Esta participação em ensaios clínicos é crucial para colocar 
Portugal no mapa do desenvolvimento do conhecimento 
médico e no acesso à inovação. Falamos de uma presença 
a par com muitas instituições de reconhecida reputação 
internacional e que participam nos mesmos ensaios clínicos.

Desde a reestruturação do centro de ensaios clínicos da 
CUF pela CUF Academic and Research Medical Center, foram 
abertos 31 ensaios clínicos em diferentes áreas terapêuticas 
oncológicas: cancro da mama, cancro do pulmão, tumores 
hematológicos, cancro de cabeça e pescoço, cancro da 
próstata, cancro da bexiga, cancro urotelial, melanoma, 
cancro colorretal. Esta reestruturação teve por base a 
criação de toda uma estrutura administrativa e assistencial 
para apoiar o desenvolvimento de projetos de investigação, 
nomeadamente a figura da coordenação de ensaios clínicos, 
a designação de equipas multidisciplinares e vocacionadas 
para esta área e a criação de circuitos e processos que 
suportam toda a atividade investigacional.

É um sinal de grande responsabilidade para a CUF 
Oncologia reconhecer que, além da prestação de cuidados 
médicos com qualidade, deve participar na procura do 
conhecimento para oferecer um futuro melhor ao doente 
oncológico.”

12Lisboa

Porto 19

Total de doentes em ensaio: 44

Total de doentes em ensaio: 20

ENSAIOS ABERTOS EM 2018 E 2019
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Ana Noronha

EM PROL DA EVOLUÇÃO 
DA MEDICINA

Bióloga de formação, há 20 anos que Ana 
Noronha é Coordenadora de Ensaios Clínicos, 
tendo iniciado o seu percurso no Hospital de 
Santa Maria, em Lisboa. Veio para a CUF há três 
anos com a missão de desenvolver esta área.  
Da abertura de dois ensaios clínicos, a CUF 
passou para 31 novos ensaios em Oncologia.

Posso dizer que era difícil abrir ensaios no privado 
e acho que fomos pioneiros nesse sentido 
porque conseguimos demonstrar às autoridades 

competentes que temos uma boa organização e todas as 
condições físicas, humanas e administrativas para conduzir 
ensaios clínicos. Há uma seriedade e um compromisso 
naquilo que fazemos que legitima o nosso trabalho perante 
o exterior. 

Uma das grandes vantagens da CUF é a disponibilidade de 
meios, como os exames necessários e a rapidez na resposta, 
o que nos faz cumprir os tempos ótimos protocolados nos 
ensaios. Acima de tudo, a maior vantagem é termos uma 

Administração que acredita nesta área, que percebe a sua 
importância e urgência e que passa isso à organização 
interna dos serviços. Este é o nosso caminho, ter centros 
bem estruturados, a norte e a sul, para o desenvolvimento  
de ensaios clínicos. 

Diria que uma das características essenciais de um 
coordenador de estudos é a organização. É essencial. 
Desde o processo de submissão à Comissão de Ética a todo 
o circuito logístico, aos registos minuciosos, ao contacto 
permanente com os doentes e as equipas médicas, tudo tem 
de estar muito bem articulado. No entanto, é o contacto com 
os doentes o que mais me realiza. É perceber o benefício  
que estão a ter com um novo fármaco e que nós estamos  
a contribuir para o seu bem-estar e para a evolução  
da medicina.”

PRINCIPAIS VANTAGENS DA INVESTIGAÇÃO

Para o doente
• Ter vigilância clínica com uma periodicidade  
mais frequente
• Realizar gratuitamente todos os atos médicos 
inerentes ao ensaio, com as despesas a cargo do 
promotor do ensaio
• Aceder a um medicamento inovador que, caso  
lhe traga benefícios clínicos, continuará a tomar  
de forma gratuita até à entrada (comparticipação) 
do fármaco no mercado

Para o profissional de saúde / investigador
• Poder oferecer aos seus doentes o acesso a 
tratamentos inovadores e sem custos, algo que  
de outra forma não seria possível
• Estar a par das últimas inovações a nível 
de fármacos ou tecnologia e integrar redes 
internacionais de partilha de conhecimentos 
científicos e clínicos
• Tornar-se cada vez mais especializado

Para o Centro de Ensaios ou hospital onde o 
ensaio decorre
• Contribuir para a diferenciação e especialização 
dos seus profissionais de saúde
• Ter uma fonte de sustentabilidade que permite 
o investimento em novos equipamentos e na 
formação dos profissionais
• Posicionar-se na esfera da inovação e ter acesso  
a outras redes de conhecimento

Coordenadora de Ensaios Clínicos

Ra
qu

el
 W

is
e/

4S
EE

Investigação



André Ferreira

FONTE DE 
CONHECIMENTO

Iniciou o seu percurso na José de Mello Saúde  
em setembro de 2008, no Hospital Quirón 
Madrid, que na altura integrava o Grupo, tendo 
em julho de 2010 sido transferido para o Instituto 
CUF Porto, onde se encontra na atualidade  
como enfermeiro responsável do hospital  
de dia hemato-oncológico. 

Poder contribuir para um maior bem-estar de cada 
pessoa faz-me sentir realizado na minha profissão. 
Todos os dias há um desafio pessoal e profissional e 

todos os dias somos confrontados com situações novas. Em 
mim há uma necessidade intrínseca de aquisição de novas 
competências através da busca de novos conhecimentos 
nesta área tão ampla como é a área de hemato-oncologia. 

A busca pelo conhecimento permite-nos estar atualizados 
e, assim, proporcionar ao cliente / família uma resposta mais 
diferenciadora. Neste sentido, a atividade investigacional 
é também fonte de conhecimento e, por isso, sinto-me 
entusiasmado em fazer parte dos projetos de investigação 
em curso no Instituto CUF Porto. Atualmente, a nossa equipa 
está a trabalhar em seis ensaios clínicos dedicados à área 
de cancro do pulmão, nomeadamente o estudo de novos 
fármacos de imunoterapia no tratamento desta patologia.

Os ensaios clínicos são uma atividade científica 
fundamental para a inovação e desenvolvimento das novas 
linhas terapêuticas, mas também para o aperfeiçoar e, assim, 
possibilitar uma melhor resposta em Oncologia. 

A maior parte das pessoas desconhece o papel do 
enfermeiro de ensaios clínicos, um papel fundamental na 
equipa multidisciplinar que requer experiência em Oncologia 
e um treino específico. O nosso papel é garantir a execução 
do protocolo de cada ensaio, de forma rigorosa, o que me 
permite ter um papel ativo na administração de terapêutica, 
sua vigilância e monitorização. Desempenho também outras 
tarefas fundamentais, tais como a segurança dos doentes  
e assegurar que estão sempre devidamente informados. 

Diria que a interação com os doentes é uma das melhores 
partes deste trabalho.”
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ENSAIOS CLÍNICOS A DECORRER

Ensaios a decorrer
Cancro da Bexiga: “High risk  
non-muscle invasive bladder cancer”
EudraCT Number 2018-001967-22
Acrónimo: MK3475-676 Keynote-676
Ensaio intervencional 
Em recrutamento

António Quintela

Oncologia 
Hospital CUF Descobertas

•

Ensaios a decorrer
Cancro: “Thrombosis in cancer patients”
EudraCT Number N/A
Acrónimo: Cartago
Ensaio não intervencional
Em recrutamento

Ana Raimundo

Oncologia 
Hospital CUF Infante Santo

•

Tumores Urológicos: “Locally advanced 
or metastatic urothelial carcinoma”
EudraCT Number 2016-004340-11
Acrónimo: FORT 1 - 17403
Ensaio intervencional 
Recrutamento encerrado

•

Ensaios a decorrer

Bárbara Parente

Pneumo-oncologia
Hospital CUF Porto

Cancro do Pulmão: “Non-small cell 
lung cancer”
EudraCT Number 2017-004011-39
Acrónimo: CANOPY-CACZ885T2301
Ensaio intervencional
Em recrutamento

Cancro do Pulmão: “Outcomes and 
safety under real-world conditions 
in patients treated in routine clinical 
practice”
EudraCT Number N/A
Acrónimo: MO40653
Ensaio não intervencional 
Em recrutamento

•

Cancro do Pulmão: “Metastatic or 
recurrent non-squamous non-small  
cell lung cancer”
EudraCT Number 2018-002147-28
Acrónimo: CT-P16 3.1
Ensaio intervencional
Em recrutamento

•

Cancro do Pulmão: “Identificação da 
presença de metástases cerebrais ao 
diagnóstico, em doentes com carcinoma 
de pulmão de não pequenas células 
avançado e mutação do gene EGFR”
EudraCT Number N/A
Acrónimo: Brainmets
Ensaio não intervencional  
Em recrutamento

•

Cancro do Pulmão: “Avaliação da 
resposta à terapêutica antiemética atual 
em doentes submetidos a esquemas  
de QME ou QAE em Portugal”
EudraCT Number N/A
Acrónimo: Catpor
Ensaio não intervencional  
Em recrutamento
 

•

Cancro do Pulmão: “Non-small cell  
lung cancer”
EudraCT Number 2017-005042-29
Acrónimo: BI 1381.2
Ensaio intervencional  
Em recrutamento

•

•

Investigação
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Ensaios a decorrer
Cancro de Cabeça e Pescoço: “Investigação 
da tolerabilidade, farmacocinética e efeito 
antitumoral de terapia fotodinâmica (PDT) 
com doses únicas ascendentes de LUZ11, 
em doentes com cancro avançado da cabeça 
e pescoço”
EudraCT Number 2013-003133-14
Acrónimo: LUZ11
Ensaio intervencional 
Em recrutamento

Lúcio Lara Santos

Oncologia 
Hospital CUF Porto, Instituto CUF

•

Ensaios a decorrer
Cancro de Cabeça e Pescoço:  
“Squamous cell carcinoma (HNSCC)”
EudraCT Number 2017-001139-38
Acrónimo: MK3475-689
Ensaio intervencional 
Em recrutamento 
Diogo Alpuim, coinvestigador

Tereza Fiúza

Oncologia 
Hospital CUF Descobertas

•

Ensaios a decorrer
Cirurgia do Cancro da Mama:  
“Nipple spearing mastectomy”
Acrónimo: Inspire
Ensaio Não-intervencional 
Recrutamento encerrado

Ida Negreiros

Cirurgia
Hospital CUF Descobertas

•

Ensaios a decorrer
Tumores Hematológicos: “Follicularlymphoma”
EudraCT Number 2016-003202-14
Acrónimo: Perspective (PCYC-1141-CA)
Ensaio intervencional 
Em recrutamento

João Paulo Fernandes

Hemato-Oncologia
Hospital CUF Descobertas

•

Ensaios a decorrer
Cancro da Mama: “Postmenopausal 
women with advanced estrogen 
receptor positive breast cancer”
EudraCT Number 2017-000690-36
Acrónimo: TED14856
Ensaio intervencional 
Em recrutamento

Sofia Braga

Oncologia 
Hospital CUF Descobertas

•

Cancro da Mama: “Pretreated unresectable 
locally advanced or metastatic HER2+”
Breast Carcinoma
EudraCT Number 2015-002801-12
Acrónimo: HER2CLIMB
Ensaio intervencional 
Recrutamento encerrado

•

Cancro da Mama: "Germline BRCA1/2 
mutations and high risk HER2 negative 
primary breast cancer"
EudraCT Number 2013-003839-30
Acrónimo: OLYMPIA
Ensaio intervencional
Recrutamento encerrado

Cancro da Mama: "Hormone receptor 
positive (HR+) / human epidermal growth 
factor receptor 2 (HER2)-negative early 
breast cancer"
EudraCT Number 2014-005181-30
Acrónimo: PALLAS
Ensaio intervencional
Recrutamento encerrado

•

•

Cancro da Mama: “Hormone receptor-
positive (HR+) HER2-negative (HER2-) 
advanced breast cancer”
EudraCT Number 2016-003467-19
Acrónimo: CompLEEment
Ensaio intervencional 
Recrutamento encerrado

•Para mais informações, entre em 
contacto através do endereço 
ensaios.clinicos@jmellosaude.pt


