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Editorial
A

comunicação com o doente durante o tratamento do
cancro tem-se revelado benéfica para a sua satisfação pessoal, para a tomada de decisões, controlo da ansiedade e até
adesão terapêutica. A comunicação é, portanto, reconhecida
como uma habilidade clínica fundamental na medicina, obrigatória no tratamento do cancro.
Apesar dos avanços científicos, os pacientes continuam a sentir um elevado nível de insatisfação física, social, económica,
emocional e espiritual durante a doença. Muitos manifestam
uma atitude de negação em relação ao tratamento, invocando vários motivos, como o medo dos efeitos secundários (principalmente na quimioterapia), incerteza sobre a eficácia do
tratamento, impotência, perda de controlo sobre a sua saúde, negação (da doença), distúrbios psiquiátricos e, sobretudo,
questões relacionadas com a comunicação e a relação com o
médico.
A tomada de decisão, no que diz respeito ao tratamento, é um
processo contínuo: o paciente tem direito ao tempo e às informações necessárias para tomar decisões conscientes. Os
pacientes precisam de sentir que não foram excluídos do seu
próprio processo de tratamento.
Os profissionais de saúde que permanecem abertos ao diálogo e estão atentos às mensagens — tantas vezes não verbais
— dos pacientes criam um ambiente em que estes se sentem
livres para comunicarem, sem receio, sobre as alternativas
protocolares existentes. E este, é o primeiro passo para o sucesso de todos os tratamentos.
Catarina Malheiro - Diretora da revista Cuidar
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Literacia em Saúde

Da importância da Literacia em Saúde:
Planos para aumentar a autonomia do
doente oncológico
Hernani Oliveira
Membro da Comissão de Oncologia do HEALTH PARLIAMENT PORTUGAL

O galopante interesse pela área da Literacia em Saúde foi evidente nos últimos vinte anos. A Organização
Mundial de Saúde apresenta uma definição para este
conceito só em 1998, referindo-se a este termo como
o “conjunto de competências cognitivas e sociais e a
capacidade dos indivíduos para acederem à compreensão e ao uso da informação de forma a promover
e manter uma boa saúde”. Muitas outras definições,
mais completas e dinâmicas, podem ser encontradas
a partir desta, mas todas elas centram-se na forma
como o ser humano acede e utiliza a informação para
tomar decisões em saúde, e relacionam-se com a sua
capacidade para gerir a sua saúde no contexto situacional em que se insere, e ao longo da vida.

T

em sido constante a importância atribuída à participação dos cidadãos na área da saúde desde há muitos anos. De facto, o tópico da Cidadania em Saúde
ganha forma com o aparecimento dos Cuidados de
Saúde Primários, nos finais da década de 70, registando-se como “o direito e dever das populações em
participar individual e coletivamente no planeamento
e prestação dos cuidados de saúde” [1]. É a partir do
movimento da Promoção da Saúde, em 1986, que as
práticas de Saúde Pública foram adquirindo um corpo teórico mais robusto e assertivo para trabalhar a
“centralidade do cidadão”. Ainda assim, a operacionalização deste conceito tem sido colocada em causa,
exacerbando-se as dificuldades de envolver a pessoa
Exemplos concretos como saber interpretar a bula de
numa verdadeira decisão partilhada com os profissioum medicamento, compreender a informação de um
nais de saúde.
diagnóstico dado por um profissional de saúde, saber
utilizar os diferentes serviços do Sistema Nacional de
Estas dificuldades podem ser explicadas por muitos
Saúde, ou conseguir seguir as recomendações médifatores, como a falta de capacitação dos profissionais
cas estão incluídas nas capacidades relacionadas com
na área da comunicação, os constrangimentos de
a Literacia em Saúde de um indivíduo.
tempo que impõem uma relação fugaz entre médico
e doente, ou a baixa empatia relacional que se estaUm baixo nível de Literacia em Saúde está fortemente
belece entre ambos. Mas mais recentemente, também
associado a uma elevada probabilidade de hospitalizaos níveis de Literacia em Saúde da sociedade têm sido
ção e readmissão hospitalar, a uma elevada prevalência
apontados como uma das grandes razões para ser difíde doenças crónicas, a um difícil entendimento sobre
cil promover um verdadeiro envolvimento do cidadão
a organização dos serviços de saúde e a uma qualidade
em saúde.
de vida inferior em comparação com pessoas com níveis considerados. Diabetes, doenças cardiovasculares
Mas o que é de facto a Literacia em ou obesidade são exemplos de doenças mais comuns
em pessoas com baixos níveis de Literacia em Saúde.

Saúde, e porque é que ela
é importante?
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De acordo com os resultados de um estudo da Escola
Nacional de Saúde Pública, 61% da população Portu-
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guesa apresenta um nível de Literacia em Saúde geral problemático ou inadequado. Num outro estudo
de investigadores nacionais do Instituto Universitário
de Lisboa, o valor é inferior, mas são ainda 49% dos
participantes a caracterizarem-se por terem um nível
de Literacia em Saúde problemático ou inadequado.

É, por isso mesmo, urgente investir nesta área, trabalhando em co-criação com o doente oncológico em
soluções que promovam a sua autonomia e a sua capacitação. Isto pressupõe ouvir o doente e os seus cuidadores e/ou familiares, centralizar a informação em
repositórios dinâmicos e que aumentam a motivação
do doente e a qualidade da relação entre este e o profissional de saúde.

Para além dos impactos individuais, este panorama
leva ainda à criação de um maior desperdício de re- Para que esta integração seja possível, muito contricursos, com aumento de gastos individuais e para os buem as fontes de informação consultadas pelo dosistemas de saúde.
ente oncológico. Para além do próprio profissional de
saúde, os meios de comunicação social, as tecnologias
de informação e as características da comunidade em
E como se relaciona este tópico
que o doente se insere têm sido associadas com os nícom a área da Oncologia?
veis de Literacia em Saúde da população com doença
oncológica. Tendo em consideração a complexidade
Para os doentes com cancro, a baixa Literacia em Saú- que rodeia o tópico da saúde, o desenvolvimento de
de compromete a adesão à terapêutica, e está associa- processos de ativação de conhecimento sobre cancro
da a uma comunicação ineficaz com os profissionais são altamente pertinentes. Isto é, a multiplicidade de
de saúde, levando a intervenções desnecessárias. Para vozes que falam sobre cancro têm de trabalhar em
além disso, doentes oncológicos com pouca compre- rede e de forma inteligente.
ensão sobre a sua doença podem sentir maior ansiedade e maior insatisfação em relação aos cuidados que Não será de facto exagerado dizer que passamos de
um panorama em que a falta de informação deu lugar,
recebem.
na grande maioria dos casos, a demasiada informação
Mas, façamos um pequeno exercício exemplificativo e de fraca qualidade.
do que podem ser algumas das dificuldades de um
doente oncológico com baixa Literacia em Saúde. Se E se isto afeta a Literacia em Saúde do doente e pode
pensarmos em toda a jornada do doente oncológico, significar um entrave ao longo do seu tratamento, não
encontramos obstáculos evidentes agravados por este menos verdade é que a falta de informação e de cocontexto: no momento da comunicação do diagnósti- municação tem também dificultado o regresso à vida
co, o menor entendimento de alguns termos médicos ativa dos sobreviventes.
e não médicos pode aumentar a confusão do doente;
seguir as recomendações médicas durante o tratamen- Vivemos uma mudança de paradigma em que há cada
to, como a toma medicamentosa feita em casa, poderá vez mais pessoas a conseguirem sobreviver a uma doser um desafio e levar a procedimentos incorretos; a ença oncológica. No entanto, o acesso a seguros, créobtenção de apoios sociais e fiscais durante a doen- ditos ou ao mercado de trabalho continua a ser muito
ça pode ser dificultada; assim como a sua integração desafiante. Os serviços financeiros continuam a segrena vida ativa em período de sobrevivência poderá ser gar os doentes oncológicos, e as entidades empregadoras não estão sensibilizadas para esta problemática.
mais demorada.
O doente oncológico continua a ser estigmatizado, e é,
Estes são apenas pequenos exemplos, de entre muitos, frequentemente, vítima de assédio moral por parte da
entidade empregadora.
que podem ser referidos.
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Planos para o Futuro
Tendo em conta os problemas identificados, a iniciativa Health Parliament Portugal, a partir da Comissão
de Oncologia, tem trabalhado ativamente para promover o desenvolvimento de estratégias concretas de
ação para um futuro próximo. . O Health Parliament
Portugal é um programa que funciona em formato de
parlamento exclusivo para debater recomendações
para as áreas mais críticas da saúde em Portugal.
Neste sentido, foram promovidos grupos de discussão com cidadãos, associações de doentes, especialistas e técnicos que debateram os principais problemas
na área da Oncologia em Portugal, na perspetiva de
os centrar ao longo da jornada do doente oncológico. Esta abordagem multidisciplinar e participativa é
altamente pertinente para se poder agregar valor e facilitar a partilha de estratégias e novas práticas, nunca
esquecendo que a prioridade se deve centrar no doente e no seu bem-estar.
Numa perspetiva de promover a sua autonomia e a
sua capacitação, a Comissão de Oncologia trabalhará
recomendações que prevêm modelos para o aumento
da Literacia em Saúde do cidadão, a colaboração inteligente entre os vários setores-chave, e a desburocratização de processos para melhorar a qualidade de vida
do doente oncológico e dos que o rodeiam. A parceria com a revista Cuidar permitirá uma maior disseminação destas recomendações, fazendo-se cumprir
com mais distinção os propósitos desta comissão e a
centralização das estratégias de saúde junto dos seus
principais atores.
[1] World Health Organization. (1986). The Ottawa charter for
health promotion. Geneva.
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A importância dos rastreios

oncológicos

Filipa S. Carvalho
Médica de formação específica em Medicina Geral e Familiar, Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do
Ave – Famalicão, Unidade de Saúde Familiar (USF) de S. Miguel o Anjo

As

doenças oncológicas são a principal causa de
morte prematura (pessoas com idade inferior a 70
anos) em Portugal. Considerando o conjunto de causas de morte em todas as idades, estas constituem o
segundo fator de mortalidade, logo a seguir às doenças cardiovasculares. Naturalmente, são doenças com
um profundo impacto na vida dos doentes, dos seus
familiares e da sociedade.

-mentais: autonomia, beneficência e justiça.

O princípio da autonomia dá a liberdade à pessoa para
decidir sobre a sua saúde e, consequentemente, decidir se quer ou não realizar um rastreio. O princípio
da beneficência pressupõe que o método de rastreio
traz mais benefícios do que riscos para a saúde da pessoa que o realiza. Finalmente, o princípio da justiça
contempla a igualdade de oportunidade de qualquer
Muitas mortes por cancro seriam evitáveis através de cidadão realizar um determinado rastreio, não discrimedidas de prevenção. Os fatores de natureza am- minando grupos considerados mais vulneráveis ou
biental são as principais causas da maioria dos can- pessoas de uma determinada raça/etnia ou naturalicros. Da mesma forma, mais de metade das mortes dade/nacionalidade.
por cancro são atribuíveis a opções comportamentais,
como o consumo de tabaco, fatores relacionados com Se prevenir é melhor do que remediar, porque não
a alimentação, sedentarismo, obesidade, exposição à se realizam rastreios para todas as doenças?
luz solar, exposição profissional a produtos cancerígenos e agentes infeciosos. Portanto, é pertinente e Nem todas as doenças podem ser consideradas “boas
necessário informar a população acerca dos estilos de candidatas” para um programa de rastreio, uma vez
que há determinados pressupostos a ser cumpridos.
vida saudáveis e as suas implicações na saúde.
Por um lado, para serem rastreadas, as doenças devem
Neste sentido, foi desenvolvido em Portugal o Progra- ser consideradas um problema de saúde pública, isto
ma Nacional para a Prevenção e Controlo das Doen- é, têm de registar uma prevalência (número total de
ças Oncológicas (PNPCDO), cujos objetivos gerais casos, numa determinada população, num determisão reduzir a morbilidade e a mortalidade por cancro nado momento temporal) e uma incidência (número
e melhorar a qualidade de vida da população portu- de novos casos de doença, numa determinada população, num determinado momento temporal) signifiguesa.
cativas na população em causa.
Quais os requisitos éticos para que uma doença
seja enquadrada num programa de rastreio?

Por outro lado, deve existir um teste de rastreio fiável,
idealmente com elevada sensibilidade (capacidade de
Os rastreios de doenças, sejam elas oncológicas ou identificar corretamente todos os casos suspeitos de
doença, , que realmente padecem da mesma) e espenão, devem obedecer a três princípios éticos funda11
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-cificidade (capacidade de excluir corretamente todos os casos que não têm doença), ou seja, pretende-se obter poucos casos falsos positivos e poucos
casos falsos negativos. Além disso, deve ser um teste
de rastreio que permita diagnosticar a doença numa
fase precoce, em que ainda não se manifestaram sinais
nem sintomas da mesma — fase subclínica —, uma
vez que, neste período, ainda é possível uma intervenção terapêutica eficaz que permita alterar, de forma
positiva, a história natural da doença e o prognóstico
para o doente. Só assim um teste de rastreio pode ser
considerado positivo, em termos de custo-benefício,
para aplicação em grande escala populacional.
Como é implementado um programa de rastreio?

Qualquer programa de rastreio está dependente de
uma sequência de intervenções, que vão desde a identificação da população-alvo, passando pelos processos
de convocação da mesma e eventual diagnóstico, até à
terapêutica e vigilância após o tratamento.
Quais são as doenças oncológicas rastreadas atualmente, em Portugal?

A evidência científica atual é consensual sobre a utilidade de programas de rastreio para três patologias oncológicas: cancro do colo do útero, cancro da mama e
cancro do cólon e reto.
Nestas patologias, é possível demonstrar que a implementação do rastreio conduz a uma redução significativa das taxas de mortalidade, da ordem dos 80%, 30%
e 20%, respetivamente.
Rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) com citologia cervico-vaginal (CCV), a todas as mulheres
entre os 25 e os 60 anos, com intervalos de três anos,
após dois exames anuais normais.
Rastreio do cancro da mama (RCM) com mamografia a cada dois anos, nas mulheres entre os 50 e os 69
anos. As mulheres entre os 40 e os 49 anos de idade
poderão ser submetidas a rastreio, desde que informadas sobre os seus benefícios e potenciais riscos. No
entanto, em idades mais precoces, pode ainda ser necessário recorrer a este exame auxiliar de diagnóstico,
no caso de se tratar de uma mulher com importante
história familiar de cancro da mama.
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A evidência científica atual é consensual sobre a utilidade de programas de rastreio para três patologias oncológicas: cancro do colo do útero, cancro da mama e
cancro do cólon e reto.
Nestas patologias, é possível demonstrar que a implementação do rastreio conduz a uma redução significativa das taxas de mortalidade, da ordem dos 80%, 30%
e 20%, respetivamente.
Rastreio do cancro do colo do útero (RCCU) com citologia cervico-vaginal (CCV), a todas as mulheres
entre os 25 e os 60 anos, com intervalos de três anos,
após dois exames anuais normais.
Rastreio do cancro da mama (RCM) com mamografia a cada dois anos, nas mulheres entre os 50 e os 69
anos. As mulheres entre os 40 e os 49 anos de idade
poderão ser submetidas a rastreio, desde que informadas sobre os seus benefícios e potenciais riscos. No
entanto, em idades mais precoces, pode ainda ser necessário recorrer a este exame auxiliar de diagnóstico,
no caso de se tratar de uma mulher com importante
história familiar de cancro da mama.
Em qualquer caso, a mamografia poderá ser complementada com ecografia mamária caso necessário,
como sucede com tecidos mamários densos (frequentes nas mulheres mais jovens), mastopatia fibroquística (conhecida comummente como “quistos” ou “fibromas” da mama) ou no caso de existirem implantes
mamários.
Rastreio do cancro do cólon e reto a toda a população entre os 50 e os 74 anos, com pesquisa de sangue
oculto nas fezes (PSOF), em intervalos de um a dois
anos, e colonoscopia total sempre que se verifique
uma PSOF positiva. Da mesma forma, quando existe
história familiar de cancro colorretal, ou outra doença
que configure um maior risco de desenvolver este tipo
de cancro, pode ser necessário iniciar o rastreio numa
idade mais jovem.
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Conclusões

De acordo com o Plano Nacional para as Doenças
Oncológicas em 2015, houve uma reestruturação nas
A evolução médico-científica tem sido acompanhametodologias de rastreio, nomeadamente para os proda pelo desenvolvimento de meios complementares
gramas de rastreio do cancro da mama e do cancro do
de diagnóstico com boa acuidade para o diagnóstico
colo do útero.
precoce dos cancros supramencionados, o que possibilita a sua integração num rastreio de base populaRelativamente ao programa de rastreio do cancro
cional, acessível a todos os cidadão portugueses, conda mama, atualmente as unidades de saúde familiar
tribuindo para uma vigilância atenta e programada,
(USF) atuam em parceria com a Liga Portuguesa
no sentido de não deixar escapar a oportunidade de
Contra o Cancro (LPCC). Trata-se de um programa
diagnóstico no timing adequado — ao contrário do
dirigido a mulheres com idades compreendidas entre
que se passa com os rastreios oportunísticos, em que
os 45 e os 69 anos, convocadas para a realização de
os cidadãos apenas os realizam quando oportuno, não
mamografia numa “carrinha de rastreio”, que habitubeneficiando de um acompanhamento cuidado ao
almente se desloca à sede dos respetivos agrupamenlongo do tempo.
tos de centros de saúde (ACeS). Caso exista alguma
alteração patológica que mereça seguimento, as utenNo entanto, os rastreios oncológicos não têm carácter
tes são diretamente encaminhadas para o Instituto
obrigatório, pelo que é extremamente importante a
Português de Oncologia (IPO). Nos casos em que não
sensibilização de todos para a sua realização. Os mésão encontradas alterações de relevo, a mamografia é
dicos de família têm, neste âmbito, um papel fundarepetida dentro de dois anos.
mental e privilegiado no acompanhamento periódico
dos seus utentes.
O programa de RCCU também sofreu alterações. A
sua implementação e coordenação são da responsaO ano de 2020 tem-se revelado singular, face ao imbilidade de cada Administração Regional de Saúde
pacto que a pandemia Covid-19 teve e continua a ter
(ARS), sendo que nas USF são realizadas CCV, em
na saúde das populações. Estamos perante uma crise
mulheres com idades compreendidas entre os 25 e os
de saúde pública sem precedentes, pela sua abrangên60 anos, , das quais são elegíveis as que se encontrem
cia e globalidade, forçando os serviços e os profissioassintomáticas e que completem, em cada ano, 25, 30,
nais de saúde a modificarem a sua forma de trabalhar
35, 40, 45, 50, 55 e 60 anos, e não apresentem os see de interagir com a população. Os últimos meses têm
guintes critérios clínicos (temporários ou definitivos)
exigido muita resiliência e uma atitude quase camalede exclusão: tratadas por cancro do colo do útero; hisónica, a fim de dar resposta às necessidades em saúterectomizadas; que não iniciaram atividade sexual;
de, impostas aos mais diversos níveis. Ainda assim, os
com incapacidade física que impossibilite o exame
cuidados de saúde estão preparados para responder
ginecológico; que apresentem sinais ou sintomas de
com segurança e com a qualidade que sempre lhes foi
doença ginecológica em curso. (Nos casos de gravicaracterística. Nós “continuamos cá” — para cuidar de
dez, recomenda-se a realização de CCV na primeira
todos.
consulta de saúde materna, a não ser que já a tenham
realizado no último ano ou estejam inscritas no ras- Bibliografia
treio.) As amostras são posteriormente enviadas ao Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, Dilaboratório central de anatomia patológica do IPO e, reção-Geral da Saúde, Lisboa, 2016.
caso se detetem alterações citológicas ou a presença
do vírus do papiloma humano (HPV) de alto risco, as Contactos
utentes são diretamente encaminhadas para uma con- Morada
USF S. Miguel o Anjo - Avenida D.Afonso Henriques nº3960 4760-283 Calendásulta hospitalar especializada, da área de residência. rio – V.N.Famalicão
Nos casos em que não são encontradas alterações de E-mail
- fscarvalho@arsnorte.min-saude.pt
relevo, a CCV é repetida, na respetiva USF, dentro de f- ilipacarvalho.fc@gmail.com
Telemóvel
cinco anos.
+ 351 916 437 852
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INSPIRAM

HISTÓRIAS QUE INSPIRAM
A História da Rosita
Luísa Virtudes
Autora do livro Luísa e o Lobo

E quando o Cancro chega, no meio de
muito sofrimento físico e psíquico?
E quando o Cancro é mais um obstáculo a vencer?
Um de muitos, quando a vida nunca deixou de ser ela
própria uma batalha diária.
A palavra Cancro pesa talvez mais ainda que para as
pessoas saudáveis. O medo tem corpo e ocupa espaço
na mente, e apenas a força da imaginação deixa vislumbrar ao de leve o que será a vida de uma pessoa
com Cancro, até ao dia em que o Cancro entra na
nossa vida e deixamos de ter tempo para ter medo.
Vestimos a pele da coragem, vivemos com ela, dormimos e acordamos com ela sem nenhuma forma de
vitimização, tão-somente a arte estranha e delicada de
sorrir para a dor.
E é a sorrir que a Rosita vive... Diz que finta a morte
desde que nasceu, meio a jeito de gracejo, deixando
no meio o silêncio da verdade. A Rosita também nos
finta a todos quando ousamos pensar que não aguentamos mais, quando o Cancro nos tira a vontade de
viver ou simplesmente nos deixa no chão.
Rosita nasceu em 1975. Foram inúmeras as adversidades que marcaram o seu início de vida. Ainda bebé
enfrentou uma meningite que a obrigou a ficar internada três meses. Com um ano de idade é operada aos
pés pois nascera com pé boto. Até aos tês anos, Rosita
bateu-se com problemas agravados devido a uma deformidade na coluna.
A Rosita nasceu com uma doença incapacitante, sem
cura que só atinge entre 1 a 700.000 pessoas, devido a
um gene raro.
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Por causa dessa doença a nossa Rosita mede 1,40m,
mas a sua coragem é inversamente proporcional à sua
altura, a sua coragem é gigante, perde-se no horizonte. Nada na vida de Rosita foi fácil. Entre os 10 e os
20 anos a sua vida foi passada entre o hospital e a sua
casa. Enfrentou uma esclerose muito generalizada e
estacionária quando a atingiu na adolescência, e a aí
enfrentou o estigma de ser diferente, o sentimento de
não pertencer, o sentimento de não agradar, o olhar
dos outros que não sabiam entender o quanto era difícil estar no seu lugar e sorrir, a criança a quem atiravam pequenas pedras na escola, só por ser diferente, a
criança que chegava triste a casa para os braços da sua
Mãe, o pilar da vida de Rosita, o porto seguro no meio
da discriminação descarada e direta que marcou a sua
formação emocional e a sua robustez ao mesmo tempo, num Portugal diferente, onde ter uma doença ou
ser especial ainda era sentido como algo a esconder.
Com 14 anos, Rosita decide começar a fumar para
pertencer a algo, para agradar aos outros, para sentir
que fazia parte, sem ter ainda a consciência desse ato e
dos seus efeitos nefastos, numa tentativa desesperada
de ser igual, a sua dor começava a ser o seu motor de
descoberta emocional, sem que Rosita conseguisse ter
a noção de que ela própria era tudo o que ela precisava
de ser, estava tudo dentro dela, mas faltava o resto, faltava tudo e a travessia até a sua auto descoberta seria
longa, demorada e penosa.
E é nesse sentimento de quase anulação física que Rosita sucumbiu aos efeitos de baixa auto estima, cansada de ser forte, cansada de resistir a tudo e a todos,
mas cansada depois de aguentar o que raras pessoas
conseguiriam aguentar, Rosita viveu esse período
sombrio com a dignidade que só a coragem sabe dar
a uma pessoa a quem tinham dado 20 anos como esperança de vida, devido ao Síndrome de Morquio, a
doença rara que fez de Rosita um exemplo de força
inimaginável. Mas mesmo assim Rosita vivia com a
sensação de que cada hora, cada dia, cada ano seriam
os últimos, a vida para Rosita passou a ser uma decisão diária, a vontade de ser feliz nas condições mais
adversas.

Aos 25 anos, Rosita resolve enfrentar todos os seus
medos e inseguranças, acaba o Ensino Secundário,
conquista a carta de condução e integra o mundo do
trabalho, coisas que muitas pessoas saudáveis nunca
conseguiram fazer, a Rosita fez. A Rosita enfrenta, a
Rosita luta por ser igual mesmo sendo diferente, culminando num estágio na Faculdade de Economia, ultrapassando todas as probabilidades que tinha contra
si, ultrapassando os seus próprios preconceitos, cravejados na alma com a força do hábito da discriminação
a que foi estando sujeita. A Rosita esqueceu, quando
foi possível esquecer que era diferente e aprendendo
a gostar de si própria, deixando para trás a memória
do tempo em que tentou acabar com a sua própria
vida, nos momentos em que ser a Rosita todos os dias
chegou a ser insuportável, renascendo e aprendendo
a dar a volta aos obstáculos, resultado de anos e anos
de resistência mental, deixando marcas no seu pensamento interior, traumas de infância, complexos com o
corpo, a cicatriz de viver a respirar fez de Rosita uma
mulher inteligente e determinada, mesmo quando o
amor bateu à sua porta e não foi feliz nele, Rositaa
resolveu seguir o seu caminho sozinha, descobrindo o
seu amor-próprio, o maior Amor de todos os amores.
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Rosita era agora uma adulta com a noção exata de
tudo o que tinha vivido e olhava para trás ainda admirada por ter chegado viva a cada dia, a sensação de
que era uma sobrevivente nunca a abandonou, uma
vez soldado, para sempre soldado. Em 2009 Rosita
deixa de fumar em consequência de uma infeção respiratória, passando a ter a necessidade de dormir com
uma máquina para respirar desde 2013.
É ingrato escrever sobre uma pessoa desta dimensão
em apenas tão pouco espaço, sinto que podia escrever
um livro sobre a vida de Rosita, um livro sobre a condição de ser uma pessoa tão forte e ao mesmo tempo
tão inspiradora, a Rosita levanta-nos do chão e não
sabe, a Rosita deita abaixo qualquer dia triste, porque
se a Rosita consegue, todas as pessoas conseguem e
deixam de existir desculpas para todos.

A vida ainda tinha à sua espera um
golpe duro…
Rosita desvalorizou nódulos que tinha na mama direita, pensava que seriam consequência da redução
mamária que fez no passado, mas não… A 11 de Março de 2019 Rosita é diagnosticada com Cancro da
mama e volta a cair no medo, o medo que conhecia
tão bem desde pequena, o medo que a construiu por
dentro, era o mesmo medo de sempre, Rosita assume
o Cancro com uma serenidade desarmante, é apenas
mais um degrau para quem está habituada a subir escadas, dizendo a si mesma que tudo tinha uma razão
de ser, surpreendendo a família e os amigos com a sua
vontade de viver e com a sua alegria.
Porque ter Cancro é entrar noutro mundo, é aprender
outra linguagem emocional, é mudar hábitos alimentares, ter Cancro é precisarmos de falar com pessoas
com Cancro, porque as pessoas com Cancro entendem como ninguém sabe entender o que uma pessoa
com Cancro sente, muitas vezes o silêncio fala por si,
muitas vezes o olhar da pessoa com Cancro diz tudo o
que é preciso ser dito.
E é assim que Rosita chega à Associação Careca
Power, como eu própria cheguei, a Rosita diz que é
a sua “tribo”, que finalmente chegou onde era esperada, tornou-se associada em Maio de 2019 e dá-nos o
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privilégio de fazer parte da nossa vida, somos como
Lobos de uma Alcateia de amor solidário, sem pena,
sem julgamentos, num sentimento de pertença de
uma coisa que ultrapassa qualquer discrição, ter Cancro é viver como herói da nossa própria coragem, uma
coragem prolongada por anos e anos de consultas,
tratamentos e operações, onde acabamos a conhecer
de cor cada corredor do Instituto Português de Oncologia e os corações humanos dentro das batas brancas
dos médicos.
Rosita é uma mulher rara, sim, não pelas suas limitações físicas ou pelos seus problemas de saúde, a Rosita é rara porque atravessou o mais árido deserto sem
perder a vontade de rir, sem deixar de sonhar e jamais
permitiu que as dificuldades a definissem como pessoa ou ditassem o caminho a seguir, provando e ensinando a quem caçoava consigo quando era pequena,
que desistir não é opção e é a verdadeira prova de força e o maior sinal de inteligência.
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1 Stick labial
Indispensável no dia-a-dia, aclama e repara os lábios
foragíeis. O acabamento é natural, transparente mate,
não deixando resíduos brancos.
PVPr: 7,39€

6
7

Sugestões

4

8

3

2 Rheacalm contorno dos olhos
Aclama de imediato a pele, reduz a reatividade cutânea
e suaviza a zona frágil do contorno de olhos.
PVPr: 14,03€

3 Blsamo Emoliente Exomega
Aclama todas as peles secas de tendência atópicas desde o nascimento. Uma aplicação por dia é suficiente
para os picos de irritação associada à secura de pele,
resposta de alta segurança graças à sua fórmula natural. Textura ultra rica, para um maior conforto.
Capacidade: 400ml
PVPr: 27,17€

4 Creme Nutritivo Antissecura Xeraconfort
É o cuidado diário para as peles secas e muito secas .
Nutri, hidrata e aclama até 24 horas a peles seca e muito seca de toda família. Graças á sua textura fluida e
cremosa que se verdadeira sensação de prazer na sua
utilização.
Capacidade: 400ml
PVPr: 23,00€ (40ml)

5 Creme Emoliente Exomega
Aclama todas as peles secas de tendência atópica desde
o nascimento .Uma aplicação por dia é suficiente para
os picos de irritação associados à secura da pele , resposta de alta segurança graças à sua fórmula natural.
Uma textura rica e de absorção rápida.
Capacidade: 400ml

6 Rheacalm leite limpeza
Limpa a pele com suavidade e desmaquilha a peles reativas. Ingredientes ativos que atuam pela primeira vez
na fonte da reatividade cutânea.
PVPr: 12,95€

PVPr: 26,78€
7 Epitheliale A.H Ultra Creme Reparador
Favorece a reparação da pele, aclama de forma imediata e duradoura as sensações cutâneas desagradáveis e
contribui para reduzir o aspeto das marcas cutâneas.
PVPr: 12,60€ (40ml)
PVPr: 16,80€ (100ml)

8 Rheacalm creme
Aclama e suaviza as peles reativas,ou seja, fragilizadas
que repuxam. Utilizado diariamente, ajuda as peles a
defenderem-se das agressões e a diminuir os sinais funcionais da reatividade cutânea.
PVPr: 15,96€
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Oncologia geriátrica
“Cuidados Oncológicos no doente
idoso - novos desafios”
Michael Luis e Filipe Coutinho
Grupo de Trabalho em Oncologia Geriátrica (GTOG)
da da Sociedade Portuguesa de Oncologia (SPO)

E

m Portugal, nas últimas cinco décadas, a população
idosa quase triplicou. O aumento da esperança média
de vida e as alterações associadas às necessidades em
cuidados de saúde apresentam desafios consideráveis
para as sociedades. Na Europa, a esperança média de
vida aos 50 anos situa-se nos 34 a 29 anos para mulheres e homens, respetivamente. No entanto, a esperança
de vida livre de morbilidade, ou seja, de vida livre de
doenças e sem limitações funcionais ou incapacidade é de apenas dez anos. Isto significa que as últimas
duas décadas de vida de uma proporção importante
das pessoas são caracterizadas por uma carga maior
de morbilidade crónica, dependência funcional, fragilidade e, muitas vezes, declínio cognitivo, conduzindo à necessidade de uma perspetiva específica para os
cuidados de saúde – a medicina geriátrica.
Área da medicina dedicada aos cuidados das pessoas idosas, a medicina geriátrica desenvolveu-se como
resposta às diferentes necessidades condicionadas pelas morbilidades de uma população progressivamente
mais envelhecida e tem como objetivo a prevenção,
avaliação e gestão dos problemas de saúde desta população, incluindo nas dimensões física, mental, social e espiritual.
A complexidade dos problemas de saúde da população
idosa é um desafio, uma vez que os doentes apresentam, com frequência, um elevado grau de fragilidade
e múltiplas patologias crónicas com sintomatologia. A
recuperação de capacidades funcionais, promovendo
a qualidade de vida e a participação social ativa, é, por
isso, um propósito fundamental.
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No âmbito dos cuidados de saúde à população idosa, a medicina geriátrica pretende oferecer cuidados
integrados e especializados, num contexto multidimensional e interdisciplinar. Neste sentido, promove
a colaboração entre diferentes estruturas de cuidados
de saúde, idealmente em torno das preferências e necessidades individuais de cada doente. Os cuidadores
assumem também um papel fundamental e devem ser
incluídos no planeamento avançado de cuidados e na
implementação dos mesmos.
A prevalência de doença oncológica na pessoa idosa constitui, neste contexto, um problema particular.
Numa evolução demográfica com um envelhecimento
progressivo da população, a maior parte dos doentes
oncológicos fará parte do grupo etário com 65 anos
ou mais. Estima-se que cerca de 60% dos novos diagnósticos de cancro e cerca de 70% das mortes por cancro ocorram neste grupo.

Clínica

Por sua vez, a própria idade constitui um fator de
risco para o desenvolvimento de muitos tumores. A
abordagem à pessoa idosa com cancro reveste-se de
particular complexidade, tendo em conta múltiplas
alterações inerentes ao processo de envelhecimento
— que influenciam a decisão terapêutica mais apropriada para cada idoso.
Para promover respostas à situação concreta dos doentes oncológicos em idade mais avançada, têm-se
criado pontes entre a oncologia e a medicina geriátrica, procurando-se soluções para adequar o tratamento oncológico a cada doente em particular. Na prática atual da oncologia, a avaliação geriátrica pretende
analisar o estado de saúde global do doente, procurando estabelecer a sua idade funcional e fisiológica, que
revela aspetos importantes que a idade cronológica,
só por si, pode ocultar. Incluem-se nesta avaliação os
domínios da capacidade funcional, estado fisiológico
global, cognição, condição psicoemocional, situação
sociofamiliar e económica, nutrição, comorbilidades,
polimedicação e necessidade de institucionalização.
A avaliação geriátrica permitirá obter um entendimento sobre o estado global de saúde do doente,
identificar problemas de saúde previamente não valorizados e prever a tolerância aos tratamentos para
a doença oncológica. Desta forma, viabiliza a tomada
de decisões informadas, em conjunto com o doente e
a sua família, com vista a escolher a melhor estratégia
de tratamento e identificar os potenciais benefícios e
complicações associados.
No seio da Sociedade Portuguesa de Oncologia (SPO),
constituiu-se, em maio de 2020, o Grupo de Trabalho
em Oncologia Geriátrica (GTOG), que pretende expandir, dentro da realidade portuguesa, os recentes
desenvolvimentos da oncologia geriátrica, promovendo a divulgação, a formação de profissionais e a investigação à escala nacional. Este grupo é formado por
profissionais de saúde de diferentes especialidades e
tem como principal missão contribuir para a implementação de cuidados oncológicos ajustados à nossa
população geriátrica, tendo presentes as prioridades
definidas pela Sociedade Internacional de Oncologia
Geriátrica (SIOG), ao nível global.
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Dermocosmética

A importância da Dermocosmética na
Oncologia
Sara Torcato Parreira
Enfermeira

A área da Oncologia e tudo quanto a envolve tem
sido alvo de crescente inovação em todas as vertentes.
Avanços no diagnóstico precoce e programas terapêuticos permitem taxas de sucesso crescentes nos dias
de hoje.
Contudo, os tratamentos atuais - Radioterapia, Quimioterapia e Imunoterapia – surgem acompanhados
de efeitos secundários, como alterações cutâneas - toxidermias, com grande impacto na imagem e na autoestima da pessoa com doença oncológica.
Ajudar o doente a controlar melhor estes efeitos secundários e prepara-lo para a sua ocorrência é um
dos papéis fundamentais da enfermagem oncológica,
como afirma Sara Parreira, Enfermeira Coordenadora de Cuidados na Oncologia.
Questionada sobre se o recurso a cuidados dermatológicos ou emolientes pode diminuir as toxidermias
e aumentar a adesão aos tratamentos oncológicos, a
Enf.ª Sara Parreira, sem qualquer hesitação, respondeu afirmativamente. “Sim, sem dúvida, temos de
alertar o doente para os possíveis efeitos secundários
dos tratamentos, e também para a necessidade de
ter cuidados precoces com a pele, mesmo antes dos
efeitos se manifestarem”, sublinhou. Ainda sobre este
ponto frisou: “antes de determinadas terapêuticas, há
que incentivar os doentes a usarem emolientes e cremes próprios com o objetivo de melhorar o controlo
das toxicidades que, de acordo com a sua intensidade,
podem até pôr em causa o próprio tratamento ou levar mesmo à sua interrupção”. Concretamente sobre o
uso de emolientes em Oncologia, a Enf.ª Sara Parreira
destacou, ainda, a importância dos mesmos durante
os tratamentos oncológicos.
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Por exemplo, “no que diz respeito à Radioterapia, os
cuidados com a pele são muito importantes para prevenir as radiodermites ou outras toxicidades dermatológicas. Por conseguinte, a aplicação desses cremes
ou emolientes, deve seguir as recomendações dos profissionais de saúde da área, pois há produtos específicos que podem auxiliar na prevenção ou tratamento
das toxicidades dermatológicas”, concluiu.

Receitas
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Secção
Rui Ribeiro
Chef

Receitas

Camarão salteado em
gengibre

Receita
Ingredientes
500 gramas de camarão descongelado
100 ml de azeite virgem extra
2 colheres de sopa de gengibre fresco ralado
1 malagueta
1 limão
Sal a gosto
Coentros frescos a gosto
Preparação
Descasque os camarões, deixando apenas o rabo.
Aqueça uma frigideira ampla e adicione o azeite.
Assim que o azeite estiver quente, adicione a malagueta previamente cortada em fatias finas e o gengibre ralado.
Seguidamente, adicione os camarões. Deixe cozinhar por cerca de 2 minutos.
Dê a volta, e tempere com um pouco de sal e o
sumo de limão. Deixe reduzir.
Salpique com os coentros frescos picados grosseiramente.
Sirva com limão cortado aos gomos e acompanhe
com arroz basmati.
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Vou fazer quimioterapia…
O que devo comer?
João Rodrigues
Nutricionista autor do blogue Mundo da Nutrição

A

quimioterapia é um dos tratamentos mais comummente utilizados em oncologia. De uma forma geral, baseia-se na utilização de substâncias que
afetam o funcionamento e, sobretudo, a proliferação
das células tumorais, impedindo, ou pelo menos atrasando, o desenvolvimento do tumor. Trata-se de um
tratamento que tem vários efeitos secundários, nomeadamente ao nível do sistema digestivo e, consequentemente, da forma como a pessoa se alimenta. Na realidade, é frequente causar náuseas, enjoos, vómitos,
perda de apetite, perda de capacidade de sentir o sabor
dos alimentos, entre outras possíveis consequências.
Antes de iniciar os tratamentos, o paciente deve salvaguardar um estado nutricional adequado, tentando
comer de forma a garantir um peso adequado e evitando quadros de desnutrição. Por isso, deve-se optar
por alimentos densos do ponto de vista nutricional,
ou seja, alimentos que contêm muitos nutrientes, e
eventualmente densos do ponto de vista energético
(se o objetivo for ganhar peso ou impedir perdas de
peso). Convém não esquecer que todos os tratamentos oncológicos são desafiantes, pelo que deve existir
uma preocupação significativa em estar o mais bem
preparado possível para os desafios que se avizinham.
Durante o tratamento de quimioterapia, há algumas
recomendações alimentares que podem ser úteis para
a maior parte dos pacientes. Deve dar-se preferência a
refeições mais pequenas, e os intervalos entre as mesmas não devem ser demasiado prolongados. Alimentos muito condimentados, com muito sal e especiarias,
ou alimentos ricos em gordura devem ser evitados.
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Nas refeições antes do tratamento, deve dar-se preferência a fruta, laticínios magros, pão com recheios
pouco gordurosos, bolachas simples (sem coberturas
ou recheios), sumos naturais ou néctares (idealmente, pouco ácidos), ou outros alimentos equivalentes.
Além disso, há que salvaguardar um estado de hidratação adequado. Durante o tratamento propriamente
dito, o paciente pode comer, se sentir fome, sendo que
os alimentos mais convenientes serão equivalentes aos
descritos anteriormente. Se o paciente não quiser alimentar-se durante o tratamento, não deve ser forçado, ainda que deva ser aconselhado a não permanecer
muitas horas sem comer alguma coisa.
Concluído o tratamento, nos dias seguintes, a preocupação deve ser a de tomar pequenas refeições, com
curtos intervalos (o ideal será entre cinco e seis refeições diárias). Os alimentos consumidos não devem
ser demasiado gordurosos, uma vez que é frequente
existirem quadros de indisposição gastrointestinal, e a
gordura tende a agravar essas situações. deem simultâneo, os pacientes devem beber uma grande quantidade de líquidos por dia, para permitir uma melhor
remoção dos agentes de quimioterapia que ainda
permanecem no organismo — sempre que possível,
privilegiar a água, ainda que chás ou sumos de fruta
também sejam boas opções.
Em relação aos enjoos e/ou náuseas habitualmente associados à quimioterapia, há alguns cuidados alimentares que podem ajudar a diminuir a sua frequência
e intensidade. Deve privilegiar-se o consumo de alimentos frios, pois genericamente o seu sabor e cheiro
tendem a ser mais suaves. O gengibre também parece
uma boa alternativa, podendo utilizar-se, neste caso,
como tempero (preferencialmente fresco, mas também pode ser usado seco), ou em bebidas aromatizadas e chás. O mentol é outro importante auxílio, neste
caso através do consumo de chás, pastilhas elásticas
ou rebuçados. Por último, a gelatina também pode ser
um bom aliado.
Apesar de todas estas recomendações, importa ter em
consideração a resposta de cada paciente à quimioterapia, pelo que as suas características individuais, bem
como as preferências alimentares e o seu estado emocional, devem, dentro do possível, ser tidas em conta
na hora de definir o seu padrão alimentar.
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O papel do farmacêutico no
tratamento do doente oncológico
Frederico Lopes
Diretor do Departamento de Inovação e Científico da LisbonPH
Nas últimas décadas, tem-se observado um aumento
da taxa de incidência de inúmeras neoplasias ao nível global, tornando o cancro a segunda maior causa
de morte, logo após as doenças cardiovasculares. Há,
portanto, uma necessidade cada vez maior de estabelecer equipas multidisciplinares para desenvolver a
melhor abordagem terapêutica possível.
Quase em simultâneo tem-se observado uma evolução da profissão farmacêutica, que engloba atualmente muito mais do que o estudo de substâncias ativas e
a dispensa de medicamentos. Os serviços farmacêuticos são progressivamente mais diversificados e direcionados para o doente, levando ao aparecimento de
novas áreas, entre as quais a oncofarmácia.
As patologias oncológicas são extremamente debilitantes e os tratamentos a que estes doentes são sujeitos, bastante complexos, o que requer um acompanhamento contínuo, rigoroso e cuidadoso. Sendo o
farmacêutico o especialista do medicamento, ele assume um papel fundamental no tratamento do doente
oncológico.
A complexidade que caracteriza este tipo de tratamentos conduz a um aumento do risco de interações
medicamentosas, bem como a um aumento do risco
de reações adversas. É de salientar a estreita margem
terapêutica – a relação entre a quantidade de fármaco
que provoca o efeito terapêutico desejado e a quantidade de fármaco que provoca efeitos tóxicos – e
elevada potência que, muito frequentemente, têm os
fármacos utilizados em oncologia. Por isso, deve-se
verificar um equilíbrio entre o efeito terapêutico e um
nível aceitável de toxicidade , e esse equilíbrio dependerá das particularidades de cada doente. Tendo o
farmacêutico um vasto conhecimento na área, a sua
intervenção é inestimável para a avaliação do risco-benefício e a adequação da terapêutica.

Por outro lado, a complexidade associada a estas terapêuticas equivale a uma maior probabilidade de ocorrência de erros. De acordo com um estudo realizado
pela Universidade de Tufts, os erros em quimioterapia
ocorrem a uma taxa de 1 a 4 por cada 1000 prescrições
médicas, afetando 1 a 3% dos doentes oncológicos,
tanto doentes adultos como pediátricos (Weingart,
S.N., Zhang, L., Sweeney, M., Hassett, M., 2018). Um
outro estudo, assinado pela Universidade de Sheffield,
evidenciou que a intervenção do farmacêutico garantia uma redução do número de erros de medicação
não detetados (Campbell, F., Karnon, J., Czoski-Murray, C., Jones, R., 2008). Este profissional tem, por isso,
um papel importante na prevenção de possíveis erros,
cujas consequências podem ser gravosas.
Além do óbvio perigo que representam para os doentes, agravado pela estreita margem terapêutica que os
citotóxicos possuem, estes erros têm custos associados, podendo atingir quantias bastante avultadas. A
intervenção do farmacêutico acaba por permitir uma
gestão mais cuidadosa dos recursos, contribuindo ulteriormente para um sistema de saúde mais eficiente.
Em suma, a terapêutica a que os doentes oncológicos
são sujeitos é marcadamente complexa, sendo necessário um acompanhamento contínuo e rigoroso. Nesse sentido, o profundo conhecimento que os farmacêuticos detêm sobre o medicamento garante que esse
acompanhamento é conduzido da melhor forma possível. Para mais, a intervenção deste profissional no
tratamento do doente oncológico permite a prevenção de erros na medicação, evitando o agravamento
do risco de reações adversas e contribuindo para um
funcionamento mais eficiente dos sistemas de saúde.
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Cancro do Pulmão
Telma Sequeira, MD
Pneumologista do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, E.P.E
Falar de cancro é sempre difícil, e falar de cancro do
pulmão suscita habitualmente um receio adicional.
Afinal, trata-se do cancro que mais pessoas afeta à escala mundial e também o que regista maior número
de novos casos. Em Portugal, surge em quarto lugar
nos cancros com maior incidência e é o mais letal.

-cionais); terapêutica alvo: tratamento administrado
na forma de comprimidos, habitualmente muito bem
tolerado pelos doentes, não sendo necessárias longas
horas de tratamentos endovenosos. É possível analisar o ADN dos tumores e identificar determinadas
anomalias genéticas (mutações), passíveis de serem
tratadas com as novas “terapêuticas alvo”, que interAnualmente, cerca de cinco mil novos casos são diag- ferem no crescimento e na disseminação das células
nosticados em todo o país, e aproximadamente 70% cancerígenas.
encontram-se numa fase tardia da doença. Aquando
do diagnóstico, é necessário realizar uma categoriza- Neste contexto, caminhamos progressivamente para
ção do tipo de tumor (cancro do pulmão não peque- uma mudança de paradigma: o cancro passará a ser
nas células, ou cancro do pulmão pequenas células), visto não como uma doença letal a curto prazo, mas
uma vez que existem diferenças nos comportamentos como uma doença crónica, passível de tratamento indos tumores no que respeita à sua forma de cresci- dividualizado para cada doente.
mento, metastização e resposta aos diferentes tipos de
tratamento. Em paralelo, há que avaliar a extensão da
doença, perceber se está ou não localizada — processo que permite definir um plano terapêutico correto e
personalizado.
Há várias modalidades de tratamento disponível,
sendo, por vezes, possível fazer uma combinação de
opções: cirurgia, que tem como principal objetivo a
remoção do cancro; radioterapia, que pode ter um intuito curativo em doentes sem indicação para cirurgia
ou um intuito paliativo nos casos em que não houve
resposta à cirurgia ou à quimioterapia; quimioterapia,
que pode ser usada antes ou após uma cirurgia e em
conjunto com radioterapia ou isoladamente (foi dos
primeiros tratamentos médicos usados em cancro do
pulmão); imunoterapia: esta terapia inovadora ensina
o sistema imunitário do próprio doente a identificar e
a destruir as células cancerígenas (nos últimos anos,
têm surgido tratamentos inovadores com importante
benefício na sobrevivência global do doente e franca
melhoria na tolerância face aos tratamentos conven26
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TRATAMENTO HORMONAL
NO CANCRO DA MAMA
Alexandra Pereira
Enfermeira

O

cancro da mama, sendo o mais comum de todos os cancros na mulher, representa um problema de
saúde pública em Portugal, não só pela sua alta incidência mas também pelo impacto e pelas repercussões na vida das pacientes. Atualmente, surgem cerca
de seis mil novos casos por ano, dos quais menos de
1% estão associados aos homens.
Embora ainda não se conheça bem a causa, alguns
fatores de risco foram já identificados. Sabe-se, hoje,
que uma menarca precoce, uma primeira gestação em
idade avançada e uma menopausa tardia são eventos
endócrinos considerados fatores de risco. Porém, o
facto de possuir um ou vários destes fatores não é preditivo de vir a desenvolver a doença. Assim como o
contrário não garante a sua não ocorrência.
No caso das mulheres, as principais hormonas femininas são o estrogénio e a progesterona, que são produzidas nos ovários. Ao longo do tempo, estas passam
por variações desde a puberdade até à chegada da menopausa. A maioria dos cancros da mama tem recetores hormonais positivos, e o estrogénio constitui um
estímulo à proliferação, pelo que alterações no meio
hormonal da mulher estão intimamente relacionadas
com a etiologia de doenças da mama.
O tratamento hormonal, também designado hormonoterapia, é assim uma das abordagens médicas
possíveis, e consiste na utilização de fármacos que
bloqueiam a produção das hormonas, diminuindo os
níveis de estrogénio no sangue, ou alteram a sua forma de atuar sobre algumas células, bloqueando a ação
do estrogénio sobre as células tumorais da mama, deste modo controlando o crescimento tumoral.
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Para que esta atividade se venha a verificar é necessário que existam, na superfície das células tumorais,
recetores hormonais que recebam as hormonas, encaixando tal qual peças de puzzle. Nestas mesmas células, as hormonas atuam estimulando o crescimento
tumoral, pelo que existe todo o interesse em bloquear
a sua atividade e travar ou, pelo menos, abrandar o
ritmo do desenvolvimento do tumor.
Estes tumores que dependem de hormonas para crescerem são apelidados de hormonodependentes, e esta
característica é identificada utilizando uma técnica
chamada imunohistoquímica, que identifica a presença ou não de recetores hormonais e a respetiva percentagem de positividade.
Da mesma forma que a quimioterapia tem uma ação
sistémica, também a terapia hormonal atinge células
cancerígenas em qualquer parte do corpo e não apenas na mama. No entanto, ao contrário da quimioterapia, ela é geralmente bem tolerada, podendo, ainda
assim, provocar alguns efeitos secundários que, na
maioria das vezes, são compatíveis com as atividades
diárias.
Há diferentes tipos de hormonoterapia para o cancro
da mama, todos eles fornecidos gratuitamente pela
instituição hospitalar do SNS. Apresentam-se sob a
forma de comprimidos administrados diariamente
ou injeções subcutâneas mensais. A opção terapêutica
pode resultar da combinação de dois medicamentos
ou resumir-se à utilização de apenas um, e depende
dos níveis de estrogénio circulante das mulheres, já
que estes variam ao longo da sua vida, em quantidade
e origem.
Assim, se a mulher se encontra na pré-menopausa, a
quantidade de estrogénio produzida principalmente
pelos ovários é elevada. Por outro lado, nas mulheres
pós-menopáusicas, além de já só serem produzidos
sobretudo nas glândulas suprarrenais e na gordura
corporal — possível pela presença da enzima aromatase —, os níveis são significativamente mais baixos.

28

É partindo deste pressuposto que o tratamento hormonal difere entre as mulheres, conforme estas se
encontrem em fase pré ou pós-menopausa e do resultado do estadiamento tumoral. O Tamoxifeno, que se
apresenta sob a forma oral, apenas bloqueia os recetores de estrogénio, funcionando como antiestrogénio,
ou seja, ocupa o espaço existente nos recetores hormonais presentes na superfície das células, impedindo
assim que o estrogénio circulante aí se aloje e estimule
o crescimento das células tumorais. Já o Fulvestrant,
cuja forma farmacêutica é uma solução injetável administrada por via intramuscular — inicialmente a
cada 15 dias passando e mensal ao segundo mês —,
apresenta dupla função ao bloquear e eliminar esses
mesmos recetores.
Outra forma de bloquear a ação dos estrogénios é provocando a menopausa nas mulheres que ainda apresentem atividade ovárica. Recorrendo à remoção dos
ovários, (castração cirúrgica), induz-se a menopausa
de modo definitivo. Não obstante, pode-se optar pela
castração química mediante fármacos que a induzem
(análogos ou inibidores de LHRH, que se administram por via subcutânea ou intramuscular, habitualmente uma vez por mês), sendo, neste caso, reversível.
Há situações em que o benefício é significativo quando se opta por combinar estes dois fármacos.
Não menos importantes são os Inibidores de Aromatase, que atuam reduzindo os níveis de estrogénio e retardando o desenvolvimento do cancro ou evitando o
seu reaparecimento. Apesar de serem mais indicados
para o tratamento de mulheres pós-menopáusicas,
podem também ser usados em mulheres pré-menopausa as se submetidas a remoção ovárica ou aLHRH.
Existem três inibidores de aromatase: Letrozol, Anastrazol e Exemestano, todos eles administrados diariamente por via oral. Embora causem menos efeitos
secundários comparativamente com o Tamoxifeno,
são relevantes a persistência de dores articulares e
o aparecimento ou agravamento de osteoporose em
mulheres pós-menopáusicas, resultante da remoção
de todo o estrogénio.
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Portanto, o risco de fraturas está presente, pelo que a
ingestão de vitamina D e a utilização de bifosfonatos
ou de denosumab no tratamento da osteoporose com
o intuito de fortalecer os ossos devem ser ponderadas, assim como a realização de exames de medição
da densidade mineral como forma de avaliação da eficácia desta terapêutica.
O aparecimento de resistência hormonal é um cenário possível. Recentemente, começou a utilizar-se os
inibidores de ciclinas, que, não sendo especificamente
um tratamento hormonal, são combinados com inibidores de aromatase (letrozol exemestano, anastrozole), fulvestrant ou Inibidores de LHRH (goserelina).
Este grupo de fármacos, que existe em número de
três no mercado, em combinação com o tratamento
hormonal convencional, atrasa o aparecimento desta
resistência ou permite recuperar a sensibilidade ao
tratamento hormonal sempre que essa resistência se
desenvolve: Palbociclib é administrado por via oral
durante três semanas e uma de descanso; Ribociclib,
que consiste numa toma diária por via oral, durante
três semanas, descansando à quarta; e Abemaciclib,
que, sendo administrado por via oral, é tomado de
modo contínuo, duas vezes por dia, sem pausas.
Dependendo do tipo de hormonoterapia utilizada, diferentes serão os efeitos secundários observados, mas
muitos são frequentes em todos os casos. Dos mais
comuns ressaltam as ondas de calor ou fogachos, a secura vaginal e cistites de repetição, a diminuição do
desejo sexual, alterações emocionais e o aumento de
peso. Para alguns destes efeitos secundários há tratamentos que podem ajudar a ultrapassar o desconforto
sentido. Uma conversa aberta com o médico assistente e a enfermeira pode facilitar o acesso a um conjunto
de técnicas ou, pelo menos, de fármacos que contribuirão para minimizá-los.
Uma paciente que se encontre em tratamento com
hormonoterapia deve manter uma atividade física
leve e regular de, no mínimo, três vezes por semana,
além de uma alimentação saudável e atividade social,
de forma a prevenir a depressão.
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é Ajudar

Ajudar

Maria Helena Teixeira
Presidente do Testemunhar é Ajudar – Núcleo de apoio ao Centro de Mama do CHUSJ, no Porto

N

o ano em que completo 54 anos, aproveito a
oportunidade para partilhar convosco um pouco do
meu percurso. Ao longo de duas décadas, trabalhei
como delegada de informação médica e, neste contexto profissional, um dos serviços a que me dediquei foi
o Centro de Mama do CHUSJ.
Por esta razão, sempre fui especialmente sensível a
esta causa. Lembro-me de que, quando fiz 50 anos,
tomei a decisão de ajudar o Centro de Mama (CM),
ao angariar dinheiro junto dos convidados presentes,
no meu jantar de aniversário. Nesse momento, não
imaginava que já tinha cancro da mama. Foi então,
nesse mesmo ano, a 3 de novembro de 2016, que me
foi diagnosticada uma neoplasia da mama.
Como tenho por hábito dizer, devolvi o cancro invasor maligno GIII à Mãe Natureza, com uma cirurgia
conservadora. Só ao fim de seis meses de quimioterapia, seguidos de 30 sessões de radioterapia, é que estes
indescritíveis tratamentos terminaram, em junho de
2017! Segue-se ainda um percurso de cinco anos de
hormonoterapia com Tamoxifemo.
Nos últimos anos, e por esta causa me ser tão especial,
tenho vindo a colaborar com o CM, através da Liga
dos Amigos do Hospital de São João, numa alargada
angariação de fundos, para que outros utentes possam
ter acesso a soutiens, próteses mamárias, próteses capilares, entre outros acessórios inerentes e indispensáveis a quem trava esta batalha.
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Tive ainda a oportunidade, entre 2017 e 2019, de organizar três jantares de beneficência, assim como a 1.ª Caminhada Solidária, com o propósito de angariar fundos, e nisso pude contar com o apoio do Professor José Luís
Fougo, cirurgião oncológico e coordenador do CM, na concretização de todas estas iniciativas.
Após alguns anos de colaboração mútua, de alguma reflexão e de assistir à grande adesão a estes eventos, percebi que podia ir mais longe... Com determinação e vontade de concretizar um sonho meu, no dia 29 de janeiro
de 2020, foi fundado um grupo de apoio, com a cooperação de duas utentes do CM — Aurora Rocha e Patrícia
Santos —, dedicado a todos os utentes, vítimas de cancro da mama: o grupo “Testemunhar é Ajudar”, que está
alinhado com a estratégia do Centro de Mama do Hospital de São João, instituição atualmente administrada
pelo Professor Doutor Fernando Araújo, com cujo apoio pude também contar neste projeto.

Alerta para o cancro da mama
masculino
Em 2019, o “Testemunhar é Ajudar” conseguiu concretizar o primeiro Calendário Solidário de 2020, no qual figuram mulheres em
tratamento oncológico, numa tentativa de
desmistificar o estigma da “careca”. Com esta
iniciativa, pretendemos ainda criar um alerta
para a prevenção do cancro da mama masculino, pois também os homens são diagnosticados com esta doença, nomeadamente um
homem para cada 100 mulheres. É por essa
razão que o mês de janeiro do nosso calendário é dedicado ao homem.
No passado dia 8 de novembro, 12 utentes
oncológicos testemunharam para o nosso
segundo Calendário Solidário para o ano de
2021, que se encontra à venda pelo simbólico valor de três euros, sendo que — e mais
uma vez — os lucros obtidos revertem integralmente a favor do grupo “Testemunhar é
Ajudar”.
Por tudo isto, orgulho-me do percurso que
tenho vivido e, com a ajuda das pessoas referidas (e não só), das causas que tive a oportunidade de desenvolver. E não pretendo parar
por aqui. O meu conselho, apesar da vastidão
de informação disponível que temos ao nosso alcance, é que nunca se inibam de fazer a
palpação mamária, pois o autoexame SALVA
VIDAS!
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O que são os

cuidados paliativos?
Michael Luís
Médico Oncologista

O

Pelas várias dimensões que aborda, este trabalho implica uma equipa multidisciplinar, que inclui médicos,
enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e espirituais, e outros profissionais vocacionados para prestar
os melhores cuidados integrados. O seguimento por
cuidados paliativos implica um diagnóstico médico e
a existência de um quadro clínico grave, incurável e
progressivo — que pode ser determinado por diagnósticos que definem a complexidade de uma situaEste é considerado um cuidado completo, porque, ção e que apresentam sintomatologia de intensidade
além do controlo de sintomas físicos (como a dor ou significativa, para pôr em causa a qualidade de vida
a falta de ar), também se ocupa dos aspetos psicológi- de uma pessoa.
cos, sociais e espirituais, numa fase particularmente
desafiante da vida da pessoa. Os cuidados paliativos Não se pretende que este acompanhamento seja um
afirmam a vida e encaram a morte como um processo momento de rutura brusca com a equipa que previanatural, sem pretender antecipá-la nem retardá-la — mente seguia o doente, mas sim uma continuidade na
procuram promover a qualidade de vida dos doentes prestação de cuidados, para diminuir o sofrimento
e ajudá-los a viver tão ativamente quanto possível. A através da antecipação dos problemas — que podem
pessoa pode beneficiar dos cuidados paliativos preco- ser de natureza física, psicológica, social e/ou espiritucemente, em conjunção com outras valências e tera- al — e, assim, promover a dignidade. Tudo para que,
pêuticas destinadas a prolongar a vida, diagnostican- nestas circunstâncias, o paciente continue a sentir-se
do e tratando complicações clínicas perturbadoras, e pessoa, apesar da terminalidade da sua situação.
não apenas numa fase terminal da doença. Na verdade, a integração precoce destes cuidados melhora a A comunicação é um dos pilares fundamentais dos
qualidade de vida e pode influenciar positivamente o cuidados paliativos. Em conjunto com a família e oucurso de algumas doenças.
tras pessoas importantes do núcleo mais próximo do
doente, procura-se valorizar um ambiente em que ele
Além do doente, a família assume um papel central possa manifestar livremente as suas emoções, desejos
nos cuidados paliativos. Oferece-se um sistema de e angústias, para que possa atravessar este momento
suporte para ajudar a família a lidar com a doença, difícil com a maior harmonia possível e o suporte de
capacitando-a e envolvendo-a ativamente para que se quem lhe é mais querido.
proporcionem os melhores cuidados, inclusivamente
no domicílio, se a doença permitir e for esta a vontade A prestação de cuidados paliativos em Portugal pode
do doente. E a missão dos cuidados paliativos prolon- dividir-se em grandes modalidades: Equipas Comuga-se para lá da vida do doente, proporcionando um nitárias de Suporte em Cuidados Paliativos (ECSCP),
acompanhamento no luto.
Equipas Intra-hospitalares de Suporte em Cuidados
s cuidados paliativos constituem um cuidado ativo e completo das pessoas cuja doença não permite
um tratamento curativo. O objetivo é dar resposta a
situações de doença incurável e/ou grave e com prognóstico limitado, através da prevenção e alívio do sofrimento, e com recurso à identificação precoce dos
problemas que surgem no percurso do doente.
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Paliativos (EIHSCP) e Unidades de Cuidados Paliativos (UCP). Todas elas são compostas por profissionais com formação específica e diferenciação em cuidados paliativos, que se mantêm em articulação entre
si e com outras estruturas de prestação de cuidados.

biente hospitalar ou na comunidade, seja em casa ou
noutras instituições.

Mitos sobre os cuidados paliativos

A dor não tem de estar necessariamente presente no
fim de vida e pode ser aliviada através de vários meios.

Mito: A dor faz inevitavelmente parte do processo de
morte.

Importa clarificar alguns dos mitos mais frequentes
sobre os cuidados paliativos — compreender algu- Mito: Os medicamentos para a dor podem levar à demas destas ideias preconcebidas pode permitir perce- pendência ou acelerar a morte.
ber melhor o seu verdadeiro papel e a importância no
acompanhamento de doentes e suas famílias.
Manter o doente confortável pode requerer doses
mais elevadas de medicação para a dor. Isto acontece
Mito: Os cuidados paliativos antecipam a morte.
por existir tolerância à medicação (à medida que o organismo se adapta) e não por haver dependência. Em
Os cuidados paliativos não antecipam nem retardam doses adequadas e ajustadas a cada doente em partia morte, mas procuram oferecer a melhor qualidade cular, a medicação não acelera o processo de morte.
de vida desde o diagnóstico da doença incurável e grave até ao final da vida.
Mito: A referenciação para cuidados paliativos significa que o meu médico desistiu de mim e não há mais
Mito: Os cuidados paliativos são aplicáveis apenas a esperança.
doentes oncológicos em fase terminal.
Os cuidados paliativos procuram a melhor qualidaOs cuidados paliativos beneficiam doentes com qual- de de vida para pessoas diagnosticadas com doença
quer doença incurável e/ou grave e com prognóstico avançada. A esperança torna-se menos dirigida à cura
limitado, independentemente do diagnóstico específi- e mais à possibilidade de viver da maneira mais plena
co ou da faixa etária. Podem ainda beneficiar pessoas possível.
com doença aguda grave e ameaçadora da vida, cuja
cura ou reversibilidade seja um objetivo realista, mas
a situação em si ou o seu tratamento tem significativos
efeitos negativos.
Mito: Doentes em cuidados paliativos que deixam de
se alimentar morrem de fome.
Uma avaliação individualizada e cuidada permite
compreender e acompanhar a fase de doença de cada
pessoa, por forma a reconhecer quando a sua capacidade de se alimentar depende da progressão da doença e a adoção de medidas artificiais pode ser prejudicial para o doente. A morte ocorre pela evolução da
sua doença — não por falta de alimentação ou fome.
Mito: Os cuidados paliativos são prestados apenas em
hospitais.
Os cuidados paliativos podem ser prestados em am-
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andLINFA

andLINFA
Associação de Doentes Linfáticos
Manuela Lourenço Marques
Presidente da andLINFA
“O cancro tinha ficado lá atrás, há 20 anos, quando, do
nada, o meu braço começou a inchar. Não sabia o que
estava a acontecer. Procurei ajuda clínica. Mas só mais
tarde fui confrontada com uma palavra nova para
mim: ‘linfedema’. O que era? Como se trata? Como
evitar? Algumas das muitas perguntas sem resposta
que se concentraram e agudizaram a revolta e a indignação por não ter sido alertada para o que me poderia
vir a acontecer.” Este é o testemunho de Graça Cunha,
uma nossa associada, e poderia ser o testemunho de
tantas outras pessoas que se cruzam com o cancro por
não terem sido advertidas para a possibilidade de virem a ter linfedema.

A andLINFA- Associação de Doentes Linfáticos nasce
em meados de 2015, justamente pela necessidade de
os doentes se apoiarem e lutarem por respostas que
são fundamentais para o seu dia a dia — um dia a dia
que pode ser bastante limitado e que não só os afeta
diretamente como afeta as suas famílias e, indiscutivelmente, terá também implicações na sua atividade
Esta doença acontece quando há uma malformação laboral.
da rede linfática, que dificulta o transporte da linfa
(linfedema primário) ou quando há lesões desta rede O caminho que tem de ser percorrido para obter as
(linfedema secundário). As lesões no sistema linfáti- respostas imprescindíveis é longo, sendo que essas
co acontecem por uma causa externa — por exemplo, respostas são inexistentes em Portugal e também no
cirurgias, em especial as oncológicas, ou radioterapia. estrangeiro. E, sobre esta matéria, podemos começar
por referir uma das lacunas basilares: a carga horária
Embora o linfedema secundário, contrariamente ao dedicada ao estudo do sistema linfático na formação
primário, não seja uma doença rara, ele é praticamen- dos profissionais é muito ténue. No entanto, sentimos
te desconhecido e só muito pontualmente faz parte da que começa já a haver algumas mudanças, ainda que
informação divulgada quando se fala de cancro. No muito pequenas. Nós, como doentes, temos de ser inentanto, se tivermos presente que, segundo o Ameri- tervenientes na chamada de atenção para a melhoria
can Cancer Institute, 15% dos sobreviventes de can- das respostas nos diferentes níveis, nomeadamente
cro são afetados por linfedema e que 30% dos que temos de sublinhar a necessidade de uma rede multisofreram de cancro da mama são potenciais doentes disciplinar focada na linfologia. Por isso, estamos endesta patologia crónica, apercebemo-nos de imediato volvidos em vários grupos e em contacto com outras
da importância de incluir este item na conversa en- associações europeias, juntando a nossa voz ao alertre médicos, pacientes e família, sempre que falarmos, ta, que se iniciou nos Estados Unidos e que pretende
por exemplo, de radioterapia ou de cirurgia, em espe- oficializar o dia 6 de março como o Dia Mundial do
Linfedema.
cial se esta última implicar remoção de gânglios.
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O linfedema não dispensa tratamento constante e um
cuidado diário, que tem de ser imediatamente iniciado quando este se manifesta . Só assim se pode prevenir a evolução desta doença crónica. Como associação, sabendo que há vários caminhos e que cada caso
é um caso, acreditamos, apesar de parecer um sonho,
na possibilidade de serem criados centros dedicados à
linfologia, onde não só o linfedema possa ser tratado,
mas também o lipedema e outras malformações do
sistema linfático ou que o afetem.
O linfedema não se compadece com uma fisioterapia
padrão: cada doente precisa de um técnico com formação específica e de uma dedicação exclusiva.Por
esta razão, vemos com bons olhos a especialização
de fisioterapeutas que tem vindo a acontecer no nosso
país.
Nos IPO e nos hospitais públicos, há uma resposta
para o linfedema secundário, mas ela tem de ser reforçada, e o tempo de que cada doente necessita em gabinete versus o que lhe pode ser facultado atualmente
é ainda insuficiente. Por outro lado, as ajudas técnicas
(materiais de contenção) têm um custo elevado, a que
acresce a necessidade de substituição, com uma regularidade aconselhada de seis meses. A comparticipação dos seguros e subsistemas de saúde também tem
de ser reajustada à real necessidade do tratamento que
é imprescindível.
Uma das respostas de que os doentes com linfedema
precisam implicam o exercício físico orientado, mais
uma vez, por profissionais especializados. Isto é tanto
mais importantese pensarmos que, contrariamente ao
sistema circulatório, o sistema linfático não tem um
coração para bombear a linfa — são os músculos que
assumem essa função. Atenta a esta realidade, a andLINFA tem, desde a sua constituição, um programa
de apoio aos seus associados, que é orientado por disiologistas de Desporto da ESDRM- Escola Superior
de Desporto de Rio Maior. O programa de Nordic
Walking, uma das modalidades benéficas para o linfedema, teve início em Lisboa e está a decorrer aos
sábados, mas já existe um polo em Leiria, pelo que
esperamos que outros possam vir a surgir.
Conforme “S2K Guidelines – Diagnostics and therapy of lymphoedema - registry
n 058-001 of Assocition Medical Societies in Germany – Arbeitsgemenscharft der
wissenschaftlichen Medizennischen Fachgesellschaften e.V. AwMf
1

Convidamos cada
um de vós a
juntarem-se a
nós.
Só juntos
fazemos sentido.

Outras informações:

Telemóvel:
+351 911 94 94 09
Correio:
Av. Almirante Reis 74F - 3ºandar
1169-195 LISBOA - PORTUGAL
E-mail:
info@andlinfa.pt
www.andlinfa.pt | FB | Youtube | linkedIn

Associada da Plataforma Saúde em Diálogo
Membro do Conselho Superior da Convenção Nacional da Saúde
Membro da EURORDIS
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Linfedema

O cancro e o

Linfedema
Ana Rolo
EVITA – Cancro Hereditário

O

linfedema secundário como consequência de
doença oncológica é um tema tão pertinente como
negligenciado. No sentido de aumentar a literacia sobre este assunto, a EVITA – Cancro Hereditário e a
andLINFA (Associação Nacional de Doentes Linfáticos) juntaram forças e, com o apoio da AstraZeneca, organizaram, no passado dia 30 de setembro, um
webinar com quatro especialistas da área: Ana Isabel
Joaquim (oncologista), Pereira Albino (cirurgião vascular), Nuno Duarte (fisioterapeuta) e Ana Catarina
Hadamitzky (cirurgiã plástica).
O linfedema resulta da acumulação de líquido linfático derivado da obstrução ou lesão dos canais linfáticos. Nesta situação, o líquido extravasa para os tecidos
circundantes, causando inchaço (edema). A remoção
dos gânglios linfáticos na sequência de doença oncológica pode levar a lesão nos vasos linfáticos, causando linfedema secundário.
O tratamento do cancro da mama com esvaziamento axilar (remoção dos gânglios linfáticos da axila)
conduz a uma incidência de 20-40% de linfedema no
braço, sendo este risco aumentado caso seja associado
a radioterapia. Mas não falamos apenas de cancro da
mama quando falamos em linfedema. Os tratamentos para cancros ginecológicos e da cabeça e pescoço
podem resultar em linfedema secundário da perna e
do pescoço, respetivamente. O tratamento do cancro
urogenital no homem pode, de igual forma, resultar
em linfedema da perna e/ou do escroto.
36

Linfedema no braço direito pós-mastectomia
O linfedema não é, em geral, uma preocupação imediata do doente oncológico nas primeiras consultas,
quando este se encontra mais focado na quimioterapia e noutros tratamentos a que terá de se submeter.
Contudo, é importante que os oncologistas, ao longo das consultas, alertem o doente para esta possível
consequência.
Não existe atualmente cura para esta doença, mas ela
pode melhorar significativamente com recurso a fisioterapia e alterações no estilo de vida (alimentação e
exercício físico).

É importante, aqui, que o doente não deixe o linfedema arrastar-se para casos avançados, devendo ser
proativo e procurar ajuda no estádio precoce da doença. Certos tipos de linfedema secundário podem
melhorar também através de cirurgia plástica, com
resultados variáveis. Esta é uma operação complexa
de microcirurgia plástica.
O linfedema é uma doença crónica e progressiva, que
pode causar graves deformações incapacitantes, mas o
seu impacto é também psicológico, social e económico, pois é um processo visível exteriormente. A limitação da autonomia, a forte sensação de dependência
dos outros para a maior parte das atividades, a dificuldade de aceitação do seu aspeto físico, a sensação de
perda de feminilidade/masculinidade e a redução da
autoestima são aspetos que se manifestam com frequência.

Linfedema na perna pós-prostatectomia
Para saber mais sobre este tema, assista online ao webinar sobre
cancro e o linfedema, disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=0BFOtBUP7Z8&t=6s
ou nas
páginas de Facebook das associações EVITA ou andLINFA:
https://www.facebook.com/evitacancro
https://www.facebook.com/ANDLinfa
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“Nunca falo da doença”
Sónia Graça
Jornalista convidade

É conhecida pela arte da reconstituição capilar, mas o seu dom vai muito para
além das mãos. Há quase uma década que Cláudia Piloto acompanha mulheres em tratamento oncológico, muitas encaminhadas por médicos

Como começou o seu percurso profissional, nesta
área?

- Comecei a trabalhar com os meus pais, muito nova,
tinha à volta de 17 anos. Mas confesso que a minha
paixão nunca foram os cabelos; eu gostava de criatividade em pintura, em decoração... Na altura, nos anos
90, fazia-se muito trabalho criativo, porque tínhamos
muitos desfiles e apresentações da L’Oréal para muitas
pessoas, e era isso que me fascinava mais. Nunca fiz
nenhuma formação na área de cabelos e, curiosamente, à exceção dos desfiles, também nunca trabalhei diretamente com a minha mãe, no mesmo espaço físico
– ela trabalhava no Saldanha e eu, nas Amoreiras. Mas
é verdade que só segui esta área porque ela já se posicionava de outra forma no mercado.
Entretanto, quis ter uma formação em Paris com uma
criativa, a Laetitia Guinot, porque me identificava
muito com ela. E pedi aos meus pais para ir fazer um
estágio com ela, em Paris.
Que idade tinha?

- 18 anos.
E quanto tempo durou essa formação?

Cerca de um mês. Aprendi imenso sobre cabelo, simetrias…porque ela fazia muitos desfiles. E lembro-me
de que, quando cortei o primeiro cabelo com a Guinot, ela disse: “Cláudia, em relação a isto não tenho
nada para te ensinar, está perfeito.” Não sei explicar
bem: vejo as pessoas em movimento, quase consigo
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imaginá-las na rua a mexerem-se. E é assim que crio
as imagens.
Entretanto, criei um espaço, no Estoril, virado para o
mar. Mas nunca fui muito feliz ali, percebi que não
passava de um cabeleireiro bonito, com estética…
Depois, uma amiga minha cuja irmã teve um cancro
perguntou-me se eu podia trazer-lhe uma cabeleira
(dizia-se assim) quando fosse a Paris. Entretanto, essa
mulher veio ter comigo, cortei-lhe o cabelo curtinho,
pus-lhe a prótese capilar (que trouxe já feita), mas de
uma forma completamente natural, não houve choro nem aquele processo que estamos habituados a ver
nos filmes… Passei-lhe uma tranquilidade e uma segurança muito grande. Ela olhou-se ao espelho e ficou
surpreendida. Era uma mulher jovem, de 29 anos.
Entretanto, ligou-me outra amiga, porque a mãe tinha um problema. Pedi a prótese, transformei-a à
imagem dela e coloquei-a. Ela sentiu-se muito bem,
ficou exatamente igual ao que era. Depois, começaram a vir muitas pessoas encaminhadas por ela, era
praticamente todos os dias… Eu adorava mexer-lhes
na cabeça, elas saíam de lá a sentir-se leves. E iam passando a mensagem. Então, propus à Cuf [Infanto Santo] criar um gabinete só com esta função, e a diretora
de marketing aceitou automaticamente o projeto. Em
dois meses o gabinete ficou pronto, um espaço muito
acolhedor.
O que fazia exatamente? Só reconstituição capilar?

Fazia as próteses e defini pacotes de seis ou dez tratamentos, para a limpeza do folículo e o acompanhamento das mulheres. Aquilo a que chamam reiki eu
chamo cura através das mãos, é a passagem do amor
através das mãos. E o que é certo é que elas sentiam,

Entrevista

adormeciam redondamente. Isto não foi algo definido
em projeto – foi acontecendo naturalmente.
Não ponderou fazer isto nos espaços da sua mãe?

Não. Nunca fomos sequer comparadas, porque sempre tivemos perfis completamente diferentes e, ao
mesmo tempo, muito parecidos esteticamente, porque a forma como tocávamos era muito idêntica. Mas
eu queria sair da minha zona de conforto, já fazia o
meu trabalho com uma perna às costas, e isso não me
dava grande entusiasmo. Entretanto, quando comecei a trabalhar no hospital, disse ao meu marido para
vender o espaço do Estoril, porque aquele conceito já
não tinha nada a ver comigo. Quando comecei a trabalhar em oncologia, no hospital, há nove anos, criámos o Pure Life Concept.
E quando nasceu o projeto atual, Believe In Yourself?

Nasce quando eu crio a minha própria empresa e me
separei do meu marido, há três anos. Decidi mudar-lhe o nome para Believe In Yourself. Sentia que conseguia chegar à natureza das pessoas de uma forma
muito suave e fazê-las acreditar que vale a pena começarem a viver em verdade e fazer o que efetivamente
as torna felizes, seja em família, no trabalho…
O que distingue o seu trabalho?

Não sei explicar bem. Nasci com um dom de criatividade nas mãos e com uma sensibilidade natural. Não
me limito a pôr-lhes uma coisa na cabeça e despeço-me delas: faço um acompanhamento durante um ano
e vejo a sua evolução e a melhor qualidade de vida.
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Que tipo de mulheres a procuram?

Desde miúdas com 16 anos até mulheres com 70 e
tal…não há um perfil definido. A maioria das mulheres que acompanho são geralmente casadas, têm
filhos, uma vida regrada, são mulheres de carreira,
dedicam-se demais aos outros e pensam muito poucoem si. Estão, normalmente, muito vazias de amor…
Muitas procuram aconselhamento de imagem, nutrição, regeneração da pele. E muitas, mesmo não tendo
nenhuma doença associada, continuam a procurar-me, porque estão em processos de divórcio, ou fizeram uma mudança radical nas suas vidas…
As consultas são caras?

A primeira, de esclarecimento, é gratuita. A pessoa
decide se quer colocar a prótese e se quer ser acompanhada. Os tratamentos custam 60 euros por sessão e
duram um ano, para a total recuperação. O valor das
próteses é sob consulta, pois depende do trabalho que
nela executo, mas é a partir de 850 euros. São próteses 100% naturais. Mas, neste momento, já não vendo pacotes de um ano, que as mulheres pagavam na
totalidade e tinham de vir de 15 em 15 dias. Agora,
pagam apenas quando vão. Mas se quiserem recuperar o cabelo, têm naturalmente de fazer esse acompanhamento.
Quanto tempo pode demorar até recuperarem o
cabelo?

Um ano. Há mulheres que seguem alguns tópicos e
ferramentas que lhes dou, e tornam-se autossuficientes. Ficam muito focadas no processo de cura e não
perdem tempo com superficialidades – eu não gosto
de superficialidade. Gosto de ir à profundidade das
coisas. Nem a beleza é superficial, é uma coisa profunda.
Cuidar: Como se sente a acompanhar a perda de
cabelo destas mulheres?

A parte de que mais gosto é quando estou a cuidar
delas, sem cabelo. Vejo as pessoas por dentro… Algumas mulheres chegam destruídas, e eu gosto de as ir
buscar lá ao fundo.
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Um processo de doença é para se deitar fora, não se
deve estar sempre a esmiuçar. Costumo dizer “essa palavra [o que lhe foi diagnosticado] é para não dizer”.
Passo o dia com doentes, mas nunca falo da doença.
E, na realidade, não me sinto a acompanhar pessoas doentes, mas sim pessoas que querem entrar num
processo de cura. Nem sequer tenho um sentimento
de pena. Só quero ajudá-las na recuperação. Elas falam de emoções. E entram de uma forma e saem de
outra completamente diferente…
Fez uma formação específica para lidar com oncologia?

Não, nem preciso. A parte científica é com os médicos. As minhas ferramentas são a intuição e a criatividade. E sobretudo quero fazer entender às mulheres
que elas são o centro de tudo – elas atraem o bom e o
mau.
O que encontramos no seu novo espaço, em Lisboa?

Criei este espaço porque precisava de um sítio que tivesse a minha energia. Haverá mais valências (consultas de nutrição, astrologia, etc.), só que, para já, ainda
não são dadas no espaço e vão passar a ser.
E como surgiu a parceria com a revista Cuidar?

A Catarina Malheiro [diretora] contactou-me. Eu
achei a revista muito interessante, desde logo pelo
nome, pelo grafismo e pelo posicionamento. Procurámos uma forma de ajudar mais mulheres, e assim
começou.
Ainda dá consultas nos hospitais?

Não. Mas continuam a chegar-me doentes de hospitais, porque me conhecem, ou veem o meu site, ou são
encaminhadas por médicos.

Cabelo
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Cabelo

Inês Carneiro
Formadora dermocosmética da Pierre Fabre

Um dos efeitos mais visíveis da quimioterapia verifica-se sobre a raiz do cabelo (alopecia) e, em situações
extremas, pode acontecer em pelos da face, como sobrancelhas e pestanas, e do corpo, como os púbicos e
da axila. Porém, ele ocorre apenas com alguns medicamentos, e a sua intensidade é bastante variável.
Um dos efeitos, a alopecia, pode ser total ou parcial
(cabelo mais rarefeito), não surgindo de forma imediata no dia do primeiro tratamento, mas sim após
algumas semanas (geralmente na terceira semana de
tratamento). Por norma, começa com uma sensação
de formigueiro e desconforto ao nível do couro cabeludo, a que se segue o desprendimento da raiz. Esta
situação é temporária e, uma vez terminado o tratamento, cerca de dois a quatro meses depois, o cabelo
volta a crescer. No entanto, há conceitos a ter em conta para atenuar este efeito oncológico secundário.
Além da importância da imagem visual que lhe está
associada, o cabelo tem funções biológicas, como proteger o crânio e o cérebro das variações térmicas e dos
traumatismos. E cada pessoa, dependendo da sua genética, tem um tipo de fio, cuja forma e cor podem
variar. No entanto, a estrutura das fibras de cabelo é
similar em todos nós. Sendo uma estrutura anexa da
pele, o cabelo provém de uma invaginação da epiderme, que penetra na derme. Implanta-se de forma oblíqua na pele e forma o folículo piloso, que é uma estrutura dérmica tegumentar capaz de produzir o pelo.
Tal como o pelo, o cabelo é uma haste de queratina
— um tipo de proteína resistente implantada ao nível
do couro cabeludo — e é formado por duas partes distintas, separadas pelo couro cabeludo: a haste ou fibra
capilar — parte visível — e a raiz — parte invisível
implantada obliquamente no couro cabeludo.

A haste capilar é composta por três partes: medula,
córtex (resistência) e cutícula (proteção). A raiz do cabelo, por sua vez, é composta essencialmente por duas
estruturas: o bolbo piloso — uma zona de proliferação
do folículo e de crescimento celular que dá origem à
haste capilar — e a papila dérmica — que assegura o
aporte nutritivo (vitaminas, oligoelementos) através
do desenvolvimento da rede vascular.
A cor natural do cabelo é determinada pela presença de um pigmento chamado melanina, que pode ser
de dois tipos: eumelanina e feomelanina. A mistura
destes dois pigmentos, a sua abundância e a sua repartição no interior do córtex resultam numa grande
variedade de tons de cabelo.
Cada cabelo evolui de forma cíclica e independente.
Existe a fase anagénica, equivalente ao crescimento
(85% da cabeleira), a fase catagénica, equivalente à
regressão (1% da cabeleira), e a fase talogénica, equivalente à queda (14% da cabeleira).
Posto isto, a mensagem principal a reter é que, embora impactante, a queda de cabelo durante o tratamento oncológico é temporária. Além disso, marcas como
René Furterer, Klorane e Ducray têm uma vasta gama
de produtos para atenuar os efeitos físicos no couro
cabeludo e acelerar o crescimento do pelo após o tratamento de quimioterapia.
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Cuidados Capilares
Sameiro Braga e Rene Furterer

Na sua atividade, há um produto que ela não dispensa, no início do processo de quimioterapia: o Naturia
Champô seco. Se as mulheres lavam o cabelo com a
espuma do champô, ele fica “em rastas” e, para o evitar, a cabeleireira aconselha a aplicação do champô
seco. Três semanas depois do arranque do tratamento, começará o processo de queda e, nessa altura, é
pedido às clientes para não o lavarem, aplicando, ao
invés, este champô.

Champô Seco Naturia

Sameiro Braga é o nome de quem cuida do cabelo e do couro cabeludo das mulheres que estão a passar por
um processo de cancro. Cabeleireira desde 1988, foi na ajuda a pessoas que sofrem os efeitos dos tratamentos
oncológicos que encontrou a sua vocação.

Nestes casos, a cabeleireira utiliza e recomenda um óleo essencial
nutritivo, todos os dias, para hidratar o couro cabeludo, um produto que diz ser “muito eficaz para garantir conforto, aliviar a comichão e ajudar na tolerância da própria cabeleira”.

Sameiro Braga não aconselha a lavar o couro cabeludo todos os dias,
porque existe uma camada de proteção da pele que, se for lavada
diariamente, é retirada, agravando a secura. Em vez disso, recomenda lavar o couro cabeludo uma vez por semana com Naturia, um
champô leve. Caso a mulher sinta desconforto, deve passar com um
toalhete embebido em água termal de Avène, para sentir a frescura
e a limpeza.
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Óleo Karité Nutri

Óleo Karité Nutri

Convém lembrar que não se deve cortar o cabelo demasiado cedo, porque ainda está “vivo” e depois “pica,
magoa”. Depois do corte, o que Sameiro Braga encontra é um couro cabeludo hipersensível, com a agressividade de uma quimioterapia que tem de sair pelos poros, e que é muito ácida, o que provoca uma secura muito
elevada.

Clínica

Triphasic Reacional

Quando a quimioterapia é concluída, a cabeleireira pede às clientes que apliquem o seu óleo, Karité Nutri, de
modo a purificar o poro. É um pouco como na agricultura: se o terreno estiver seco, é difícil que a planta saia.
O mesmo sucede com o pelo: quanto mais hidratado estiver o couro cabeludo, mais saudável o cabelo nasce.
No momento em que já existe um pouco de cabelo
— 1 cm mais precisamente —, o processo que envolve o óleo termina e começa outro: promover o
crescimento do cabelo recorrendo a um cuidado antiqueda, no caso, ao Triphasic Reacional. Pela sua experiência, Sameiro Braga aconselha as clientes a aplicarem a ampola três vezes por semana, com uma boa
massagem antes, para ativar a irrigação sanguínea.

Vitalfan Progressivo

Quando a cliente retira a prótese fixa — que usou
durante a quimioterapia porque não gostava de se
encarar com alopecia —, já tem um cabelo crescido
e, neste caso, Sameiro Braga utiliza o Triphasic Progressivo, aplicando toda a ampola (aconselha a cliente a fazer três caixas). “Temos resultados de imediato”, garante a cabeleireira. “A cliente vê o seu cabelo
crescer muito mais.”

Para um efeito de continuidade, a especialista recomenda sempre que as mulheres mantenham estes
cuidados antiqueda, idealmente duas vezes por ano,
na altura da mudança de estação (primavera e outono), aplicando ao mesmo tempo o Vitalfan Progressivo.

Sameiro Braga prefere aconselhar os produtos da René Furterer, por serem da Pierre Fabre, um laboratório
farmacêutico no qual a própria comunidade médica tem mais confiança. “Uma pessoa que termina uma quimioterapia está com muitos medos. Dizemos-lhe então que este é um produto Pierre Fabre, também vendido
em farmácia. E automaticamente ela confia.”
E onde é feito o tratamento? A cabeleireira diz-nos que as ampolas Triphasic Reacional são levadas para casa.
Quanto à Triphasic Progressiva, que é aplicada uma vez por semana, as mulheres gostam de se deslocar aos
espaços onde Sameiro Braga trabalha (Mama Help, no Porto, e O Postiço, em Braga). “Por causa da massagem, que gere bem-estar e conforto, preferem fazer comigo. Temos um acompanhamento total.”
A meta é simples: que a cliente, uma vez curada, volte ao seu quotidiano e recupere a
sua vida normal.
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Sobrevivência… e agora?
Ana Teixeira
Psicóloga clínica

O

surgimento de uma doença oncológica representa um acontecimento potencialmente desestruturante, provocando um desequilíbrio na vida de qualquer
pessoa. Falamos de uma doença crónica e de aparente
curso prolongado, que suscita um distress contínuo
de ameaça à própria vida; os tratamentos, que podem
ser invasivos ou mesmo mutilantes, acarretam limitações em diversas áreas, diminuindo a perceção de
qualidade de vida.
Desde o momento do diagnóstico, a doença oncológica pode assumir diversas fases ou trajetórias, provocando sentimentos, pensamentos e desafios distintos.
Certamente a fase mais desejada diz respeito ao período de remissão, quando já não existem manifestações clínicas detetáveis da doença. É considerada
uma fase de “lua de mel”, com retorno gradual ao percurso de vida normativo, potenciando reações emocionais contraditórias, ora de alegria e alívio, ora de
insegurança e desamparo face ao futuro. Um período
de remissão prolongado pode ainda significar a cura
da doença, emergindo assim a fase de sobrevivência,
em que é formalmente estabelecido, no plano clínico,
o marco temporal de cinco anos de remissão após o
diagnóstico da doença. Embora a maior tempestade
possa ter passado, o sobrevivente terá igualmente de
ultrapassar novos desafios. É um período de confronto gradual com as sequelas resultantes da doença, ao
nível físico, psicológico, social e económico. Alguns
dos efeitos secundários que derivam dos tratamentos poderão prolongar-se a longo prazo, potenciando
sentimentos de inadequação pessoal. De facto, têm
sido identificadas, nos sobreviventes, sequelas como
dor crónica, alterações dos padrões de sono, alterações neurocognitivas, assim como dificuldades emocionais.

Neste período, diversas preocupações podem ser sentidas, como a necessidade de regressar à vida “normal”, gerir as rotinas e responsabilidades diárias. No
fundo, a necessidade de redefinir o projeto de vida, os
objetivos e sonhos até então delineados. Todos estes
desafios acarretam mudanças no sentido de identidade – “quem sou eu agora?” –, emergindo a necessidade
de ressignificar a experiência de doença e incorporá-la na vivência atual. Por esta confrontação inevitável,
que poderá resultar num balanço negativo, o período
de sobrevivência é considerado um dos momentos
de maior risco para o desenvolvimento de quadros
clínicos de depressão. O medo da recidiva poderá
continuar a ser uma constante nesta nova fase; também conhecido por Síndrome de Damocles, consiste
na sensação de ter “uma espada em cima da cabeça,
pendurada por um fio muito frágil”, gerando um estado de ansiedade contínuo. Como tal, poderá existir,
por parte do sobrevivente, um evitamento ativo dos
contextos de saúde, como forma de afastar qualquer
estímulo indutor de memórias aversivas; ou, por outro lado, uma dependência excessiva dos cuidados de
saúde, como forma de gerir este medo da recidiva.
Em período de sobrevivência, gerir as expectativas
da rede de suporte social, como familiares e amigos,
pode ser igualmente desafiante, pois os mesmos podem não compreender a experiência de sobrevivência, esperando que tudo retome exatamente ao normal e que a pessoa que sobreviveu à doença se sinta
automaticamente muito feliz e positiva. Em determinadas situações, poderá ainda verificar-se uma perda
de suporte social, pois, uma vez terminados os tratamentos, familiares e amigos podem entender que já
não é necessário tanto apoio.
Deste modo, torna-se essencial continuar a atender às
necessidades da população sobrevivente, aumentando
a sensibilização para os desafios acrescidos e necessidades de adaptação constantes perante um novo percurso de vida.
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Terapêuticas sistémicas
no cancro
Mário Fontes e Sousa
Oncologista da CUF Oncologia, no Hospital CUF Tejo

A

s terapêuticas sistémicas — também conhecidas como quimioterapia, hormonoterapia e outras mais recentes de que falaremos em seguida — são utilizadas em quase todos os cancros, em alguma fase da sua evolução. Designa-se terapêutica sistémica porque os fármacos administrados atuam em todo o organismo, por
oposição às terapêuticas que atuam localmente, como a cirurgia e a radioterapia (RT).
Os tratamentos sistémicos podem ser utilizados como terapêutica única ou antes, durante (com a RT) ou depois dos tratamentos locais, aumentando a eficácia dos mesmos. A proposta para cada doente é individualizada
e deve ser discutida em reunião multidisciplinar, com profissionais das diferentes áreas, em particular com os
oncologistas, especializados em tratamentos sistémicos.
O cancro é uma doença complexa que utiliza mecanismos do próprio doente para escapar e sobreviver
aos tratamentos. Por isso, a evolução destes tem sido
notável, desde que, pela primeira vez, se utilizou quimioterapia (QT) para tratar o cancro nas décadas de
1940-50. Atualmente, há dezenas de agentes de quimioterapia em uso. E há, também, tipos de tumores
sempre resistentes à QT. Os seus efeitos adversos podem ser limitantes — por exemplo, fadiga, toxicidade medular, náuseas ou vómitos, neuropatia (quando
certos nervos não funcionam corretamente), perda de
cabelo, infertilidade e risco de outros cancros —, pelo
que a necessidade de encontrar fármacos eficazes e
menos tóxicos era premente. Num conjunto (limitado) de cancros sensíveis à terapêutica hormonal, como
o da mama ou o da próstata, foram desenvolvidos fármacos de hormonoterapia, um avanço relevante pelo
balanço entre eficácia e menos efeitos secundários.
Paralelamente, a evolução considerável do conhecimento da genética e vias de sinalização do cancro
(mecanismos que permitem às células tumorais sobreviver e multiplicar-se) tornou possível conceber
medicamentos para determinados tipos de alterações,
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as chamadas terapêuticas-alvo e fármacos biológicos
(anticorpos).
Entramos no mundo da Medicina de Precisão, em que
é possível tratar com mais eficácia tumores com alterações específicas. Os efeitos adversos são também
muito variáveis, de acordo com o fármaco em causa
e os seus alvos moleculares (fadiga, hipertensão, síndrome palmoplantar, diarreia, entre outros efeitos).
A inovação mais recente envolve o próprio sistema
imunitário do doente: a imunoterapia. Este tratamento torna as células de defesa mais ativas e capazes de
destruir as células tumorais, após o seu reconhecimento. Podem não funcionar em todos os tumores ou
em todos os doentes, mas quando funcionam podem
ser muito eficazes a longo prazo, pelo que a comunidade científica está a trabalhar para identificar os doentes que mais podem beneficiar. Os efeitos secundários mais relevantes relacionam-se com hiperativação
do sistema imunitário e podem afetar qualquer órgão
(erupções cutâneas, prurido, colite, pneumonite, hepatite, nefrite, entre outros), obrigando a monitorização próxima e deteção precoce por equipas dedicadas
e com formação na área.
Hoje, até existem combinações de diferentes tratamentos sistémicos e várias opções igualmente válidas
para a mesma situação, reforçando a necessidade de
decisão individualizada. E é, naturalmente, um desafio para os oncologistas manterem-se constantemente
atualizados.
Por último, a aprovação dos fármacos resulta de um
processo longo, que começa por uma ideia, passa por
testes em laboratório em células, até chegar finalmente aos humanos. Apenas uma minoria dos fármacos
potenciais testados chega efetivamente a aprovação.
Por isso, só realizando ensaios clínicos é possível avaliar a segurança e eficácia destes tratamentos. É, pois,
recomendável que os doentes se informem e explorem a possibilidade de fazer tratamento sistémico em
ensaio clínico.
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Quimioterapia

Quimioterapia
Emília Rito
Enfermeira

A

No entanto, a cirurgia e a radioterapia dominaram a
evolução no âmbito da oncologia tem sido ex- terapia oncológica até 1960, com taxas de sucesso de
traordinária nas últimas décadas. Os tratamentos, a apenas 33%, aproximadamente, devido principalmentecnologia e o controlo dos efeitos adversos permitem te à presença de metástases (De VITA & Chu, 2008).
tratar mais e melhor. Talvez estas palavras pareçam
injustas para muitos por não se falar sempre em al- Um tratamento sistémico impunha-se no sentido de
cançar a cura, mas o objetivo de tornar o cancro uma destruir o funcionamento celular de crescimento e didoença crónica foi alcançado para diversos tipos de visão anormal. Falamos de cerca de 60 anos de utilizadoenças oncológicas, representando um notável avan- ção da quimioterapia — qual é o seu papel no futuro?
Haverá um futuro, ou será substituída pela imunoteço.
rapia? Por enquanto, ambas as terapias são compleAo procurarmos a história da quimioterapia, os regis- mentares, e os enfermeiros deparam com a obrigatotos referem a sua origem sobretudo aquando da uti- riedade de adquirir novas competências para gerir o
lização da mostarda nitrogenada na Segunda Guerra processo terapêutico. Como enfermeira oncologista,
Mundial (Bonassa, 1988; Otto, 2004; De VITA & Chu, assistir ao processo a que os doentes e suas famílias
2008). A investigação fornece dados desde 1900, mas são submetidos, desde o diagnóstico de cancro, passó em 1955 foi criado o National Cancer Institute, que sando pelos tratamentos, independentemente de ter
originou o Cancer Chemotherapy National Service um bom ou um mau desfecho, é, posso afirmar, das
mais duras e difíceis experiências.
Center, onde foram sintetizados novos fármacos.
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Figura 1 – Marcos históricos na evolução da quimioterapia, in https://cancerres.aacrjournals.org/content/canres/68/21/8643.full.pdf, acedido em 31/10/2020

Como enfermeira oncologista, assistir ao processo a
que os doentes e suas famílias são submetidos, desde
o diagnóstico de cancro, passando pelos tratamentos, independentemente de ter um bom ou um mau
desfecho, é, posso afirmar, das mais duras e difíceis
experiências. No prefácio do livro de Astrid Le Mintier, Viver melhor a quimioterapia (2006), o médico
oncologista Jean-François Llory afirma que “o doente
que inicia uma quimioterapia entra num mundo desconhecido, semeado de dúvidas e de incertezas (…),
acaba de sofrer um forte abalo devido ao anúncio de
uma doença que, além de ser ainda demasiadas vezes
qualificada de longa e cruel, está associada à morte”.
Em bom rigor, sempre que alguém ouve este nome,
como desígnio da terapia a que será submetido, não
é por bons motivos. A quimioterapia, pela associação
imediata a uma doença grave e a efeitos secundários
nefastos, induz emoções negativas, como medo, tristeza, frustração e raiva.
O estigma do cancro e o sofrimento inerente são experimentados pelas vítimas, mas também pelos que o
tratam e pelos que sobre ele refletem. Vários autores
corroboram este propósito: “A única certeza em oncologia é que o cancro constitui uma ameaça real ou
potencial para todos os seres humanos” (Groenwald,
1992); “(…) a doença oncológica não é vista como as
outras doenças, está ligada a imagens e emoções que
transmitem visões assustadoras de uma doença inexoravelmente mortal, que, durante o seu desenvolvimento, é acompanhada por um sofrimento atroz
(…)” (Pais, 2004);

“O cancro é provavelmente a patologia mais temida
no mundo moderno (…), cobra uma pesada factura
de angústia e desespero, mesmo quando é potencialmente curável.” (Pereira e Lopes, 2005)
Apesar de lidarmos cada vez melhor com os efeitos
secundários que o cancro provoca, o estigma que lhe
está associado é muito marcante e, seja qual for o futuro da quimioterapia, continua a representar um desafio diário para os profissionais de saúde, mas não
comparável ao desafio que significa para os doentes e
suas famílias. Acredito que a minha motivação para
continuar nasce do empenho em cuidar o melhor possível de todos os que precisam de cuidados de enfermagem enquanto estão no serviço em que desempenho funções. Tudo o resto não está nas nossas mãos.
“O cancro muda a vida e os aspectos do dia-a-dia, mas
a busca pela felicidade pode continuar durante a luta
pela recuperação, se você quiser.” (Benjamin, 2007).
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INTERAÇÕES COM A QUIMIOTERAPIA
Alexandra Pereira
Enfermeira Hospital de Dia

O

este apresenta-se como uma das alternativas terapêuticas, muitas vezes de forma isolada, em combinação
com a radioterapia ou a cirurgia, ou com ambas. O seu
uso, independentemente da via de administração, das
doses e do número de fármacos utilizados por sessão
(monoterapia ou politerapia), está sempre associado
ao aparecimento de efeitos secundários, como náuseas, vómitos, perda de apetite, diarreia, obstipação, dor,
Embora os avanços científicos e tecnológicos impri- fadiga, insónia e alterações dos valores sanguíneos.
mam uma nova perspetiva no tratamento e na identificação da origem desta doença, existe um número Inúmeras pesquisas mostraram que uma percentagem
considerável de tipos de cancro cuja causa ainda não significativa de pacientes submetidos a tratamento de
foi possível identificar. Apesar desta dificuldade com quimioterapia recorre frequentemente ao uso de erque os investigadores se têm confrontado, não dei- vas (fitoterapia), na esperança de encontrar uma cura
xamos de encontrar disponíveis múltiplas opções de para a sua doença e como complemento do seu plano
tratamento. A cirurgia é a mais antiga, seguida da ra- terapêutico. Procuram uma alternativa não convendioterapia e da quimioterapia, cujo aparecimento se cional também com o objetivo de tratar ou minimizar
reporta aos anos 40 do século XX. Mais tarde, com o os efeitos indesejados da quimioterapia, sobretudo
aparecimento da hormonoterapia, da imunoterapia e porque acreditam que produtos naturais são isentos
das terapêuticas-alvo, a oncologia ganhou espaço no de malefícios. Outras razões identificadas passam por
melhorar o bem-estar físico e emocional e estimular o
tratamento e controlo da doença oncológica.
sistema imunológico.
Com intuito curativo, de redução do tamanho do tumor ou apenas de tratamento e alívio da sintomato- Atualmente, há muitos estudos que demonstram que
logia, a seleção do tratamento de quimioterapia obe- o uso concomitante de fármacos antineoplásicos e
dece a uma escolha criteriosa. O tipo de tumor, sua plantas medicinais pode interferir com a quimioteralocalização, tamanho e existência ou não de dissemi- pia — aumenta os riscos de interações entre plantanação para outras partes do corpo, a idade e o estado -medicamento. Normalmente, estas interações afetam
de saúde da pessoa são determinantes nesta etapa. Ao a quantidade de medicamento absorvido e a velocidadoente são-lhe apresentadas todas as alternativas dis- de do processo, causando um aumento ou uma dimiponíveis, a sua eficácia, bem como os seus efeitos se- nuição do nível dos fármacos no sangue.
cundários, de forma a ajudá-lo na tomada de decisão.
O chá de erva-príncipe possui um efeito diurético que
provoca o aumento da excreção dos fármacos, dimiFocando-nos apenas no tratamento quimioterápico,
número de casos de cancro tem vindo a aumentar anualmente em todo o mundo, o que está relacionado com o uso de produtos químicos, radiações,
alguns agentes infeciosos, componente genética hereditária, obesidade, sedentarismo e, essencialmente,
com o envelhecimento da população.
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nuindo os seus tempos de semivida e, consequentemente, reduzindo os seus efeitos terapêuticos. O alho
ou o gengibre em comprimidos utilizados em simultâneo com este tipo de medicamentos podem aumentar a sua quantidade disponível no organismo e a sua
toxicidade, agravando os efeitos adversos do regime
de quimioterapia. O consumo da erva-de-são-joão
deve ser evitado, já que diminui ou anula a ação dos
medicamentos. Por sua vez, o aloé poderá provocar
inúmeros efeitos indesejáveis.

O acesso fácil a este tipo de preparações e a sua disponibilidade em supermercados, na internet, em
lojas dietéticas, ervanárias e locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica facilitam a
sua venda por profissionais pouco informados, o que
resulta em utentes mal aconselhados quanto aos riscos de utilização e interações dos produtos. São muitos os casos de preparados cuja composição e origem
botânica é impossível saber com rigor, pelo que a sua
utilização poderá ter efeitos nocivos na saúde — ao
contrário do que é esperado, já que existe o mito de
O uso da fitoterapia como terapêutica complementar que, simplesmente pelo facto de as plantas serem de
e alternativa está cada vez mais vulgarizado entre os origem natural, são saudáveis e não apresentam riscos
doentes oncológicos, pelo que se tem verificado um para a saúde.
aumento significativo de interações indesejáveis, em
grande parte porque estes medicamentos fitoterápicos Conforme já foi referido, poderão surgir interações
possuem estreitas margens terapêuticas.
entre os fitoterápicos e os medicamentos utilizados no
tratamento do cancro, o que conduz ao aumento dos
A descoberta de novos fármacos e a combinação entre efeitos colaterais ou à perda da ação citotóxica dos prieles seguem normas mundiais resultantes de investi- meiros. Antes de optar por qualquer forma de medicigações científicas. Posteriormente, essas orientações na alternativa usada isoladamente ou em combinação
terapêuticas são confirmadas e autorizadas por enti- com a terapêutica prescrita, o doente deve conversar
dades credíveis no plano internacional e são sujeitas com o seu médico. Impera a necessidade de um voto
a revisões, atualizações e auditorias periódicas. Qual- de confiança entre o profissional de saúde e o doente.
quer medicamento utilizado no tratamento do can- O desconhecimento da verdade pode levar o clínico à
cro, tal como noutra patologia, passa por um longo alteração do esquema terapêutico ou ao acerto de doestudo laboratorial, mais tarde, animal e, por último, ses dos fármacos considerando que existe toxicidade,
humano. Este processo de investigação determina o que poderá pôr em causa a eficácia do tratamento.
com segurança as doses e indicações aprovadas mundialmente. Do mesmo modo, a utilização da fitotera- O doente não deve abandonar os tratamentos médipia deverá ser precedida de um estudo exaustivo que cos convencionais e, se for sua intenção combinar escontemple o modo de ação, a eficácia, a toxicidade e a tes com produtos de origem vegetal, deve consultar
interação com outros fármacos.
sempre o seu médico ou um especialista antes de tomar uma decisão.
Em Portugal, um número considerável deste tipo
de produtos é de venda livre e comercializado sob a
forma de suplementos alimentares. Não existe obrigatoriedade de demonstrar a qualidade, a segurança
nem a eficácia do produto. Os ensaios toxicológicos,
farmacológicos, microbiológicos e o estudo da estabilidade, pré-clínicos, clínicos, entre outros, para comprovação da eficiência do medicamento e preservação
da saúde humana deveriam constar nas embalagens
como forma de garantia de qualidade.
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O empoderamento do
paciente
Carla de Sousa Pinto
Coaching oncológico / Cancer Patient Advocate (proteção dos direitos dos pacientes) / Apoio a familiares e
cuidadores
Compreenda as suas opções e aprenda a soa com o mesmo tipo de cancro, ou um tipo semelhante. Isto ocorre porque alguns tipos de cancro têm
tomar decisões
subtipos e características que podem ter recomendaQuando alguém descobre que tem cancro, ou que o ções de tratamento diferentes. Por exemplo, existem
cancro voltou, é muito fácil sentir-se desamparado. muitos tipos e subtipos de cancro da mama e diferenPara muitas pessoas, esta notícia pode ser recebida tes maneiras de catalogá-los. Alguns têm característidurante exames de seguimento, ou até pós-cirurgias. cas especiais que afetam o tratamento e a sobreviva.
Este é o momento de decidir que tratamento deverá Há também fatores inerentes ao paciente, como outros problemas de saúde preexistentes, que demonsreceber.
tram à equipa as opções que podem ou não funcionar
Logo que o paciente deseja começar a falar sobre op- melhor.
ções de tratamento, é muito importante que conheça todas as opções, converse sobre os pormenores de Em geral, as opções de tratamento que deverá receber
cada uma com sua equipa clínica, aprenda o máximo dependem do tipo de cancro, do estádio do cancro, de
que puder e compreenda as informações que lhe são outros testes que podem ser feitos ao tumor para forfornecidas, e seja um parceiro do seu médico na to- necer mais informações (por exemplo, biomarcadores
mada de decisões de tratamento e no planeamento ou recetores hormonais), de outros testes que podem
ser necessários para fornecer mais informações (por
dos seus cuidados.
exemplo, testes de sangue, raios X, ou outros testes
Como é que a sua equipa determina as de imagem e/ou testes genéticos), da sua saúde geral,
de eventuais problemas médicos anteriores e das suas
suas opções de tratamento?
preferências pessoais.
Dependendo do tipo de cancro, o paciente pode ter
um número muito limitado de opções de tratamento, Os métodos mais comuns para tratar o cancro são
ou pode ter muitas. A sua equipa clínica utiliza guias a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, a terapia
de tratamento estabelecidas para descobrir quais as hormonal, a terapia direcionada, a imunoterapia e o
que lhe devem ser oferecidas. Essas guias de trata- transplante de células-tronco ou de medula óssea.
mento são baseadas em pesquisas e aplicadas uniformemente em todo o país e até na Europa. Recorre-se Por vezes, as opções de tratamento podem incluir um
a informações sobre o tumor em causa, para ajudar a ensaio clínico, que consiste num estudo de pesquisa,
equipa clínica a decidir que tratamento, ou que trata- que testa (a aplicação de futuros) tratamentos-guias
mentos, são recomendados para o seu tipo e estádio em pacientes. Podem ser novos tratamentos que estão
a ser estudados pela primeira vez. Algumas vezes, um
de cancro.
ensaio clínico utiliza um tratamento que já foi aproAs opções de tratamento que lhe são apresentadas po- vado para um certo tipo de cancro e vai testá-lo num
dem ser diferentes das opções oferecidas a outra pes- tipo diferente de cancro.
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E alguns ensaios clínicos podem testar uma nova
combinação de tratamentos. Converse com a sua
equipa clínica para descobrir se existem ensaios clínicos a recrutar atualmente e disponíveis para o seu tipo
e estádio de cancro.

• Tenho um determinado subtipo de cancro, ou estão
a ser feitos testes para descobrir?

Há outras opções para ajudar pessoas com cancro,
incluindo os cuidados paliativos, destinados a ajudar
quem tem uma doença grave, como o cancro. O seu
objetivo é melhorar a qualidade de vida, gerir sintomas, efeitos secundários, etc., e podem ser oferecidos
em qualquer momento, desde o diagnóstico, durante
o tratamento e até ao final da vida. Os cuidados paliativos asseguram cuidados compassivos para pessoas
que se encontram nas últimas fases de doenças incuráveis, como o cancro avançado, para que possam viver da forma mais plena e confortável possível.

• Em que estádio está o cancro? Se ainda não sabe,
quando será possível responder?

Enquanto espera por saber mais…

- Os meus outros problemas de saúde podem interferir com algum desses tratamentos recomendados?

• Que testes estão a ser feitos no tumor para ajudá-lo a
obter mais informações?

• Há algum outro teste que eu deveria ter feito?
• Quando saberá que tratamentos devo fazer?
Conheça as suas opções

Quando o cancro for 100% conhecido, o seu médico
deverá conversar consigo sobre as diferentes opções
É importante lembrar que todos os dias ocorrem de tratamento — por vezes, com outros membros da
avanços nas formas de tratar o cancro. Novos medi- equipa clínica, como enfermeiras e fisioterapeutas,
camentos e tratamentos estão constantemente a ser que lhe dão instruções sobre o tratamento. Eis alguestudados e aprovados a cada ano.
mas perguntas que pode fazer sobre as opções que lhe
são apresentadas:
Discutir as suas opções
- Como sabe que estas opções de tratamento são as
Em alguma altura, a conversa sobre as opções de tra- corretas para mim?
tamento vai surgir. O momento em que esta discussão
acontece pode depender da urgência com que a sua - Existem guias para saber que tratamentos devo faequipa clínica considera que o paciente deve come- zer?
çar o tratamento. Também pode depender de quanto
tempo os resultados dos testes demoram a ser conhe- - Há algum site em que posso encontrar mais inforcidos.
mações sobre as guias de tratamento?

Às vezes, a pessoa só poderá ter uma conversa geral
sobre as opções de tratamento no início. Isso pode
acontecer se o médico não souber os detalhes exatos
acerca do seu cancro. Talvez não haja informações
suficientes à disposição do médico, ou os resultados
dos exames ainda não tenham sido recebidos. Se você
aguarda resultados e ainda não sabe quais são suas
opções de tratamento exatas, aqui ficam algumas perguntas gerais que pode fazer ao seu médico, demonstrando um interesse ativo:

- Quais os benefícios e riscos de cada tratamento?
- Há algum tratamento que recomende? Porquê, ou
porque não?
- Existe um ensaio clínico disponível? Se sim, é correto para mim? Onde encontro mais informações?
- Devo procurar uma segunda opinião?

• Que tipo de cancro tenho? Se ainda não sabe, quan- - Quando deve começar o tratamento?
do saberá?
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Converse e indague sobre outras questões importantes
para si. Por exemplo, se tem crenças ou rituais religiosos ou espirituais, ou restrições alimentares, não deixe
de falar sobre essas situações. É sempre importante
perguntar como e quando recorrer a alguns medicamentos, ou até alimentos em período de tratamentos.
Comunique ao máximo o que ingere, mesmo que pareçam coisas sem importância: chás, suplementos alimentares, etc.
Se tem dúvidas sobre os tratamentos, descubra onde
obter ajuda. Se tem dificuldade em conseguir ter cuidados em casa, refira isso também. As respostas a todas essas perguntas podem e devem ajudá-lo a entender melhor o que esperar das opções de tratamento
oferecidas.

• Considere a possibilidade de pedir a um membro
da família ou a amigo para estar consigo quando falar
com seu médico e com a restante equipa. (Ou peça autorização para gravar a consulta, algo muito comum
nesta fase da pandemia.) Isto ajudará a lembrar que
perguntas fazer, as respostas que são dadas, o apoio e
motivação que recebeu;
• Aprenda tudo o que puder sobre o cancro que tem
e as opções de tratamento que recebeu — isso pode
ajudá-lo a tomar uma decisão mais adequada para si e
com a qual se sinta bem.
Tomar decisões sobre o tratamento

Faça alguma pesquisa ou fale com outras
pessoas

Escolher o melhor tratamento para o seu caso é uma
decisão que deve ser tomada depois de todas as informações terem sido discutidas consigo e depois de ter
conseguido fazer perguntas e obter respostas.

A sua equipa clínica irá falar consigo. Mas também
há muitas informações sobre tratamentos de cancro
disponíveis noutras fontes. Ao mesmo tempo, porém,
existe muita desinformação.... Pode encontrar informações na internet, ao conversar com familiares e
amigos, em grupos de apoio, ou lendo um livro sobre
o tema. É muito importante ter cuidado com a fonte das informações. Preste atenção a patrocinadores
do site que está a consultar, ou a publicidades — basicamente, quem está a fornecer as informações que
recebe.

Alguns tipos de cancro têm um número muito limitado de opções de tratamento; portanto, decidir qual é
o melhor pode não ser difícil. Também é possível que
o tratamento tenha de ser iniciado rapidamente, pelo
que pode não haver muito tempo para tomar uma decisão como gostaria. Em muitos casos, pode ser útil
obter uma segunda opinião antes de tomar uma decisão. Não tenha medo de perguntar se há tempo para o
fazer e lembre-se de que tem esse direito. Esta segunda opinião pode trazer-lhe uma sensação de “estar a
fazer a coisa certa” e a paz de espírito de que precisa.

Lembre-se destes pontos importantes:
• O seu médico e a equipa conhecem melhor a sua
situação. Escreva as suas perguntas conforme se for
lembrando e coloque-as à sua equipa. Anote as respostas que recebeu;
• Pergunte à sua equipa onde pode encontrar informações fiáveis, honestas e factuais sobre as opções de
tratamento que lhe foram apresentadas. Se já começou a perguntar e pesquisar por conta própria, traga
as informações que encontrou e pergunte se estão corretas e se deve confiar nelas;
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Tomada partilhada de decisões
É um processo em que as decisões sobre o seu tratamento são tomadas consigo, e não quando alguém
toma as decisões por si. A tomada partilhada de decisões envolve médicos e também outros membros da
equipa, ao trabalharem consigo e com a sua família
ou cuidadores, o que envolve clareza de informações,
frontalidade e confiança entre as partes.
Esta tomada de decisão pode ser difícil em alguns casos, quando existem muitos médicos, especialistas ou
cuidadores envolvidos e com enorme desejo de ajudar

o paciente. Enquanto familiar ou cuidador, é importante saber escutá-lo e aceitar o que ele quer fazer nesta jornada. A tomada partilhada de decisões também
considera os riscos, benefícios e custos do tratamento,
bem como quaisquer outras preocupações que você
possa expressar.

ser parte ativa na tomada de decisões é considerado,
por muitos doentes, como uma aprendizagem, uma
responsabilidade, na medida em que veem a sua “opinião valorizada” e existe uma “real partilha de saberes”, “uma parceria em que todos trazem algo de novo
para a equação”. Os doentes que participam nas decisões de tratamento sentem-se mais fortes e convictos
Quando a decisão for tomada…
no sucesso do tratamento, confiam mais e partilham
facilmente informações com a equipa, o que também
Mesmo depois de aprender tudo o que puder sobre as facilita a deteção precoce de qualquer problema. A toopções de tratamento e tomar a sua decisão, é impor- mada de decisões empodera o paciente, tornando-o
tante manter a comunicação com a equipa clínica, à parte ativa e responsável do seu tratamento. É, além
medida que as dúvidas vão surgindo. Aqui ficam al- disso, importante a assinatura de consentimentos, reguns temas em que pensar:
almente informados.
• Certifique-se de fazer perguntas específicas sobre o
tratamento a que será submetido. Mesmo que já tenha
feito as mesmas perguntas antes, vai sentir-se melhor
ao receber respostas (mesmo que novamente);

www.facebook.com/CarladeSousa
PintoCoachingOncologico

• Se não entender algo, peça à sua equipa clínica para
lhe explicar melhor;
• Se se esquecer de algo, pergunte novamente;
• Faça perguntas em cada consulta. Vá tomando notas, conforme se lembrar das questões;
• Antecipe os efeitos secundários. Cada tipo de tratamento tem associado um conjunto de potenciais
efeitos secundários. É importante conhecê-los e saber
como geri-los, até para partilhar com o cuidador, caso
venha a precisar de ajuda;
• Descubra a melhor maneira de entrar em contacto
com a sua equipa clínica. Deve saber os números de
telefone para ligar durante a semana e aos fins de semana. Pergunte também para onde ligar numa situação de emergência. Além disso, pode haver um portal
do paciente online, a que poderá aceder para enviar
mensagens e pesquisar informações sobre o tratamento.
O paciente não é obrigado a tomar decisões, a responder e a opinar acerca dos seus tratamentos. No entanto,
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Testemunho

Lutar é
uma virtude
Céu Matos
Doente oncológica

Tenho 46 anos, dois filhos — a Verónica e o Afonso,
de 18 e 13 anos —, e sou sócia-gerente de uma empresa de pinturas da construção. Chamo-me Céu Matos
e sou doente oncológica.
A 1 de novembro do ano passado, ao tomar banho,
senti algo de anormal na minha mama direita: ao palpá-la, havia uma massa dura perto do mamilo. Gelei por uns segundos e depois pensei: “Não há de ser
nada.” Dois dias depois, já estava a fazer os exames;
o ecografista encontrou microcalcificações e aconselhou-me a fazer de imediato a mamografia e, durante
o exame, houve um longo olhar da parte da médica
para o ecrã… Aqui, já não tive dúvidas. Segundos depois, confirmou-se o pior. Percebi, nesse instante, que
tinha um longo caminho a percorrer, mas que ia conseguir. Nada me derruba, sou otimista por natureza.
Este caminho não me era totalmente desconhecido,
uma vez que já tive familiares próximos que passaram
por situações idênticas e acompanhei os processos.
Na biópsia, o diagnóstico era carcinoma mamário invasor. O meu processo foi encaminhado para o IPO
do Porto, fiz todos os exames necessários e a seguir:
oito ciclos de quimioterapia (quatro de quimioterapia
vermelha e quatro de quimioterapia branca). Uns dias
depois da 1.ª sessão, o cabelo começa a cair, as razões
para sorrir são poucas e passamos a viver num lugar
onde o medo comanda.
Durante o tratamento, tive alguns sintomas um pouco desagradáveis, cheguei mesmo a dizer: “Meu Deus,
isto é um teste à minha paciência.” Respirando fundo,
fui encarando a situação e assim foram passando seis
meses de dias longos e noites sem início ou fim. O
tumor diminuiu bastante e, recentemente, tive de me
submeter a duas cirurgias: a primeira em agosto, na
qual foi feita mastectomia parcial direita e remoção
do gânglio sentinela; e a segunda, em setembro, para
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o esvaziamento axilar.
Estou, neste momento, à espera para iniciar as sessões
de radioterapia. O cancro é apenas um capítulo triste
da minha vida. Farei todos os possíveis para mostrar à
doença que sou mais forte do que ela.
Eu tenho a sorte de ter um marido e uns filhos muito
presentes, uma família e uns amigos incríveis ao meu
lado, que me apoiam e me dizem: “Força, estamos
contigo. Pedimos a Deus todos os dias que te ajude a
ultrapassar este pedaço do deserto.” Nunca perdi tempo a tentar encontrar respostas, o porquê de ser eu.
Apendi a lidar com o problema, e esse foi o melhor caminho. Desde que soube que tinha cancro, optei por
partilhar tudo — quero viver a doença acompanhada.
Recebi muitas palavras encorajadoras de afeto e apoio;
a onda de amor e energia foi poderosa. Conheci pessoas que estão a passar pelo mesmo e partilhámos os
nossos testemunhos: esta troca deu-me muita força. O
ser humano procura e precisa de referências, não há
uma forma única de viver estes momentos. Sinto que,
por vezes, a palavra “cancro” é como se fosse proibida…temos de dar visibilidade a esta doença para alterar a maneira como a sociedade a encara.
O segredo da vida é não desistir e ter coragem para
vencer os desafios. Vou valorizar a minha vida de maneira diferente. Não vou deixar que nada me roube o
sorriso. Nada me faz feliz até eu escolher ser.
Lutar é uma virtude.
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Terapia
Associações

A terapia assistida por cavalos
e os doentes oncológicos
AAPC
Associação de Apoio às Pessoas com Cancro

Em 2018, a Associação de Apoio a Pessoas com Cancro (AAPC) desafiou a Associação Equiterapêutica do
Porto e Matosinhos (AEPM) a desenvolver um projeto de equitação terapêutica com doentes oncológicos. O desafio foi aceite sem hesitar e, desde então, na
segunda semana de cada mês, é realizada uma aula
com a participação de oito utentes da AAPC: pessoas
com diversos tipos de cancro e em diferentes fases da
doença. “Estamos a falar de doentes oncológicos que
se encontram tanto numa fase aguda da doença, como
numa fase de sobrevivência. No entanto, na sua maioria, são mulheres sobreviventes de cancro da mama, e
a faixa etária dos utentes de equitação terapêutica vai
dos 35 aos 73 anos”, diz Susana Pires Duarte, coordenadora do departamento social da AAPC.
As aulas decorrem no picadeiro do Lar do Comércio
em Matosinhos e incluem diversos momentos, desde
a alimentação, ao tratamento e à higiene do cavalo.
O custo associado a este projeto é totalmente assegurado pela AAPC. “É muito importante para nós que
Benefícios da terapia
nenhum doente oncológico deixe de participar nesta
assistida por cavalos
terapia por não ter possibilidade de pagar. Por isso, a
AAPC garante o acesso gratuito”, acrescenta a responA terapia assistida por cavalos é um método terapêusável.
tico e educacional que recorre ao cavalo numa abordagem interdisciplinar, na área da saúde, cujo objetivo
é o desenvolvimento biopsicossocial do indivíduo.
Esta terapia permite recuperar, ainda melhor, das consequências da doença e dos seus tratamentos, como a
quimioterapia e a radioterapia. E os benefícios para os
participantes são diversos: psicológicos, emocionais,
físicos e sociais. Em termos físicos, implica o exercício ou o uso de muitos músculos do corpo humano.
O equilíbrio, a força e a destreza são fundamentais e
favorecem a mobilidade das articulações, especificamente do abdómen, dos glúteos e dos braços.
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Por outro lado, sendo uma terapia que se baseia na convivência com os animais, proporciona, em termos sociais, um alívio da rotina diária do doente, reduz o isolamento e oferece momentos de lazer e um sentimento
de segurança, confiança e motivação. No que diz respeito aos benefícios psicológicos e emocionais, observa-se
uma redução da ansiedade, uma espontaneidade na expressão emocional, momentos de relaxamento e afeto.
“A comunicação não verbal entre a pessoa e o cavalo reforça o vínculo afetivo, e as emoções encontram espaço
para fluir numa relação de carinho entre ambos, agindo como catalisadora de emoções mais complexas. O
amor e a compreensão que o animal pode dar são bastantes enriquecedores”, afirma Paula Oliveira, psicóloga
da AAPC.

Além disso, o facto de a terapia decorrer em picadeiro permite aos doentes estar ao ar livre, o que favorece a
expansão dos sentidos e aumenta a sensação de bem-estar e contacto com a Natureza. Contudo, não se pense
que estes benefícios se restringem ao momento da aula — eles continuam mesmo após a terapia, pois estes
animais têm a capacidade de deixar lembranças e memórias positivas nos participantes.
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Clínica

Ser ou não ser: identidade pessoal e
doença oncológica
Cristina Pires
Especialista em Psicologia Clínica e da Saúde
Especialização avançada em Cuidados Continuados e Paliativos

O

cancro é, ainda hoje, uma doença estigmatizada, carregada de negativismo. Receber o resultado de
exames médicos com o diagnóstico de uma doença
oncológica é o primeiro embate com a dura realidade:
“Tenho um cancro!” A pessoa é forçada a entrar num
mundo que lhe é estranho, o mundo da doença e do
tratamento, o que exige mudança de papéis sociais e
uma procura de estratégias para lidar com o problema
e adaptar-se a este acontecimento de vida desafiante.
É por isso necessário reencontrar o sentido da existência, tendo em conta que a identidade pode, muitas
vezes, ser posta em causa.
No início do tratamento, as rotinas do dia a dia alteram-se significativamente. Sucessivas consultas médicas e internamentos, muitas vezes inevitáveis, fazem
deste um momento de fragilidade e de maior sensibilidade para a pessoa.
O conceito de identidade pessoal tem merecido,
nos últimos tempos, uma atenção crescente na área
da saúde, e é geralmente no contexto médico que a
pessoa poderá sentir-se perdida na sua identidade —
acontece, por vezes, começar a ser tratada pelo número da sua cama ou pelo nome da sua doença. É preciso olhar para as pessoas doentes e não para a doença,
compreender a pessoa que sofre de cancro dentro da
sua história pessoal, ou seja, lembrar que é uma pessoa, não alguém que hoje está com determinada neoplasia, e nomeá-la como tal. É preciso ressaltar que o
ser humano merece a consideração humana.
O contexto de tratamento necessita de profissionais
bem formados , competentes, interessados e atualiza60

dos em questões humanas, físicas e psíquicas. O sucesso terapêutico depende muito da consideração pela
pessoa e da relação que se estabelece no atendimento.
Passar por um cancro abre espaço a múltiplas vivências de alegria e superação ou, por outro lado, de perdas e profunda tristeza, sendo impossível pensar na
dor física sem escutar o seu impacto. Considera-se de
extrema importância uma atuação assistencial interdisciplinar, em que a equipa atue de forma integrada.
O profissional de psicologia tem o papel fundamental
de ajudar a pessoa a fazer esta travessia. É como um
depositário de histórias de vida complexas e sofridas.
Muitas vezes, passam a ser guardiões de segredos que,
em caso de revelação, podem afetar profundamente a
funcionalidade da pessoa e/ou da família. O psicólogo
tem, por isso, um enorme compromisso com a vida
do outro, sendo enorme a responsabilidade de aceitar
esse papel.
É nesse momento que a pessoa fala do que necessita,
assim como da sua história de vida — como estava, o
que fazia, sendo elucidada pelo psicólogo de que não
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precisa de falar da doença se não quiser, pois ele sabe
que está diante de uma pessoa com dúvidas e com o
desejo de se expressar individualmente. Existe uma
orientação para falar, se desejar, dos seus sentimentos
sobre estar doente, das suas angústias, do sofrimento,
dos medos e ainda, da importante relação de confiança com a equipa médica. A consulta de psicologia é o
momento de cada uma destas pessoas.
É extremamente importante resgatar a vida destes doentes e a sua identidade, considerando todos os aspetos — físico, emocional, espiritual, social e cultural
—, de modo a ser possível trabalhar para alcançar a
qualidade de vida de todas as pessoas envolvidas no
processo, independentemente da fase da doença.
A identidade pessoal é a compreensão que cada um
tem de si, incluindo das suas habilidades, valores, posição social, sentido de vida e impacto nos outros, e
deve ser entendida como algo inacabado, que se vai
construindo ao longo da vida e na interação com o
outro. Representa aquilo que cada um define para si
mesmo como aceitável e congruente com o seu passado e com o que espera ser o seu futuro. É através da
identidade que a pessoa se define e se distingue dos
outros. A identidade manifesta-se nas preferências,
nos desejos, na esperança e nos planos para o futuro.
Representa, por isso, a fronteira entre o indivíduo e
a sociedade e está fortemente dependente de sentimentos de autoconfiança, autorrespeito, autoestima,
autoimagem, autonomia e dignidade.
Vários elementos identitários, como a capacidade
física ou o grau de dependência, ficam perturbados
ao longo de uma doença crónica, podendo conduzir
a sentimentos de perda, estranheza, insegurança ou
isolamento. De acordo com alguns estudos, já é possível identificar fatores que promovem uma crise de
identidade no processo da doença oncológica, como
a perda da autonomia, a comunicação deficitária e a
fragilidade do relacionamento com profissionais de
saúde. Devido ao excesso de trabalho nas enfermarias, a comunicação torna-se escassa e o profissional

de saúde corre o risco de perder a oportunidade de
conhecer a pessoa de quem está a cuidar. Assim, é frequente a pessoa passar a ser tratada como “o paciente”
ou “o doente”, reduzindo quem é e a sua personalidade. Em determinadas situações, alguns profissionais
de saúde preferem dar a má notícia ao acompanhante da pessoa doente, numa tentativa de a proteger do
esperado sofrimento. O problema dessa comunicação
indireta é que reforça a ideia de a pessoa não ter autonomia.
Quando a transmissão de informação é feita à pessoa
que está doente, dá-lhe a oportunidade de lutar contra
a doença de forma consciente e de ressignificar esse
processo, isto é, dar um novo significado à sua vida.
Os profissionais de saúde e também os familiares e
amigos podem contribuir para a perceção de perda de
autonomia, quando optam por não estabelecer uma
comunicação eficaz, não comunicando, por exemplo,
o verdadeiro estado de saúde à pessoa com a doença
oncológica. Ela tem voz e é preciso levar em consideração as suas opiniões acerca da doença, bem como
do tratamento que será realizado.
Assim, quando se pensa numa crise de identidade ao
longo de uma doença oncológica, é importante ter
em mente que existirão sempre conflitos de identidade durante a vida, desde o nascimento até ao final
da existência, e que podem ser resolvidos de modo
adaptativo ou desadaptativo. A pessoa com uma doença oncológica percorre diferentes estádios até reconstruir a sua identidade pessoal: identidade antiga,
ameaça à identidade, negociação identitária, (des/re)
construção da identidade e identidade reconstruída.
De forma disruptiva, a pessoa sentir-se-á socialmente
desajustada e tenderá a desenvolver sentimentos de
ansiedade e de fracasso. De modo adaptativo, poderá
transformar-se numa virtude, que é um ganho psicológico, emocional e social: uma qualidade, um valor,
um sentimento, ou seja, uma satisfação da necessidade identitária, que lhe confere equilíbrio mental e
tranquilidade.
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Sugestões

7 PASTILHAS PRÓPOLIS & ALCAÇUZ
Pastilhas para o alívio da dor de garganta e da tosse
com própolis e licorice. Com ação antisséptica e antioxidante, estas pastilhas contêm vitamina C que ajuda
a fortalecer o corpo durante a gripe e a constipação.
Cada pastilha contém 20% da DDR de vitamina C. Sem
açúcar, aspartamo, gelatina, corantes, conservantes e
aromas artificiais. Indicado para crianças a partir dos 6
anos. Compatível com homeopatia.
Capacidade: 45gr
PVPr: 5,61€
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1

CHAMPÔ
DEum
MULHER
ECOPACK
EmbalagemTONIFICANTE
de 500ml, com
doseador
para uso
mais prático e uma embalagem ainda mais eco-friendly, usando menos 38% de plástico por ml de produto,
comparativamente à respetiva embalagem de 250 ml.
Champô tonificante de mulher para a queda de cabelo
e cabelos finos e frágeis. Com Complexo Tonificante
de Hippophae e louro, este cuidado fortalece o cabelo
contra a queda, reforça e revitaliza o couro cabeludo,
promove a sua hidratação e nutrição, protengendo-o
contra os agressores externos, como a poluição e o
styling. Enriquecido com 4 vitaminas, própolis e proteínas de tremoço e de trigo, este champô promove o
crescimento saudável do cabelo e o seu volume.
Capacidade: 500ml

6

7

2 CHAMPÔ SUAVE USO FREQUENTE ECOPACK
Embalagem de 500ml, com um doseador para uso
mais prático e uma embalagem ainda mais eco-friendly, usando menos 38% de plástico por ml de produto,
comparativamente à respetiva embalagem de 250 ml.
Champô suave para uso frequente indicado para todos
os tipos de cabelo e para toda a família.
Mantém o couro cabeludo saudável e ajuda a prevenir
as irritações. O cabelo fica suave e macio. Enriquecido
com extrato de camomila e calêndula, pantenol, mel e
óleos essenciais de lavanda e gerânio. Sem sulfatos.
Capacidade: 500ml
PVPr: 18,15€

3 CHAMPÔ TONIFICANTE DE HOMEM ECOPACK
Embalagem de 500ml, com um doseador para uso
mais prático e uma embalagem ainda mais eco-friendly, usando menos 38% de plástico por ml de produto,
comparativamente à respetiva embalagem de 250 ml.
Champô tonificante de homem para a queda de cabelo
e cabelos finos e frágeis. Com Complexo Tonificante de
Hippophae e alecrim, este cuidado fortalece o cabelo
contra a queda, reforça e revitaliza o couro cabeludo
e regula a sua oleosidade, protengendo-o contra os
agressores externos, como a poluição e o styling. Enriquecido com 4 vitaminas, própolis e proteínas de tremoço e de trigo, este champô promove o crescimento
saudável do cabelo e o seu volume.
Capacidade: 500ml
PVPr: 20,37€

PVPr: 20,37€
4 PASTILHAS AMORA & PRÓPOLIS
Pastilhas para o alívio da dor de garganta com amora e
própolis. Com ação antioxidante, estas pastilhas contêm vitamina C que ajuda a fortalecer o corpo durante
a gripe e a constipação. Cada pastilha contém 20% da
DDR de vitamina C. Sem açúcar, aspartamo, gelatina,
corantes, conservantes e aromas artificiais. Indicado
para crianças a partir dos 6 anos. Compatível com homeopatia.
Capacidade: 45gr
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PVPr: 5,61€

5 PASTILHAS EUCALIPTO & PRÓPOLIS
Pastilhas para o alívio da dor de garganta e da tosse
com eucalipto e própolis que facilitam a respiração.
Com ação antisséptica, estas pastilhas contêm vitamina C que ajuda a fortalecer o corpo durante a gripe e
a constipação. Cada pastilha contém 12% da DDR de
vitamina C. Sem açúcar, aspartamo, gelatina, corantes,
conservantes e aromas artificiais. Indicado para crianças a partir dos 12 anos.
Capacidade: 45gr
PVPr: 5,61€

6 PASTILLES TOMILHO & MEL
Pastilhas para o alívio da dor de garganta com tomilho
e mel. Com ação antisséptica e antioxidante, estas pastilhas contêm vitamina C que ajuda a fortalecer o corpo
durante a gripe e a constipação. Cada pastilha contém
20% da DDR de vitamina C. Sem açúcar, aspartamo,
gelatina, corantes, conservantes e aromas artificiais.
Indicado para crianças a partir dos 6 anos. Compatível
com homeopatia.
Capacidade: 45gr
PVPr: 5,61€

9
11

8

12
10

8 CHAMPÔ COURO CABELUDO SENSIVEL
Champô extra suave para couro cabeludo sensível e
irritado com lavanda, mel, figo-da-índia, extratos de
calêndula e de camomila e óleos essenciais suavizantes
e tonificantes de lavanda, camomila e cedro.
Sem sulfatos, este champô respeita e ajuda a restaurar o
equilíbrio natural do couro cabeludo, hidrata e ajuda a
acalmar irritações ligeiras e o prurido.
Ideal para utilizar entre tratamentos capilares.
Capacidade: 250ml
PVPr: 13,96€

11 CHAMPÔ TONIFICANTE DE HOMEM
Champô tonificante de homem para a queda de cabelo
e cabelos finos e frágeis. Com Complexo Tonificante de
Hippophae e alecrim, este cuidado fortalece o cabelo
contra a queda, reforça e revitaliza o couro cabeludo
e regula a sua oleosidade, protengendo-o contra os
agressores externos, como a poluição e o styling. Enriquecido com 4 vitaminas, própolis e proteínas de tremoço e de trigo, este champô promove o crescimento
saudável do cabelo e o seu volume.
Capacidade: 250ml
PVPr: 13,96€

9 CHAMPÔ TONIFICANTE DE MULHER
Champô tonificante de mulher para a queda de cabelo
e cabelos finos e frágeis. Com Complexo Tonificante
de Hippophae e louro, este cuidado fortalece o cabelo
contra a queda, reforça e revitaliza o couro cabeludo,
promove a sua hidratação e nutrição, protengendo-o
contra os agressores externos, como a poluição e o
styling. Enriquecido com 4 vitaminas, própolis e proteínas de tremoço e de trigo, este champô promove o
crescimento saudável do cabelo e o seu volume.
Capacidade: 250ml

13

10 CHAMPÔ SUAVE USO FREQUENTE
Champô suave para uso frequente indicado para todos
os tipos de cabelo e para toda a família.
Mantém o couro cabeludo saudável e ajuda a prevenir
as irritações. O cabelo fica suave e macio. Enriquecido
com extrato de camomila e calêndula, pantenol, mel e
óleos essenciais de lavanda e gerânio. Sem sulfatos.
Capacidade: 250ml
PVPr: 12,95€

PVPr: 13,96€

12 CONDICIONADOR SUAVE USO FREQUENTE
Condicionador suave para uso frequente que hidrata e promove suavidade extra ao cabelo, sem o deixar
pesado, graças à sua fórmula enriquecida com mel de
tomilho grego, proteínas de aveia e extratos orgânicos
suavizantes de camomila, erva-de-São-João e sálvia.
Com o complexo APISHIELD HS, ajuda a proteger o
cabelo contra os danos provocados pelo styling, previne as pontas espigadas e ajuda a desembaraçar.
Capacidade: 150ml
PVPr: 13,96€

13 CONDICIONADOR TONIFICANTE
Condicionador tonificante para cabelos finos e frágeis
com ação revitalizante, graças ao Complexo Tonificante de Hippophae, que contribui para o seu aspeto forte
e saudável. Hidrata e nutre o cabelo sem o deixar pesado, graças ao extrato de louro e ao mel de tomilho. Enriquecido com APISHIELD HS, protege contra os danos provocados pelo styling, prevenindo a sua quebra e
as pontas espigadas. O cabelo fica suave e com volume.
Capacidade: 150ml
PVPr: 14,46€
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“Tenho cancro e não me sinto um

guerreiro”

Oriana Sousa
Psicóloga na área oncológica e cancer patient advocate

para a dignidade humana. Infelizmente, a autocompaixão não é uma emoção aceitável na maioria dos
eceber o diagnóstico de cancro não faz parte dos contextos sociais. Quão simples seria se pudéssemos
planos de vida de ninguém. Contrariamente a deter- simplesmente dizer “sinto pena de mim por isto me
minadas fases de transição e respetivas alterações que, ter acontecido”!
normalmente, desejamos para nós (por exemplo, uma
gravidez ou a ida dos filhos para a universidade), as Se formos sensíveis, se nos preocuparmos, seremos
mudanças provocadas pelo cancro não são anteci- capazes de alargar essa compaixão aos outros. Pode
padas nem desejadas, nem tão-pouco fáceis de com- parecer um conceito básico, mas, na realidade, não
preender. Algumas podem ser relativamente peque- podemos dar aos outros o que não temos; por isso, a
nas, mas outras podem ser profundas, gerando uma compaixão e o respeito devem começar em nós prótransformação interna, com mudança de valores, de prios. E isto é diferente de a autocompaixão se tornar
aspirações e até de espiritualidade, ou externa, com um hábito, pois o problema surge quando deixamos
atolar-nos nessa pena, não fazendo o devido luto pelas
alterações ao nível do comportamento.
nossas perdas (mudanças temporárias ou permanenDe facto, um diagnóstico de cancro é, muitas vezes, tes na aparência; doenças crónicas; não poder trabadescrito como uma montanha-russa de emoções. Tal lhar ou fazer as atividades rotineiras; planos financeianalogia serve para explicar que, à semelhança do que ros alterados, com perda de independência; mudanças
acontece quando andamos numa montanha-russa, nos relacionamentos; etc.). Se a pessoa sofreu muitas
também no cancro encontramos um percurso de altos perdas, precisa naturalmente de tempo para se ajustar,
e baixos, e precisamos de segurar--nos com força, gri- uma vez que as suas capacidades – físicas e mentais –
tar, rir, chorar, inspirar e expirar para fazer o trajeto. foram, não raro, levadas até ao limite.

R

Ou seja, durante qualquer fase do diagnóstico, o paciente pode sentir uma variedade de emoções fortes,
como angústia, descrença, medo, tristeza, ansiedade e
raiva. No entanto, há, com frequência, uma tentativa
de reprimir tais emoções, que, embora consideradas
negativas, são, na verdade, reações naturais: sofrer
está para a perda como rir está para a alegria! Por
outras palavras, há momentos em que uma profunda
tristeza pode considerar-se “acertada”, e é esse o caso
quando se tem cancro.

Quando alguém se sente “em baixo”, “sem força” ou
triste não significa que está mentalmente doente, nem
tão-pouco que seja ingrato ou fraco. Significa apenas
que se está a sentir muito triste — o que é diferente de
estar deprimido, muito embora ambas sejam reações
muito comuns no cancro.

A tristeza surge comummente como uma das emoções de adaptação ao cancro. Na verdade, é uma emoção básica — considerada, por definição, uma emoção
Sentirmos pena de nós mesmos é uma reação natural universal, inata, automática e que desencadeia comquando algo terrível nos acontece. Sentir tristeza e dor portamentos necessários à nossa sobrevivência. A sua
exige, na verdade, força e coragem — que são centrais função é a de facilitar a recuperação na medida em
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que a expressão dessa emoção nos ajuda a processar
acontecimentos difíceis e indica aos outros que precisamos de apoio ou reconforto.
Já a depressão é caracterizada por um conjunto de sintomas — alguns no corpo, outros no comportamento
e outros no pensamento — que, em conjunto, nos fazem sentir diferentes, infelizes e incapazes de avançar. A teoria atual em torno desta doença indica que
ela resulta de uma combinação de acontecimentos de
vida, biologia e genes. Em geral, uma em cada quatro
ou cinco pessoas, independentemente do sexo ou da
idade, irá experienciar, pelo menos, um episódio de
depressão na sua vida. E, quando se recebe um diagnóstico de cancro (o que se estende mesmo ao pós-tratamento), as estatísticas da depressão agravam-se.
Apesar de não ser possível estimar o número exato,
pensa-se que 25 a 40% das pessoas que são diagnosticadas com cancro sofrem de depressão.
A depressão não é um sinal de fraqueza ou de autoindulgência, não é culpa da pessoa, nem é algo de que
possamos simplesmente libertar-nos. É, antes, considerada uma situação clínica, caracterizada por um
quadro de sintomas, diferindo das emoções e dos sentimentos negativos por si só.
Tal como já foi dito, é natural que, durante o processo oncológico, sobrevenham sentimentos negativos,
que, na verdade, têm um papel benéfico. Num estudo
realizado por investigadores das universidades Concordia e Toronto, no Canadá, com sobreviventes de
cancro da mama, verificou-se que a culpa e a ansiedade motivavam as mulheres a traçar novos objetivos e
a comprometerem-se com eles, nomeadamente com a
prática de exercício físico regular. Assim, a adoção de
um novo e saudável estilo de vida permitia-lhes contrabalançar o lado menos benéfico dessas emoções
(como o aumento dos níveis de cortisol, gerado pela
ansiedade).
Quando se fala de cancro, parece existir um certo
“pensamento positivo abusivo”, que, com frequência,
leva os pacientes a pensar que não podem expressar
abertamente o que sentem, se isso não corresponder
ao discurso social em torno da doença.
Fonte imagem: super.abril.com.br
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Ou seja, as pessoas ao seu redor costumam dizer-lhes
como devem pensar, sentir e agir e, nessa tríade, não
há espaço para tristeza ou desesperança. Prevalece,
ao invés, uma visão de paciente inabalável, ciente das
suas escolhas e com pleno controlo emocional, em
que “ser positivo” será condição necessária para o sucesso dos tratamentos.
Numa pesquisa realizada pela Macmillan Cancer Support, em que participaram cerca de duas mil pessoas
com diagnóstico de cancro, encontraram-se inclusivamente, opiniões divergentes acerca das palavras
vulgarmente usadas para falar sobre o diagnóstico de
cancro ou referir os doentes oncológicos. Assim, tais
palavras foram consideradas inadequadas, em vez de
fortalecedoras. Concretamente, para alguns pacientes, as palavras “herói” e “guerreiro” representam rótulos tão impopulares quanto “vítima de cancro”, fazendo-os sentir-se pressionados para serem positivos
e, muitas vezes, emocionalmente enfraquecidos ou
isolados. Este estudo realçou ainda, que mesmo para
o próprio paciente, é muitas vezes difícil compreender
o seu turbilhão de emoções.
Parafraseando Barbara Ehrenreich, escritora norte-americana e sobrevivente de cancro da mama, “algures
entre o ‘pensamento e sentimento positivo’ e o ’pensamento e sentimento negativo’, existe espaço disponível
para ’pensamento e sentimento realista’. Neste espaço
’realista’, existem divisões para o otimismo e o pessimismo, esperança e desespero, gratidão e raiva, coragem e medo, ganho e perda, certeza e incerteza”.
Há diferentes formas de lidar com isso; como se costuma dizer, não há uma medida que sirva para todos
(“there is no one-size-fits-all”, na expressão original).
É importante que a pessoa com doença oncológica
chore e fale com as pessoas que o amam e entendem;
é importante que partilhe os seus sentimentos com
quem seja tolerante à dor e não a julgue como “fraca”.
Estas pessoas não devem tentar dissuadi-la dos seus
verdadeiros sentimentos, nem impor a forma como
deve sentir-se ou comportar-se.
Durante o processo de tratamento e no pós-cancro, é
importante que a pessoa não se centre apenas na sua
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recuperação física, mas também no seu bem-estar
emocional, para que consiga fazer os lutos e sarar as
feridas psicológicas. Procurar um profissional de saúde mental para a ajudar a fazer essa gestão emocional
ou a resolver outros problemas poderá fazer toda a diferença num melhor e mais rápido ajustamento.

Saiba interpretar os sinais.
Peça ajuda!
Todas as pessoas experienciam um ou dois sintomas
de depressão de vez em quando, sem que isso constitua uma depressão. No entanto, se considerar que
tem, pelo menos, cinco dos sintomas incluídos na lista
abaixo, durante, no mínimo, duas semanas consecutivas, procure um profissional de saúde mental (psicólogo ou psiquiatra) para que o avalie. Mesmo um menor número de sintomas pode, na verdade, constituir
depressão.
- Sentir tristeza durante a maior parte do tempo;
- Chorar fácil e frequentemente;
- Pensar coisas negativas de si mesmo, do mundo e do
futuro; perda de interesse pelos outros;
- Não desfrutar de atividades que antes costumavam
dar prazer;
- Sentir-se letárgico ou sem motivação;
- Mudanças de apetite;
- Alterações no sono;
- Sentir-se desamparado e sem esperança no futuro;
- Sensação de perda de autoestima e de autoconfiança;
- Sentir culpa, ou não gostar de si;
- Sentir-se irritável;
- Evitar as pessoas;
- Problemas de concentração;
- Negligenciar os cuidados pessoais, a imagem e/ou a
higiene;
- Sentir cansaço, dores musculares ou tensão.

Caixas recheadas de amor
Sophie Box-with love inside
Sophie Borges

Em outubro de 2020, nasceu um projeto que tinha
como fundamento uma experiência pessoal, uma luta
que já tinha sido minha, mas que queria transformar
num propósito de vida.

ia estalando com as doses de quimioterapia, que me
afogavam os órgãos. As forças estavam a ser limadas
para que me fossem tiradas pelos fármacos, apesar de
o objetivo ser restituir-me a vida. A palavra “desistir”
é a única que queremos banir do nosso vocabulário,
Um dia, disseram-me: “Tens um carcinoma invasi- mas é a que ganha mais força na nossa mente se não
vo triplo negativo A.” E o meu mundo cedeu perante formos resilientes. Por isso, tinha decidido que esta
aquela designação. Mais importante do que a nomen- caminhada seria feita com um sorriso na cara.
clatura e o seu significado era a tempestade que esta
doença iria provocar na vida de todas as pessoas à Por mim, mas também porque a minha família preciminha volta. Uma doença desta natureza causa danos sava de coragem e o meu filho precisava da mãe. Não
colaterais inevitáveis.
imaginam como ficava feliz sempre que conseguia fazer uma refeição para ele e o meu marido. Não sabem
Se a palavra “provação” pode fazer sentido em algum nem imaginam, e ainda bem: é sinal de que esta domomento das nossas vidas, naquele momento, era a ença está longe da vossa história, mas não devem ficar
única que fazia sentido para mim. Estava a começar a indiferentes a quem a vive. Somos humanos.
minha provação, em todas as frentes possíveis de batalha — a começar pela minha vida.
De repente, a Segurança Social concedia-me só 65%
do valor total do meu vencimento, mas as contas eram
Durante o meu percurso pela doença, fui sujeita a 16 as mesmas. Desculpem, vou retificar: aumentaram!
sessões de quimioterapia e a uma mastectomia total,
com conservação da pele e reconstrução do músculo Mesmo fornecendo o IPO de Lisboa a medicação para
das costas. E digo-vos: nunca ninguém está prepara- os efeitos secundários da quimioterapia— que durado para isto. Mesmo sabendo que o cancro existe e a vam cerca de cinco dias —, tinha de ser eu e o meu
realidade de quem o vive é o inferno na Terra. Tentei agregado familiar a suportar os custos associados aos
ganhar forças nas pequenas coisas do dia a dia e na gorros, aos lenços, aos champôs, aos cremes hidratanconsciência de que, nesta batalha, só um sai vencedor tes, a medicação para as alergias causadas por algum
— e teria de ser eu. Mas não tenham ilusões: a bata- dos componentes da quimioterapia, os protetores gáslha contra um cancro não é só injusta; é desigual. Ele tricos, entre outros, tinham de ser suportados pelo
destrói como um vendaval. Eu e tudo à minha volta meu agregado familiar.
estávamos a ser assolados por uma tempestade sem
tamanho. E, para agravar o que já era um pesadelo, Só que nem todas as mulheres têm a sorte que eu tive.
tinha de continuar a manter a sanidade mental e ser Nunca me faltou absolutamente nada, mas não é isto
capaz de me sustentar. Desse por onde desse.
que acontece em todas as casas onde a vida tem um
preço tão elevado. E se houve uma coisa que aprendi
A baixa médica passou, de repente, a ser uma neces- com a minha luta foi que a vida é um sopro, que nada
sidade. Faltavam-me as forças físicas e o meu corpo é garantido e que tudo é mais fácil se formos amadas e
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tivermos ferramentas que ajudam a colmatar o sofrimento físico.
Assim que pude, meti mãos à obra, maturei uma ideia
para a tentar executar. Durante horas, mergulhei na
internet, e conheci a Grasielli, também vítima de
cancro da mama desde 2011 e do pulmão (metástico) desde 2015. A Grasielli desenvolvia já o projeto
“Pacotinho de amor”, fazendo chegar às mulheres do
Brasil um kit com um lenço, um verniz e um par de
brincos. Em conversa com ela, comentei que não havia nenhum projeto do género em Portugal, ao que
me respondeu: “Se não há, faz um!”
E como quando cremos tudo é possível, consegui dar
à luz o Sophie Box-with love inside, um projeto gratuito que tem como propósito chegar a todas as mulheres que estejam em tratamento oncológico.
O nome surgiu pela dinâmica deste projeto: são caixas cheias de amor, carinho e autoestima. Lá dentro,
está a minha dedicação, o meu carinho, o meu amor, a
minha solidariedade e cunho pessoal, de quem compreende cada passo, cada vitória e cada lágrima. O
projeto quer amenizar, acarinhar, aconchegar e dar
esperança ao percurso dos doentes oncológicos, do
continente e das ilhas.
Neste momento, está a decorrer uma angariação de
âmbito nacional para empresas, associações, fundações e particulares. Queremos reutilizar gorros, lenços, turbantes, chapéus de pessoas que já tenham passado pela doença e possuam estes itens. Desta forma,
não só reutilizamos os materiais como poupamos o
meio ambiente. Solicitamos ainda produtos novos de
cosmética e dermocosmética (de preferência, de tamanho pequeno), elementos de bijuteria e serviços de
bem-estar/beleza.
As boxes (cada mulher tem direito a duas boxes ao
longo do tratamento) foram carinhosamente batizadas de “kit de autoestima” e são compostas por gorro/
lenço/turbante/chapéu/cabeleira, produtos de cosmética e dermocosmética, um batom, um elemento de
bijuteria e um serviço de bem-estar/lazer.
O projeto está presente nas redes sociais (Instagram
e Facebook). O email e o site são os únicos canais de
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comunicação pelos quais nos chegam os pedidos das
próprias mulheres ou dos seus familiares. Depois deste primeiro contacto, é realizada uma breve conversa
telefónica para identificar a patologia da doente, em
que estado está a doença e perceber quais são as suas
necessidades. A doente pode estar a meio da quimioterapia, no fim ou nem sequer tê-la iniciado. Não há
discriminação social, racial nem económica.
Num futuro, que será próximo, iremos trabalhar na
criação de um flyer do projeto, que será distribuído
por todas as associações, fundações e hospitais oncológicos do país. Estamos recetivos e à procura de
oportunidades para divulgar este trabalho, quer em
revistas, quer na televisão. É preciso espalhar a voz e
chegar o mais rapidamente possível a quem precisa de
nós.
As parcerias com marcas, como fundações, associações e hospitais, são outro dos nossos objetivos, para
assim fazer chegar a mais mulheres o Sophie Box. O
tempo, quando falamos sobre cancro, não é nosso
aliado. É contra ele que lutamos todos os dias, e as
pequenas coisas, aquelas em que, muitas vezes, não
pensamos, são gatilhos que alimentam a força interior
e a fé. A medicina precisa de caminhar de mãos dadas
com o altruísmo e permitir que gestos como o nosso sejam um veículo para o sucesso e a sobrevivência.
Quero, por isso, agradecer às primeiras parcerias que
acreditaram neste projeto.
São elas:
Revista Cuidar; Centro de Apoio ao Doente Oncológico; Farmácia Sacavém; UnBox_me; Ser-Centro de
Medicina Quântica; Massagem Desportiva e Recuperação - Paula Oliveira; Ser-com massagem; Letstalkaboutcancro; Laboratório Edol; Atelier Empresarial; Miapê; Gioiello; Boobes; ghostwriter e escritora
Manuela Pereira e todos os particulares que já fizeram
doações.

Contactos
Site: www.sophie-box.pt
Facebook: SophieBoxWithLoveInside
Instagram: sophiebox_withloveinside
Email: sophiebox.info@gmail.com
Telemóvel: +351961616800

O Impacto das Férias na Esperança, Bem-Estar
e Florescimento Pessoal do Doente Oncológico:

Programa de Férias para Doentes Oncológicos
Marcelo Chagas
como meditação, ioga, caminhadas na praia e na natureza, visitas culturais ou passeios a cavalo, a serem
implementadas num território sensível ao acolhimento de turistas com necessidades especiais, como a zona
Oeste. Todas estas atividades estão programadas de
forma a reduzir ao máximo a fadiga, quer durante as
atividades, quer nas deslocações.

A esperança deve ser entendida enquanto força interior promotora de vida, facilitadora da transcendência da situação presente e da transição para uma nova
consciência e enriquecimento do ser. É, assim, um exceder de possibilidades do processo de transcendência – traduzido pela conquista interior e exterior, pela
busca de sentido e significado de vida, e um outro de
reapreciação positiva – reavaliar a esperança à luz da Entre avanços e recuos desde 2018, iniciei, no final do
doença oncológica e encontrar possibilidades positi- ano passado, uma campanha de angariação de fundos,
intitulada “42 Hope Sevilla”, para começar uma ativivas.
dade de modo sustentável. O objetivo era vender uma
De um modo geral, a esperança é uma crença emocio- camisola alusiva à minha participação na Maratona de
nal na possibilidade de resultados positivos relaciona- Sevilha, que decorreu no passado dia 23 de fevereiro.
dos com eventos e circunstâncias da esfera pessoal, A adesão foi muito para além do esperado, tendo sido
que requer uma certa perseverança quando se trata vendidas mais de 200 camisolas (entre elas, de 12 corde acreditar que algo é possível, mesmo quando há redores que também percorreram as ruas de Sevilha),e
com o apoio de equipas de corrida das Caldas da Raiindicações do contrário.
nha e de Peniche, e dos sócios do clube de golfe da Praia
É este o principal objetivo do Programa de Férias para D’El Rey, Óbidos, foi possível angariar o suficiente para
Doentes Oncológicos: dar a possibilidade a todos de facilitar o acesso ao maior número de interessados.
usufruírem de um programa de férias que corresponda às motivações e necessidades de cada um. Foi este
o mote para o projeto de mestrado “O Impacto das
Férias na Esperança, Bem-Estar e Florescimento do
Doente Oncológico”, que consiste num conjunto de
atividades destinadas aos doentes que, tendo já algum
nível de capacidade (independência, mobilidade),
queiram participar num programa de férias, desde a
sua preparação – um ponto importante para dar um
novo objetivo e propósito de vida – até à avaliação do
impacto das atividades.

Sabendo das fragilidades do nosso público-alvo, a atual
pandemia veio suspender o arranque do tão aguardado
projeto. No entanto, sem baixar os braços e em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, o objetivo
será iniciar, se tudo correr bem, em março.
No mês de novembro, lançámos as atividades e as inscrições no programa. Se precisar de esclarecer alguma
questão, basta entrar em contacto através do endereço
marcelodechagas@gmail.com

A estrutura do programa está desenhada para um
grupo de seis pessoas, durante sete dias, apenas para
doentes ou acompanhados por familiares, como casais
ou para famílias em que algum dos agregados tenha
doença oncológica. Serão promovidas atividades redutoras de stresse, de modo a recuperar a paz interior
para ativar o potencial de cura do corpo, e que serão
concretizadas através de terapias complementares,
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Secção
Rui Ribeiro
Chef

Receitas

Hokkaido – o pão
de leite mais fofinho

Receita
Ingredientes
375 gramas de farinha T55 s/ fermento
100 ml de água
125 ml de leite
15 gramas de fermento fresco de padeiro
60 gramas de açúcar
1 colher de chá de sal fino
1 ovo inteiro + 1 gema
30 gramas de manteiga a temperatura ambiente
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Preparação
Comece por preparar o tangzhong, misturando a água com 3 colheres
de sopa rasas de farinha num tachinho. Leve ao lume, numa potência
média, sem parar de mexer, até engrossar. Irá ficar uma espécie de pasta
branca e brilhante. Reserve até arrefecer.
Numa taça, misture o leite morno, o açúcar e o fermento. Misture com
um batedor ou com um garfo, e deixe repousar durante cerca de 20 minutos, ou até começar a fazer espuma. Este passo irá ativar o fermento.
Na taça da batedeira, ou no robot de cozinha, coloque a farinha, o ovo
inteiro, a mistura de leite, açúcar e fermento e o tangzhong. Comece a
amassar e, passados 2 minutos, adicione o sal.
Amasse durante cerca de 5 minutos, se o fizer na batedeira com o acessório gancho, ou durante 3 minutos, se preferir usar o robot de cozinha.
Adicione a manteiga amolecida e amasse por mais 10 minutos na batedeira ou 4 minutos no robot. Deverá obter uma massa lisa e elástica que,
ao puxar com os dedos, não quebre, mas forme uma espécie de um véu.
Retire a massa para a bancada da cozinha, SEM farinha e forme uma
bola.
Unte uma taça com um pouco de óleo e deposite nela a bola de massa. Cubra com um pano ou película aderente (outro truque é usar uma
touca de duche daquelas em plástico que costumam ter nos hotéis, pode
guardá-la, sem usar, para este efeito) e deixe levedar durante uma a duas
horas, até que duplique o seu volume.
Depois de levedada, espalme ligeiramente a massa e divida-a em pequenas porções, em função da forma que utilizar. Para uma forma tipo
bolo inglês com 30cm de comprimento, por exemplo, eu divido em 8
porções.
Depois, estique cada porção de massa e enrole-a sobre si ou, se achar
mais fácil (eu faço assim), faça pequenas bolas.
Unte a forma com manteiga, ou forre-a com papel vegetal e deposite
nela os rolinhos ou bolinhas de massa. Não se assuste se parecer que são
demasiado pequenas, este pão cresce muito!
Deixe levedar novamente até que a massa atinja, pelo menos, a altura
da forma.
Então, ligue o forno nos 160º.
Misture a gema restante com 1 colher de chá de água ou leite e, com
muito cuidado, pincele o pão.
Leve ao forno durante cerca de 30 minutos. Para saber se está cozido,
desenforme-o e bata com os nós dos dedos na base, que deverá soar a
oco. Caso necessário, coloque no forno por mais 5 minutos.
Deixe amornar este pão fofíssimo antes de retirar pedaços, com as mãos,
como se fossem nuvens.

As Marias
Na campanha Iluminar Portugal conseguiram vender 1000 velas Maria, através da
Clay Factory, serão assim doados por esta
empresa 5000€ para a Associação Heróis
e Espadachins.
De nossa casa para a sua!
A Clay Factory oferece peças únicas, 100% portuguesas e pintadas à mão, que vão iluminar a sua casa.
www.clayfactoryshop.com
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JÁ TEM A SUA?
Sabia que ao subscrever a revista, recebe uma agenda de oferta?
Veja como pode subscrever no nosso site:
www.revistacuidar.pt
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Colostomia – A realidade poucas
vezes falada
Vítor Neves
Presidente de direção da Europacolon Portugal

E

m março, celebra-se o Mês Europeu da Luta Contra o Cancro Colorretal (cancro que se desenvolve no
intestino grosso). Este é o segundo cancro mais incidente na Europa e o terceiro mais comum no mundo.
Em 2018, foi o cancro com maior número de diagnósticos em Portugal, com mais de dez mil doentes.
O tratamento aplicado depende de diversos fatores, envolvendo muitas vezes a cirurgia, com o intuito da remoção do tumor. Em alguns doentes, é necessário criar
uma ligação entre o intestino delgado (ileostomia) ou
intestino grosso (colostomia) e a parede do abdómen.
O estoma (abertura na parede abdominal) é geralmente temporário, mas em alguns doentes pode ser permanente, sobretudo em doentes operados devido a um
cancro na parte inferior do reto.
A informação da necessidade de ostomia (intervenção
cirúrgica para criação de uma abertura artificial de um
órgão oco) pode representar um desafio para o doente.
De modo a aumentar a sensibilização para este tema,
que poucas vezes é abordado na esfera pública, partilhamos o depoimento de um doente ostomizado:

“

Fui operado em julho de 2008 ao cancro colorretal.
A minha experiência antecedente foi má. O médico
assistente, perante as minha queixas, insistia que não
passava de uma hemorroida e daí resultar, de longe a
longe, sangrar.
Não satisfeito com a resposta, consultei outro, que pôs
as dúvidas noutra fasquia. Exames e mais exames e a
conclusão: devia ser operado.
Chegada a altura da operação, tive a habitual reunião
com o cirurgião, que face à leitura do processo, teria de
optar por um estoma parcial ou permanente. Já estava
preparado e, sobretudo, queria era sobreviver. Optei
pela definitiva.

A operação, no cômputo geral, não foi um êxito. Durante a mesma, tive duas paragens cardíacas. Seguidamente, tive uma semana de convalescença normal.
Foi-me dada alta. No dia seguinte, acordei com a cama
toda ensanguentada. Tinha contraído um vírus no bloco operatório. Mais dois meses internado e com visitas
reduzidas.
Perante este quadro, as funções que exercia não eram
compatíveis. Reformei-me.
Confrontei-me com duas situações novas: deixar de
trabalhar, do que gostava, e adaptar-me a uma vida
com excesso de tempo disponível. Nos primeiros tempos, não viajei, deixei de caminhar e nada de saídas noturnas. Lia mais, mais tempo no computador e pouco
saboreava a vida.
Tinha de fazer adaptações. Comecei a fazer voluntariado, estudar japonês e viajar um pouco. Entrei numa
fase melhor. Habituei-me e encarei o futuro com perspetivas mais positivas. Passados cinco anos, novo percalço: sofria de obstipação. Nova operação e redução
do intestino.
Voltando à estaca zero, lá recomecei a vida normal
acompanhado das boas práticas da enfermeira especialista em colostomia. Hoje, depois de outras enfermidades, recuso-me a aceitar o rótulo de vencido. Encaro
esta doença e o facto de ser colostomizado normal. A
minha autonomia foi beliscada em alguns aspetos, mas
tento sempre relativizá-los.
Diria que há sempre forma de ser feliz.
É tudo uma questão de tempo e de saber
conjugar as nossas maleitas, sem excessos
e com positivismo.

“

Rui Vieira, membro da direção da Europacolon Portugal e sobrevivente oncológico ostomizado
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O sucesso da adaptação do doente à nova realidade poderá ser incrementado com o apoio dos profissionais
de saúde, tendo a equipa de enfermagem um papel determinante. Fátima Teixeira, enfermeira coordenadora
da Clínica de Patologia Digestiva do IPO Porto, explica alguns dos cuidados que os doentes colostomizados
devem ter:
Após a realização da cirurgia, existe um processo de
adaptação necessário. Quais são as medidas iniciais a
serem tomadas pelo doente, após este procedimento?
O primeiro passo a adotar será a procura de ajuda especializada, através do enfermeiro especializado em
estomaterapia.
A presença de um sistema coletor pode gerar questões
quanto ao seu manuseamento. Quais são os principais
cuidados que um doente colostomizado deve ter no
seu dia a dia?
Há vários cuidados diários que deverão ser adotados
pelo doente, nomeadamente: a necessidade da proteção da pele periestomal, recortando o dispositivo consoante a forma e o tamanho do estoma; a importância de uma adequada alimentação e hidratação; evitar
a aplicação de produtos irritantes (como perfumes e
álcool); uma boa higiene. Por último, também é relevante alertar a pessoa com ostomia para a importância
de trazer sempre o Kit de viagem, nas suas deslocações.
Estando a falar do sistema digestivo, poderão ser levantadas questões quanto à alimentação. Há alguma alteração necessária em relação ao consumo de alimentos?
A alimentação da pessoa ostomizada deve ser equilibrada, variada, fracionada em cinco a seis refeições ao
dia, e incluir a ingestão de 1,5 a 2 litros de água por dia.
Sabe-se que o primeiro impacto após a comunicação
do diagnóstico de colostomia pode ser negativo. Que
apoios são disponibilizados aos doentes?
Existe uma equipa multidisciplinar que poderá apoiar
o doente e auxiliar no processo de adaptação, nomeadamente através do enfermeiro estomaterapeuta e de
outros profissionais de saúde das áreas de psicologia e
cirurgia.
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Europacolon Portugal

Apoio de doentes com Cancro Digestivo
Vítor Neves
Presidente de direção da Europacolon Portugal
A Europacolon Portugal - Apoio ao Doente com Cancro Digestivo é uma IPSS, entidade sem fins lucrativos,
fundada em 2006, no Porto, com a função primordial
de contribuir para a diminuição do número de mortes do cancro do intestino e dar apoio aos pacientes
e familiares, melhorando a sua qualidade de vida. O
seu âmbito foi alargado, em 2014, a todas as patologias
oncológicas do foro digestivo, nomeadamente cancro
do pâncreas, estômago, fígado, esófago, tumores neuroendócrinos e GIST.
A Europacolon Portugal tem um papel fundamental,
pois o seu âmbito abrange todas as doenças oncológicas, do foro digestivo, e assenta em quatro pilares:
1.Apoio aos doentes, sobreviventes, familiares e cuidadores;
2.Sensibilização (e pressão) dos decisores políticos
para que sejam implementadas as atitudes preventivas
e de diagnóstico precoce necessárias à diminuição e,
sobretudo, da mortalidade destas doenças;
3.Ações de sensibilização junto da população, no sentido de aumentar a literacia em saúde e a motivação dos
utentes para participar nas decisões terapêuticas;
4.Envolvimento em projetos de investigação nas áreas
descritas, de modo a aumentar o financiamento em investigação e a participação da população, quando necessária, nestes projetos.
Disponibilizamos à população os seguintes serviços:
- Difundir o conhecimento das doenças e dos seus sintomas, à escala nacional;
- Promover o rastreio e as vantagens do diagnóstico
precoce, bem como as atitudes preventivas, adequadas
à diminuição dos números de incidência e mortalidade;

- Informação e sensibilização de todos os doentes, sobreviventes, cuidadores e familiares;
- Segunda opinião clínica;
- Apoio domiciliário a pacientes com cancro digestivo
avançado;
- Projeto de educação alimentar escolar;
- Consultas gratuitas de psicologia e nutrição e atendimento social, para pacientes e familiares;
- Linha de apoio à preparação de colonoscopias: 960
199 492;
- Linha de apoio na área do cancro digestivo: 808 200
199;
- Grupos de apoio psicológico e desenvolvimento pessoal para pacientes e sobreviventes;
- Ações de sensibilização, palestras, tertúlias e educação para uma melhor literacia em saúde, à escala nacional.

“

A palavra ‘cancro’ é demasiado violenta para ser pronunciada de forma isolada e vivida na solidão; cancro
ainda significa sofrimento e perda. A partilha de experiências passadas, casos de sucesso e vitória, o ensinar a viver ou a sobreviver com a doença são fatores
fundamentais para apoiar o doente oncológico. Todos
os cancros deixam sequelas com grau de gravidade
diferenciado, quer no plano psíquico, quer no físico.
O ser e estar ostomizado é uma das consequências do
cancro, não é uma mera condição física, mas a exposição da privacidade e da intimidade. A Europacolon,
pela experiência e humanidade dos seus dirigentes e da
sua equipa, pela força e resiliência dos seus apoiantes e
pelos casos partilhados, é a expressão humana e pura
do poder da coletividade. É com muito gosto que testemunho, na primeira pessoa, o papel da Europacolon,
que apoio e continuarei a apoiar, num contexto cada
vez mais exigente e complexo de suporte ao doente oncológico.

“

Rui Fernandes, familiar/cuidador de sobrevivente oncológico
ostomizado.
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Oncologia Oral
Maria Dias e Tomás Lopes
Enfermeiros

A

região da cabeça e do pescoço é dividida em seis
locais gerais: cavidade nasal, faringe, cavidade oral,
orofaringe, laringe e hipofaringe.
Esta área do corpo é responsável pela proteção das
vias aéreas, pela deglutição e pela produção da fala,
e as doenças malignas podem afetar todas essas funções. Quando o diagnóstico é tardio, os doentes podem apresentar obstrução das vias aéreas e/ou disfagia
(dificuldade na deglutição).
A gestão da doença de cabeça-pescoço é complexa,
sendo por vezes necessária a intervenção de várias especialidades médicas, como otorrinolaringologia, cirurgia plástica e oncologia, assim como uma equipa de
enfermagem especializada na área, nutrição e terapeuta da fala. Pode ainda justificar-se associar uma equipa
de psiquiatria, psicologia e fisioterapia.
Quanto aos fatores de risco, é importante reforçar que
mais de 90% dos doentes tem história de tabagismo.
Em 2012, o risco relativo (é uma relação da probabilidade de o evento ocorrer no grupo exposto contra o
grupo que não esteve exposto) de desenvolver cancro
da laringe de um fumador de até dez cigarros por dia
é de 4.4, e pode subir para 34.4 se fumar mais de 40
cigarros por dia. Parar de fumar equivale a uma redução do risco relativo; no entanto, fumadores “pesados”
mantêm um risco três vezes maior, ao longo da vida,
em comparação com não fumadores, mesmo após dez
anos de cessação tabágica. O álcool potencializa a carcinogénese do tabaco e também pode ser um fator de
risco independente (Principles and management of
head and neck cancer, Shane Lester, 2012).
O isolamento social, associado a presença de uma traqueostomia, provoca alterações na imagem física da
pessoa e também provoca alterações ao nível psicológico, social, económico e laboral.
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Numa sociedade em que a imagem tem um papel preponderante, o rosto é considerado fundamental para a
construção da identidade pessoal. Alterações profundas na área da face influenciam a autoimagem, o relacionamento com parceiros e a sexualidade, o que pode
contribuir para o isolamento social (Afifi, 2010). Estudos realizados em Inglaterra relacionaram o cancro
da laringe e hipofaringe, áreas com relativa privação
social, 20% superior ao nível da média.
O tratamento pode passar por radioterapia, quimioterapia e cirurgia. Para abordar mais aprofundadamente
os cuidados inerentes às ostomias de ventilação (traqueostomias) definitivas, exploraremos apenas a cirurgia, mais especificamente a laringectomia.
Este procedimento foi realizado pela primeira vez com
sucesso por Billroth, em 1873. A laringectomia total
consiste na remoção do aparelho laríngeo e reconstrução da faringe. A mais importante dessas funções é a
proteção das vias aéreas. A extremidade superior cortada da traqueia é fixada à pele como uma traqueostomia final, evitando assim a aspiração. No entanto, a
via aérea está desprotegida e, portanto, filtros artificiais
são usados para ajudar a prevenir a inspiração direta
de corpos estranhos, enquanto aquece e humidifica o
ar. A laringe atua como uma válvula e permite, seletivamente, que o alimento passe para o esófago. Quando
a faringe é reconstruída, ela forma um único trato da
boca ao esôfago. E é importante garantir que seja larga
o suficiente para permitir a passagem irrestrita do alimento mastigado (Shane Lester, 2012).

Clínica

Na escala evolutiva, a fala é uma função tardia da laringe, mas é extremamente importante para a vida moderna. Após a cirurgia, para que esta capacidade seja
mantida, o fluxo de ar de uma laringe em funcionamento é uma coluna vibratória de ar que se transforma em fala pelos ressoadores da cabeça e da boca, da
língua e dos lábios. Portanto, para criar a fala laríngea,
é necessário recriar uma coluna vibratória de ar, pois
o resto dessas estruturas ainda estão presentes. A fala
esofágica é o termo que significa engolir o ar e trazê-lo
de volta para a boca de maneira controlada. O padrão
atual para restauração vocal é a restauração cirúrgica
da voz, em que é feita uma fístula artificial entre a traqueia e o esófago e uma válvula posicionada. Essa válvula permite o fluxo de ar da traqueia para o esófago,
o que faz com que o segmento faringoesofágico vibre
e o ar entre na boca e se transforme em som. A válvula
fecha quando a pressão na faringe aumenta, como na
deglutição, impedindo a aspiração. Essas válvulas requerem manutenção e, portanto, o doente precisa de
assumir a responsabilidade por administrá-las, em estreita parceria com um enfermeiro ou médico.

c) Cuidados com a alimentação, na pessoa com traqueotomia ou com traqueostomia;
d) Promover a capacidade de comunicação da pessoa
com traqueotomia e da pessoa com traqueostomia;
e) No dia da alta, reavaliar educação para a saúde e
orientar no uso de dispositivos (filtros, lenços, cânulas,
escovilhões, etc.);
f) Referenciar para apoios na comunidade.
Os dispositivos médicos devem ser prescritos à pessoa
(idade pediátrica e adulto) com ostomia respiratória,
após ser decretada alta da unidade de internamento. A
prescrição inicial, por um período de 30 dias, de dispositivos médicos no adulto deve ser efetuada no âmbito
da consulta de especialidade hospitalar, e a prescrição
de continuidade, por um período de 180 dias, no âmbito da consulta de especialidade hospitalar e/ou dos
cuidados de saúde primários.

Sobre estas patologias, eis os dados mundiais de incidência de novos casos, relativos a 2018 e a ambos os
sexos: 129 079 novos casos para patologia nasofaringe;
92 887, orofaringe; 80 608, hipofaringe; 52 799, glândulas salivares; 177 422, laringectomia. Para a Europa
Ocidental, a incidência de novos casos é maior no sexo
masculino, com 903 casos (GLOBOCAN, 2018). Em
Portugal, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS),
norma 011/2016, para a realização de traqueostomia
deve ser obtido um consentimento informado escrito,
de acordo com a norma 015/2013: um “consentimento
informado, esclarecido e livre, dado por escrito”.
A educação para a saúde dirigida à pessoa com ostomia respiratória e/ou representante legal e/ou cuidador
deve ficar a cargo de enfermeiro com experiência e formação específica, e iniciar-se numa fase pré-ostomia,
reforçada no pós-operatório com o objetivo de:
a) Ensinar, instruir, treinar, supervisionar e apoiar o
desenvolvimento de habilidades de autocuidado da
traqueotomia e da traqueostomia;
b) Cuidados com higiene geral e oral;
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Sugestões
5

1

2

6

4

3

1 A-Derma Cutalgan Spray Refrescante Calmante
100 mL

Esta indicado para todo o tipo de sensações cutâneas
desagradáveis: Calor, picadas e
comichão, um verdadeiro reflexo natural e calmante,
aclama imediatamente. Pode ser
aplicado no corpo, rosto e couro cabeludo. Aplicar conforme o necessário ,até 6 vezes por dia.

2 Dexyane Med palpebral
Para tratamento do eczema das pálpebras, atópico ou
de contacto. Tem uma elevada tolerância demostrada
nas lesões inflamatórias ligeiras a graves. indicado para
utilizar isoladamente ou em associação a tratamentos
medicamentosos.

3 Stick labial
Cuidado hidratante e protetor dos lábios secos e gretados. Protege das agressões externas, como o vento e o
frio, pode ser aplicado sempre que necessário.
PVPr: 6,65€

PVPr: 17,83€

PVPr: 10,20€
4 Dexyane Med creme reparador (mãos e corpo)
Para o tratamento do eczema atópico, de contacto
crónico do rosto e mãos. O creme reparador limita o
reaparecimento de crises se eczema. Indicado para utilizar isolado ou em associação com tratamentos medicamentosos .
PVPr: 17,25€
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5 Ictyane creme mãos
Cuidado hidratante e protetor desenvolvido para as
mãos secas e danificadas, naturalmente ou com consequência de stress climático. Usar sempre que necessário.
PVPr: 7,60€

6 Avène Desodorizante
Enriquecido com um complexo de óleos suavizantes
é um cuidado que aclama e deixa a pele hidratada. A
sua fragância é fresca e suave. Composto pela fórmula
de alta tolerância, anti-marcas, sem álcool, sem sias de
alumínio, é adequado para a pele sensível. Um aliado
para a confiança durante todo o dia.
PVPr: 12,33€

Transformar o

cancro

Cláudia Piloto

Todas as leitoras que têm cancro poderão candidatar-se à colocação de próteses capilares personalizadas com
Cláudia Piloto.
Especialista em tratamento de imagem e motivação, Cláudia Piloto lançou um projeto pioneiro e exclusivo em
Portugal, chamado BelieveInYourself, através do qual apoia mulheres que, em resultado de doença oncológica
ou do respetivo tratamento, enfrentam a perda de cabelo ou alterações da pele.
Porque Cuidar é mais do que informar, decidimos inaugurar uma parceria única com esta especialista. Se ainda
não iniciou a quimioterapia, pode candidatar-se à colocação de uma prótese 100% natural. Para isso, só tem de
preencher o questionário abaixo e devolvê-lo por e-mail para o endereço geral@revistacuidar, com o assunto
“BelieveinYourself ”.
A candidata selecionada terá direito a uma consulta anterior à quimioterapia, na qual será feito um estudo
profundo do seu cabelo e também da pele. Da prótese ao aconselhamento – tudo será feito à sua medida. A
transformação visual será acompanhada, ao pormenor, aqui na Cuidar.
Não foi escolhida? Não se preocupe: a iniciativa repete-se a cada edição.

Formulário:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nome completo
Idade
Morada
Contacto Telefónico
Situação Clínica
Protocolo de quimioterapia
Um sonho
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Vai ter a primeira consulta com o
seu oncologista e ainda não sabe
qual vai ser o seu tratamento?
Diogo Martins Branco
Oncologista

O

tratamento do cancro é multimodal e multidisciplinar, isto é, quase sempre implica mais do que um
tipo de tratamento e o envolvimento de mais do que
uma especialidade. O seu ou a sua oncologista pode
ser geralmente cirurgião ou cirurgiã, radioncologista,
hematologista ou oncologista médico(a). Pode até ter
acompanhamento por mais do que um ao mesmo tempo ou em fases diferentes da doença. Tudo depende das
características individuais da condição clínica e do melhor tratamento para cada caso em cada circunstância.
Além da origem do tumor inicial – se por exemplo cresceu no pulmão, no intestino ou na mama – numa fase
inicial é necessário fazer alguns exames para aquilo a
que se chama “estadiamento da doença”. No fundo não
é mais do que perceber quais as partes do corpo que
estão afetadas pelo cancro. Se a doença está circunscrita à localização do tumor inicial e aos gânglios dessa
região, ou se por outro lado já afetam outros órgãos
que não o órgão onde o tumor apareceu inicialmente.
Nestes últimos casos, as zonas mais afetadas são geralmente os pulmões, o fígado e os ossos. Em primeiro
lugar a estratégia do tratamento depende destes dois
aspetos, mas não só. É importante avaliar outros problemas de saúde que influenciem a capacidade de fazer o tratamento sem complicações graves e, não menos importante, a preferência do doente e sua família.
Mediante esta avaliação inicial geralmente o caso
é discutido numa reunião multidisciplinar onde
podem estar também especialistas além das três
áreas referidas acima, tais como anatomo-patologistas, radiologistas, especialistas de medicina
nuclear ou de outras especialidades médicas ou cirúrgicas mais específicas da localização do tumor.
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Se o estadiamento assim o determinar, o tratamento
pode ser de “intuito curativo”, ou seja, com o objetivo
de eliminar a doença na totalidade, isto se o cancro estiver localizado e não espalhado a outras zonas do corpo. Aqui a cirurgia na maior parte das vezes continua a
ser o tratamento chave para a resolução do problema.
Como um complemento à cirurgia, podem ser realizados outros tratamentos antes ou depois da intervenção cirúrgica geralmente com o objetivo de reduzir o risco de a doença voltar no local original do
tumor – radioterapia – ou noutras zonas do corpo
sobre a forma de metástases – os designados “tratamentos sistémicos” onde se inclui a quimioterapia
e outros. A radioterapia permite eliminar pequenas
células que possam ter ficado no local da cirurgia ou
em alguns casos ajudar na redução da dimensão do
tumor antes da própria intervenção, enquanto que
os tratamentos sistémicos, que podem ser quimioterapia, imunoterapia, terapêuticas alvo ou hormonoterapia, visam elimi nar potenciais células malignas
que se encontrem em circulação no organismo e que
não sejam identificadas nos exames de estadiamento.
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Quando os tratamentos são antes da cirurgia são
chamados de “neoadjuvantes” e quando são depois
são “adjuvantes”. Em algumas situações como por
exemplo em alguns tumores da cabeça e pescoço, do
esófago ou até do reto, pode ser proposto fazer um
tratamento em que se combina radioterapia e quimioterapia com intuito de preservar o órgão e evitar
a cirurgia, reduzindo assim as sequelas funcionais
dos tratamentos sem comprometer o seu sucesso.

Enquanto que a radioterapia é um tratamento dirigido que aplica tecnologia de ponta para direcionar
ao máximo a radiação para uma determinada região
do corpo, os tratamentos sistémicos entram em circulação e chegam à maior parte das zonas do nosso
corpo. Naturalmente, tal como a radioterapia evoluiu
nos últimos anos para afetar cada vez menos as áreas
saudáveis que circundam os tumores, também os tratamentos sistémicos cada vez mais são direcionados a
alterações específicas das células malignas, aquilo que
se chama de “medicina personalizada” ou “de precisão”.
Nas circunstâncias em que a doença afeta outros órgãos que não aquele onde o tumor cresceu inicialmente, a cirurgia e a radioterapia perdem preponderância.
Continuam a ser úteis para situações muito específicas com objetivo de controlo local da doença, como por exemplo a radioterapia em caso de
hemorragia ou dor óssea resistente à terapêutica
analgésica. No entanto, deixam de ter impacto na
eliminação da doença, porque nestes casos necessitamos de facto de tratamentos que cheguem a todas as zonas do corpo potencialmente afetadas.
A quimioterapia já existe há décadas e alguns dos fármacos mais antigos são ainda hoje utilizados. As células
do cancro dividem-se mais rapidamente que as restantes células saudáveis do nosso corpo. É com base neste
princípio genérico que a maior parte dos agentes de
quimioterapia interferem nessa “divisão celular” ou danificam o material genético dessas células, impedindo
assim que o tumor cresça de dimensões, potencialmente contribuindo para a sua redução ou até eliminação.
Existem outros tipos de tratamento sistémico vulgar
mente utilizados além da quimioterapia, pelo que nem
sempre o tratamento de uma doença metastizada seja
igual a fazer quimioterapia. A hormonoterapia é um

exemplo, comummente utilizada em tumores dependentes de hormonas como o cancro da mama e o cancro da próstata. Maior parte dos tratamentos de hormonoterapia são orais, ao contrário da quimioterapia
em que apenas uma minoria pode ser feita por esta via.
Mais recentemente, com a evolução dos tratamentos sistémicos, surgem duas novas categorias que
são a imunoterapia e terapêuticas alvo. A imunoterapia e em particular os fármacos inibidores de checkpoint imunitário vieram revolucionar a história
natural de algumas doenças como por exemplo o
melanoma cutâneo metastizado. Esta classe de medicamentos de imunoterapia que é administrada por
via endovenosa, de forma simplificada, desmascara as
células malignas para o nosso sistema imunitário, fazendo com que o nosso próprio organismo combata
o crescimento do tumor. As terapêuticas alvo, como
o próprio nome indica, são fármacos que atuam especificamente em alterações adquiridas pelas células
malignas e que as tornam capazes de proliferar. São
medicamentos desenhados para bloquear mensagens
transmitidas no interior das células ou na sua superfície e são maioritariamente administrados por via oral.

Por último, pode também ouvir falar na alternativa
de participar num ensaio clínico. Resumidamente,
num ensaio clínico é “experimentado” um novo fármaco que com base em estudos prévios em modelos
animais se acredita que é pelo menos tão eficaz como
o tratamento já previamente preconizado numa determinada condição, mas que pode potencialmente
melhorar o controlo da doença. Apesar do potencial
benefício não garantido de aceder a medicamentos
inovadores de forma antecipada, a participação num
ensaio clínico é acima de tudo um ato altruísta por
contribuir de forma ativa para o avanço do conhecimento científico sobre o tratamento do cancro, sempre respeitando os princípios éticos da prática médica.
Em suma, o tratamento de uma condição oncológica é cada vez mais personalizado e multidisciplinar.
Cada caso é um caso, por isso muitas vezes as analogias ou comparações com as histórias de amigos
ou familiares que também tiveram o mesmo cancro,
pode ser muito diferente. Para isso é fundamental
procurar informação fidedigna e aconselhar-se com
a sua equipa clínica, nunca deixando por esclarecer
qualquer tipo de dúvida por mais simples que pareça.
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Moda

OBI Clothing

A
é uma marca de roupa
feminina que não se prende às tendências nem às
“medidas” do corpo, assegurando o cumprimento da promessa de criar peças confortáveis com o
propósito de que, quem as vista se sinta verdadeiramente bem. Insere-se no movimento “slow”, que
é uma forma “calma” de estar na vida (slow living)
por oposição à vida frenética do dia-a-dia, que nos
projeta demasiado no futuro e nos impede de apreciar o que (e quem) nos rodeia.
Lisboa - Porto - Braga - Chaves - Lagos - Toronto
E-mail: obiclothing@gmail.com
Tlm.: 938 825 569

Fotografia: Vania Santos
www.vaniasantos.pt
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Vai Correr Tudo Bem!
Barry Timms

lustração: Faye Hsu
Editora: Minutos de Leitura
Data de Lançamento: 9 de outubro
PVP: 12,30€
Desconto: 1,23€ (10%) em Cartão Leitor Bertrand

bertrand

Uma história enternecedora sobre esperança,
amor e coragem
O Noa tem uma nova e mágica amiga: a Ave Luminosa!
Esta ajuda-o a ser forte nas noites mais escuras. Se ao menos a sua magia ajudasse o seu papá a ficar bom outra vez...

O Meu Monstro e Eu
Nadiya Hussain

Ilustração: Ella Bailey
Editora: Booksmile
Data de Lançamento: 21 de setembro
PVP: 13,29€
Aquele ali em baixo sou eu. E esta criatura amarela é o monstro
das preocupações. Esteja eu a escovar os dentes, a brincar ou a
tentar adormecer, o monstro das preocupações nunca me larga.
Mas porque é que ele não se vai embora?
Um livro doce e encantador, escrito pela pasteleira preferida da
rainha de Inglaterra. Livro em capa dura, com ilustrações divertidas e ternurentas, ideal para momentos em família, onde se explica às crianças a melhor forma de partilhar e ultrapassar as suas
inseguranças. Se partilhares as tuas preocupações, será mais fácil
livrares-te delas. A ferramenta essencial para ajudar as crianças a
falarem abertamente sobre os seus medos e ansiedades.
- Um livro muito pertinente, na linha de variadas obras que ensinam as crianças a lidar com as suas emoções;
- Uma boa leitura para explicar às crianças que não devem esconder o que sentem, porque falar sobre as suas preocupações
ajudará a afastá-las;
- Com ilustrações coloridas e muito engraçadas, atraentes para
os mais pequenos, e um «monstro» com ar muito simpático.
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Vou Fazer Quimioterapia!
E Agora?
Patrícia Matos Martins

Editora: Projeto Foco
Data de Lançamento: junho de 2020
PVP: 15,00€
Desconto: 1,50€ (10%) em Cartão Leitor Bertrand

A Minha Revolução Anticancro
Odile Fernández

Editora: Editorial Planeta
Data de Lançamento: abril de 2017
PVP: 18,85€
Desconto: 1,89€ (10%) em Cartão Leitor Bertrand

bertrand

Este livro reúne dicas e estratégias para a prevenção e gestão dos efeitos adversos da quimioterapia, de acordo com
o recomendado pela mais recente evidência científica, permitindo ao doente e cuidador, ter junto de si a informação
necessária para lidar com os tratamentos.
Este livro constitui um guia prático.

Um livro emotivo, cheio de positivismo e bons conselhos
para enfrentar o cancro com optimismo. A Minha Revolução Anticancro é um livro prático e inovador.
Um guia de auto-ajuda onde a autora, ela própria sobrevivente de cancro com um diagnóstico muito pessimista - e
médica - explica como prevenir e lutar contra a doença e
combina com actividades, mas com todo o rigor científico.

Alimentação sem Mentiras
Marián García

Editora: A Esfera dos Livros
Data de Lançamento: janeiro de 2020
PVP: 19,00€
Desconto: 1,90€ (10%) em Cartão Leitor Bertrand
Todos os dias somos bombardeados com informações sobre alimentos que nos fazem bem e mal, que nos vão ajudar a
emagrecer, baixar o colesterol, ter um trânsito intestinal fluído ou permitir viver até aos 100 anos. No entanto, por trás da
maioria dos produtos, escondem-se armadilhas criadas pelo marketing nutricional com o objetivo de nos levar a comprar um determinado alimento. Acredite que um produto pode não ser saudável mesmo que tenha desenhado um enorme pêssego na embalagem, que a caixa seja verde e pareça «saudável», que inclua a palavra «natural», que seja 0%0%0%,
ou que um influencer apareça a comê-lo no Instagram.
Já reparou, por exemplo, que a quantidade de fruta presente nalguns iogurtes com frutos vermelhos é de apenas 8%? Isso
significa que, com sorte, teremos 1,3% de morango ou 1,3% de cereja... Nem dois gramas de cada fruto vermelho em
média!

Numa linguagem simples e descomplicada e tendo por base a legislação portuguesa e da União Europeia, a
nutricionista Marián García ensina-nos a ter consciência do que levamos à boca, analisando rótulos e vários
grupos de alimentos, desmistificando ideias pré-concebidas e desmascarando monstros nutricionais que nunca deveriam ter visto a luz do supermercado. Se soubermos escolher os alimentos certos, viveremos melhor. E
pelo caminho podemos poupar uns euros e evitar sermos enganados. São só vantagens!
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