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O laço Rosa
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Editorial

Inicialmente era um laço com a cor salmão e foi desenhado pela activista social
Charlotte Haley, que imitou o emblemático laço vermelho da campanha contra a
sida.
Charlotte tinha perdido muitas mulheres da sua família com cancro da mama, e
foi por isso que, começou a costurar laços na mesma cor da sua casa: salmão. Estes
laços eram colados a um cartão que dizia:
“Menos de 5% do orçamento do Instituto Nacional Contra o Cancro é destinado à
prevenção. Tu podes alterar esta situação: Envia uma carta para o INCC.”
A sua campanha não pretendia donativos, mas antes despertar consciências e alertar para a importância da prevenção.
Após constatar o êxito desta campanha, Evelyn Lauder (nora de Estee Lauder) e
sobrevivente de cancro da mama desde os anos 80, juntamente com a sua amiga
Alexandra Penny (editora da revista Self) tentaram associar-se a Charlotte e transformar a função de ativismo social do laço salmão numa ação filantrópica. A ideia
era ser usado para consciencializar para a luta contra o cancro, sem reclamar fundos públicos nem maior envolvimento dos governos. Queriam que a marca Estee
Lauder pudesse usá-lo durante o mês de outubro como parte de uma campanha de
beneficência na venda dos seus produtos cosméticos.
Charlote considerou a proposta demasiado comercial e recusou a autorização para
usarem o seu laço salmão. Desta forma, a empresa Estee Lauder, alterou a cor do
laço e iniciou uma outra campanha.
A escolha da cor rosa não foi por acaso, foi feito um estudo de mercado em que
foi questionado às mulheres que cores consideravam ser as mais tranquilizadoras,
reconfortantes e menos agressivas (sensações antagónicas aquelas produzidas pelo
cancro). A cor rosa foi a escolhida maioritariamente e deram início à “Campanha
de consciencialização sobre o cancro da mama”.
Desde então, o movimento rosa de “consciencialização” expandiu-se por todo o
mundo seguindo princípios e estratégias que estão muito mais próximos do marketing e publicidade das grandes empresas do que propriamente dos interesses dos
doentes.
No mês de outubro, nos Estados Unidos até se vendem pistolas cor-de-rosa, especiais contra o cancro da mama.
Este tipo de campanhas é classificado como “pinkwashing” pela iniciativa Breast
Cancer Action, ou seja, uma campanha de lucro comercial disfarçada de solidária.
A ação de simplesmente combinar o laço rosa a algum produto sem a mensagem
da campanha realmente consciencializa, ou lembra alguém sobre a necessidade de
prevenção da doença?
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As pessoas fazem exames de rastreio, porque viram o laço rosa nos meios de
comunicação?
Ou simplesmente, são comprados mais produtos rosa no Outubro Rosa?
As empresas têm que vender. Consumidores, que consumir. Mas o esperado de
uma empresa que se lança a apoiar uma campanha mundial tão relevante como
o Outubro Rosa, é que ela a abrace de verdade, não se apoie apenas no ombro
da ideia. Não é necessário doar uma percentagem da venda para a causa, mas
é importantíssimo explicar o tom da campanha, o porquê do Outubro Rosa.

Editorial

Editorial

Atrelar o laço rosa à campanha de vendas, sem o contexto da campanha, passa
a mensagem errada. O laço torna-se um adereço sem sentido.
O Outubro Rosa é um movimento internacional que ocorre anualmente durante todo o mês de outubro. Tem como objetivo ressaltar a necessidade da
prevenção e do diagnóstico precoce do cancro de mama. Há duas formas de o
fazer: autoexame e a mamografia.
Faça o seu autoexame, faça a sua mamografia, alerte as suas amigas e familiares,
consulte o seu médico.
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Entrevista

Ensaios clínicos
em oncologia

João Dias
Médico Oncologista, IPO Porto

A investigação de translação usa grande parte dos métodos e tecnologias da investigação básica mas tem já
em vista uma aplicação prática e procura dar resposta
a problemas mais concretos do ser humano. É como
A investigação é essencial para o desenvolvimento de um meio termo entre a investigação básica e investinovos tratamentos ou procedimentos para as várias gação clínica. Um exemplo deste tipo de investigação
doenças que podem afetar o ser humano. O método consiste na extração de amostras de tumores de dode fazer investigação e de como colocar e responder entes reais e seu estudo em laboratório para comprea questões acompanham o ser humano há milénios, ender de que forma estes tumores são resistentes aos
desde que os primeiros filósofos começaram a refletir tratamentos.
sobre a epistemologia - a área da filosofia que se dedica ao conhecimento científico. Estas regras tentam Sem os grupos de investigadores que se dedicam às cigarantir que as conclusões que se tiram estão corretas, ências básicas e de translação, nunca conseguiríamos
tentando evitar vieses - erros de raciocínio que podem fazer, com a mesma qualidade, o tipo de investigação
iludir os investigadores e que frequentemente são co- que nos traz aqui - a investigação clínica.
metidos por leigos. Este método científico é altamente
democrático, podendo ser exercido por todos, desde Define-se como investigação clínica aquela que envolque compreendam o seu funcionamento e as estraté- ve diretamente humanos e dedica-se às várias questões
gias que se devem implementar para evitar vieses. É diretamente relacionadas com a saúde, desde o estudo
por este motivo que, em saúde, a investigação cum- de eficácia e segurança de intervenções ou tecnologias
pre regras tão rigorosas, mas que não são distintas das de saúde (sejam medicamentos, procedimentos, dispositivos, etc), ao aperfeiçoamento de diagnósticos,
usadas nas outras áreas do saber.
descrição de características de doenças ou de popuNa saúde, podemos grosseiramente dividir a investi- lações. É uma área muito abrangente, que cobre todos
gação em três áreas: investigação básica, de translação os estados de saúde (desde populações saudáveis a doentes individuais) e todas as áreas da medicina.
e clínica.
A investigação básica é a que sustenta todas as outras.
É realizada em laboratório, com modelos que pretendem imitar o modo de funcionamento do corpo humano ou o comportamento das doenças. Os modelos
podem ser animais, células isoladas ou mesmo modelos de computador ou matemáticos. É neste contexto
que se descobrem novos processos ou proteínas que
podem ter aplicação prática, mas o objetivo da investigação básica é sobretudo filosófico - de aumentar o
conhecimento, de compreender melhor o nosso universo e os fenómenos naturais. Exemplos deste tipo
de investigação em saúde são o estudo de proteínas
celulares e sua função, ou caracterização de genes e o
seu papel nos vários estados da célula.
7
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Este artigo dedica-se a ensaios clínicos, uma
ferramenta de investigação clínica que se utiliza sobretudo para o estudo da eficácia e segurança de tecnologias de saúde. Em Oncologia, tem particular destaque
a investigação com medicamentos, mas é também frequente a investigação sobre métodos de diagnóstico,
cirurgias ou radioterapia.

O que é um ensaio clínico?
Por definição, um ensaio clínico é um estudo com
intervenção - ou seja, prevê que o investigador faça
algum tipo de intervenção sobre a pessoa em estudo,
seja essa intervenção um medicamento, uma cirurgia,
um exame ou uma manobra de diagnóstico.
Existem 4 fases de ensaios clínicos, com objetivos diferentes e cada novo medicamento passa por múltiplas destas fases antes de obter aprovação e poder ser
comercializado e receitado pelos médicos.
As fases iniciais focam-se sobretudo em segurança e
pretendem saber se o medicamento é seguro e qual a
melhor forma e dose para a sua administração. Apesar
de estas fases de ensaios clínicos serem as primeiras
vezes que o medicamento é testado em humanos, para
que estes estudos sejam aprovados o medicamento
tem já de ter demonstrado eficácia e segurança aceitáveis em estudos de translação como os que falamos
em cima.
Às fases mais tardias, nomeadamente à fase 3, chegam os medicamentos que já demonstraram uma segurança e eficácia aceitáveis. Estes ensaios decorrem
frequentemente em milhares de doentes, em todo o
mundo, e o objetivo é compreender se o medicamento tem interesse no tratamento de uma dada doença,
sem nunca perder o enfoque na segurança - todos os
eventos adversos são notificados e registados, até porque há eventos adversos raros que só surgem quando
o medicamento é administrado a um grande número
de pessoas. Sempre que novos dados coloquem em
causa a segurança do medicamento, o ensaio é interrompido.

terminada doença, mesmo que o medicamento seja
antigo e a doença recente (como muitos dos medicamentos que foram divulgados para tratamento da
COVID-19), é a realização de um ensaio clínico.

Como são garantidos os direitos e segurança dos utentes que participam
num ensaio clínico?
Independentemente da fase do ensaio clínico, os direitos dos utentes são assegurados pela Declaração de
Helsínquia, bem como pela legislação de cada país e
códigos deontológicos das profissões envolvidas. A
prioridade de todas estas regulações é assegurar a segurança e liberdade dos utentes. É proibida a inclusão
de utentes em ensaios clínicos sem o seu consentimento ou sem que tenham compreendido integralmente
os riscos e benefícios. Tem também de ser assegurado tempo suficiente para refletir e discutir o assunto
com familiares, amigos ou mesmo outros médicos. A
decisão de participar no ensaio clínico deve ser sempre tomada pelo utente, em liberdade e sem qualquer
pressão do médico ou familiares. Está ainda garantido
o direito à confidencialidade e segurança dos dados de
saúde, o direito a desistir do protocolo de investigação a qualquer momento, sem ser necessária qualquer
justificação, e o direito a ver os seus dados pessoais
eliminados da base de dados do ensaio clínico, se essa
for a vontade do utente. Existe sempre um seguro de
investigação que cobre os danos eventuais que possam
advir da participação no ensaio clínico, e à equipa de
investigação cabe a diligência de procurar resolver todos os eventos adversos que resultem da participação
no estudo, com transferência para outros serviços se
necessário for.

Em Portugal, todos os ensaios clínicos estão sujeitos
à regulação pela Lei da Investigação Clínica (Lei n.º
21/2014) e são aprovados pela Comissão de Ética para
Investigação Clínica (CEIC), as comissões de ética das
instituições em que decorre o estudo, pela Comissão
Nacional de Proteção de Dados e, caso a intervenção
envolva um medicamento ou um dispositivo, pelo INNem todos os ensaios clínicos testam medicamentos FARMED. Não obstante estas garantias, é importante
novos. Muitos testam medicamentos que já se utilizam que o utente saiba o que é um ensaio clínico, quais os
noutras situações ou doenças, mas que não se sabe se seus direitos, e que questões deve colocar ao médico.
é eficaz noutra doença em concreto - a única forma
de confirmar se um medicamento é eficaz numa de8
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nistramos Insony, 80% das pessoas adormecerem e no

O que são os vários braços do ensaio? grupo (ou braço) de controlo, a quem administramos
O que é um braço controlo? E um pla- uma pastilha de placebo, 40% adormecerem, dizemos
cebo?
que o Insony é eficaz e duplica a taxa de sucesso do
Os ensaios clínicos mais avançados, normalmente os
fase III, podem ter vários braços de tratamento. Um
braço de tratamento é um grupo de utentes a quem
é administrado um determinado tratamento, que depois será comparado em termos de eficácia e segurança com os restantes braços. Ao braço principal chamamos braço de intervenção, e ao braço com o qual
queremos comparar chamamos o braço controlo.
Imagine que estamos a estudar a insónia. Podemos desenhar um ensaio clínico para testar um medicamento novo a que chamaremos Insony (nome fictício). Se
dermos o Insony a 100 pessoas ao deitar e 80 adormecerem, podemos dizer que o insony tem 80% de eficácia? Na verdade não, porque não saberíamos quantas
pessoas adormeceriam se não tomassem nada ou se
tomassem uma pastilha a imitar o Insony mas que na
verdade não contivesse qualquer medicamento. Isto
é o chamado efeito placebo, através do qual algumas
pessoas melhoram só pela sugestão de terem sido submetidas a algum tratamento. Como a insónia é uma
situação muito suscetível a efeito placebo, para termos
a certeza que o Insony é eficaz temos de administrar
o medicamento a um número de pessoas e uma pastilha idêntica - mas que não contenha medicamento - a
outro grupo de pessoas para comparar quantas pessoas adormecem com sucesso em ambos os grupos.
Se no grupo (ou braço) de intervenção, a quem admi-

placebo.

O placebo tem também o objetivo de não permitir ao
médico saber se o seu utente está ou não a realizar o
tratamento, de forma a que este não possa influenciar
os resultados. No entanto, por questões de segurança,
o médico assume sempre que o utente está a receber
o medicamento, e todos os sintomas que surjam durante o estudo são encarados como possíveis eventos
adversos.
Nem sempre é obrigatório existir um placebo, e isso
é decidido pela equipa de investigação sob apoio das
comissões de ética. Se o medicamento provocar efeitos laterais muito específicos e frequentes, o doente e
o médico conseguem “adivinhar” em que braço está
o doente, pelo que não faz sentido existir um placebo. Contudo, regra geral, é boa prática que exista um
placebo, para que os resultados do estudo possam ser
interpretados com maior confiança.
O medicamento experimental não tem de ser administrado sozinho. Em oncologia é frequente que o medicamento do ensaio clínico seja adicionado ao tratamento convencional - por exemplo, quimioterapia.
Assim o que se pretende saber é se o medicamento
aumenta a eficácia da quimioterapia. Nesta circunstância todos os sujeitos do estudo vão receber quimioterapia, mas apenas àqueles do braço de intervenção
será administrado, para além da quimioterapia, o medicamento experimental

Porquê participar num ensaio clínico?
Participar num ensaio clínico é sempre um ato altruísta, dado que o principal objetivo é contribuir para o
avanço do conhecimento e da ciência. No entanto, há
razões muito concretas para que se possa participar
em ensaio clínico, podendo ser uma opção de tratamento com mais-valia para o utente. Pode-se participar num ensaio clínico por não haver mais tratamentos disponíveis para a doença em causa (ou até por
não haver qualquer tratamento), ou por os tratamentos disponíveis serem imperfeitos em termos de eficácia ou segurança e a equipa de investigação estar a
tentar melhorar esses tratamentos. Por outro lado, os
9
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ensaios clínicos obrigam a procedimentos rígidos de
segurança e vigilância, e acaba por ser uma garantia
adicional de que estes procedimentos são cumpridos,
para benefício do doente.

seus objetivos, quais os procedimentos previstos pelo
estudo e quais os direitos do participante. O médico
do estudo deve sempre complementar esta informação escrita com informação verbal, responder a todas
as questões do doente e oferecer o tempo necessário
É também importante participar no ensaio por forma para a tomada de decisão, sendo reagendada a cona garantir que todo o tipo de pessoas são incluídas no sulta assim que o utente esteja pronto para tomar a
mesmo, e que os resultados do estudo são aplicáveis decisão.
em todo o mundo.
Existe um conjunto de questões que o potencial participante deve procurar ver respondidas, seja nos documentos escritos seja verbalmente. A seguinte listagem
não é exaustiva, e qualquer dúvida que tenha deve ser
esclarecida antes de concordar participar.

• O que é o ensaio clínico e porque é proposto?
• Quais os exames necessários para participar e quais
os riscos previsíveis (por exemplo, biópsias adicionais)?

• Qual é o medicamento experimental? Qual a expePode ter contudo algumas desvantagens. O medicame
nto ou intervenção ainda é experimental e, embora os
investigadores considerem que há uma boa probabilidade de este ser útil e seguro, há sempre o risco de
os resultados finais não confirmarem essa suspeita.
Por outro lado, os ensaios clínicos obrigam frequentemente a procedimentos adicionais ou períodos de
permanência no hospital para efeitos de segurança
e vigilância. É também frequente serem necessárias
mais visitas ao hospital. Embora seja proibida o pagamento a sujeitos de investigação para participarem em
ensaio clínico, existem frequentemente apoios para
ajudar a colmatar as despesas associadas às vindas
adicionais ao hospital.

riência da equipa de investigação com ele? É utilizado
noutras doenças ou é a primeira vez que está a ser testado em humanos?

• Qual a fase do ensaio clínico? Em quantos hospitais
e países está a ser implementado?

• Qual a probabilidade de receber o medicamento ex-

perimental e se não o receber será administrado um
placebo ou nada?

• Se eu não participasse no ensaio clínico, qual seria a
proposta de tratamento?

•

Existe braço controlo no ensaio clínico? O trata-

Como decidir se participa num ensaio mento do braço controlo é o mesmo que eu receberia
clínico?
se não participasse no ensaio? Por que motivo é difeEmbora alguns utentes procurem especificamente rente?
hospitais onde determinado ensaio clínico está a decorrer por não existir, para a sua doença, perspetivas • Como vou saber se o tratamento está a funcionar?
de tratamento eficaz, na maior parte dos casos a participação num ensaio clínico é proposta pelo médico • Quanto tempo vai durar o ensaio clínico, e em que
assistente.
circunstâncias daremos o ensaio clínico por terminaAo utente é entregue um documento de consentimen- do?
to informado, que explica o que é o estudo, quais os
10
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• Onde vai decorrer o estudo? Os procedimentos são
realizados no hospital ou em outros locais?

• As despesas associadas às deslocações adicionais se-

rão cobertas?
• Quem será o médico responsável por mim durante
a duração do ensaio? É possível participar no ensaio
num local mais perto de casa?

• De que forma será garantida a minha privacidade
ao participar no ensaio? Que contactos posso usar se
quiser aceder aos meus dados no futuro?

• Quais os contactos da equipa de investigação caso
surjam dúvidas durante a participação no ensaio?

Onde posso obter mais informações
sobre ensaios clínicos?
Apesar de nem sempre serem de leitura simples, os
sites da CEIC(https://www.ceic.pt) e do INFARMED
(https://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/
medicamentos-uso-humano/ensaios-clinicos)
oferecem alguns documentos adicionais sobre investigação clínica e ensaios clínicos. Existe também muitos recursos noutras línguas (nomeadamente inglês e
francês) sobre ensaios clínicos. Procure sempre páginas de instituições oficiais de forma a garantir a fiabilidade da informação.
Pode também encontrar informações sobre o seu ensaio clínico em questão nos registos internacionais de
ensaios clínicos, nos quais é legalmente obrigatório
que o seu ensaio esteja registado. Existe um registo
europeu (https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search) e um registo norte-americano (https://
www.clinicaltrials.gov/), e pode procurar o seu ensaio
clínico por nome ou pelo número de registo, que se
encontra habitualmente perto do título nos documentos informativos. Pode também pesquisar estas bases
de dados pela sua doença ou situação clínica, para encontrar ensaios clínicos que se possam aplicar ao seu
caso e sobre os quais pode conversar com o seu médico. A lista de ensaios clínicos a recrutar em Portugal
encontra-se em https://www.rnec.pt/pt/como-participar-num-ensaio-clinico-em-portugal
11
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Império Otomano
É numa pequena sala à beira-mar, rodeada de pérolas,
corais, sedas e pedras semipreciosas que encontramos
um pequeno império. Por todo o lado, colares, brincos, pulseiras, pequenas jóias pensadas e trabalhadas
de forma que quem as use se sinta uma verdadeira imperatriz, pronta para conquistar o mundo. Foi numa
viagem de trabalho à Turquia que Filipa Gallego se
apaixonou pela joalheria Otomana e, assim, começou a sua marca como hoje a conhecemos - Império
Otomano. Já há dez anos que Filipa cria e traz até
às mulheres pequenos tesouros vindos das terras dos
sultões, e nem o cancro da mama que teve em 2017 a
fez parar nunca, tendo mesmo de gerir os tratamentos
e os mercados que não deixou de fazer.

12
Edição 6 - Revista Cuidar.indd 12

19/10/2021 16:06:25

Artigo

No seu showroom, num cadeirão antigo, encontramos
uma pequena almofada com uma pintura de Vermeer.
Nela vemos a famosa “rapariga do brinco de Pérola”,
uma jovem que, de lenço na cabeça e de sobrancelhas
esbatidas, vê a sua beleza ressaltada pela luz que o seu
brinco irradia. É essa a luz que Filipa partilha com
as suas jóias. Peças únicas que fazem com que uma
mulher, com mais ou menos cabelo, se sinta também
única.

Instagram: @imperiootomanojoias
Facebook: @ImperioOtomanoPortugal

Foto: Rui Gabriel Viegas
Modelos: Filipa Gallego, Ana Rita Veiga, Beatriz Viegas
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Sugestão
3 DUCRAY ANACAPS REACTIV CAPSULA CAPS
Suplemento alimentar para o couro cabeludo, cabelo e
unhas. Pode ser usado um mês após o tratamento de
cancro.
Capacidade 3x30
PVPr: 18.20€

3

3 DUCRAY ANAPHASE+ CUIDADO APOS CHAMPO
Anaphase+ Cuidado após champô fortificante desenbaraça o cabelo quado usado em complemento ao
Anaphase+ Champô. Pode ser usado durante a gravidez, amamentação e tratamento de cancro.
Capacidade 200ml
PVPr: 12.48€

3 DUCRAY ANAPHASE+ CHAMPO
Anacaps Reactiv é um suplemento alimentar para o
couro cabeludo, cabelo e unhas para situações sazonais
de queda de cabelo (< 6 meses). Pode ser usado um mês
após o tratamento de cancro
Capacidade 400ml
PVPr: 18.20€
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Neuropatia periférica induzida
por quimioterapia
Alexandra Pereira
Enfermeira
Identificada como uma componente comum, muito
embora ainda pouco estudada, a neuropatia periférica induzida pela quimioterapia (NPIQ) surge como
sendo um distúrbio neurológico que afeta a qualidade
de vida dos doentes de forma tão impactante que se
torna pertinente a sua abordagem em ensaios clínicos
e artigos.
Estudos demonstraram, que um número representativo de doentes com cancro, quando expostos a tratamentos com determinados agentes quimioterápicos,
experimentaram sintomas relacionados com este distúrbio.

identificar o tipo de nervos atingidos e que pode ser
apenas um (mononeuropatia), ou vários nervos em
simultâneo (polineuropatia).
Geralmente, é a neuropatia sensitiva que numa fase
inicial da NPIQ mais se observa na maioria dos doentes. As manifestações clínicas caracterizam-se por
perturbação da sensibilidade tátil, formigueiro, picadas, dormência ou ardor, hipersensibilidade ao frio,
diminuição/ausência de reflexos, contrações e fraqueza muscular, incapacidade funcional e dor neuropática. Esta dor pode apresentar-se intensa podendo tornar de difícil execução tarefas rotineiras como
abotoar a camisa, colocar joias, utilizar os comandos
de televisão, costurar e virar as páginas de jornais, livros ou revistas, abrir recipientes, conduzir, praticar
exercício físico, estar de pé, subir e descer escadas, ou
caminhar. Numa primeira fase, estes sintomas surgem
geralmente nas mãos e nos pés, propagando-se gradualmente pelos braços e pernas comprometendo a
qualidade de vida.

Os mecanismos de ação que favorecem o aparecimento de uma neurotoxicidade e que consequentemente
conduzem à neuropatia periférica, não são ainda totalmente conhecidos. O fator exponencial da sua causa a nível celular e tecidual é ainda pouco conhecido
mas existe a noção que os nervos podem ficar mais Muitos doentes referem dor quando comem, bebem
fragilizados e que a NPIQ é frequentemente depen- ou estão em contacto com objetos frios devido à hidente da dose cumulativa, duração do tratamento, persensibilidade ao frio. Outros, queixam-se de dor
esquemas de quimioterapia efetuados no passado,
quimioterapia administrada concomitantemente e
existência prévia de história de neuropatia.
Na realidade, alguns destes fármacos podem afetar os
nervos periféricos causando a sua inflamação ou degeneração. Normalmente os sintomas manifestam-se
entre o primeiro e o terceiro ciclos de quimioterapia.
As perturbações causadas diferem de uns para os outros e afetam elementos distintos do sistema nervoso
periférico. O diagnóstico é maioritariamente baseado
na informação recolhida da história clínica, sintomas
do doente e exame objetivo e o tratamento pode passar por uma necessidade imperativa em reduzir as doses ou mesmo suspender o esquema terapêutico nem
que seja temporariamente.
Neuropatia sensitiva, Neuropatia Autonómica ou
Neuropatia motora é a nomenclatura usada para
15
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ao morder os alimentos, devido a espasmos e/ou rigi- meses após finalizar o tratamento com quimioterapia,
dez nos músculos envolvidos na mastigação.
e a sensação de dor pode, em alguns casos, durar vários anos após o término da quimioterapia, afetando
Dentre os sintomas autonômicos, destacam-se os car- desse modo a qualidade de vida dos doentes.
diovasculares (oscilação da pressão arterial), gastrointestinais (que se manifesta clinicamente por quadros A importância em acompanhar o doente desde os pride diarreia alternados por quadros de obstipação) e meiros sintomas, pode evitar um grande dano quer
urológicos (problemas de ereção e retenção urinária). a nível físico quer a nível psicológico. As opções teOs sintomas motores normalmente manifestam-se rapêuticas e preventivas são, ainda, muito limitadas.
por fraqueza nos pés, distúrbios de marcha e equilí- A dor associada a estes efeitos neurotóxicos pode ser
brio, e dificuldades com movimentos finos (escrever, prolongada, intensa e relativamente resistente à interabotoar roupas, corte e costura).
venção. O seu médico dar-lhe-á as orientações necessárias para controlar a sintomatologia. Ele pode recoTendo em conta a eficácia do uso da quimioterapia mendar um plano de tratamento ou pode igualmente
no controlo da doença oncológica, se o quadro clíni- referenciá-lo para um especialista que institua outro
co que se apresenta de NPIC é de natureza aguda, a tipo de tratamento, se necessário.
hipótese de descontinuar a quimioterapia ou reduzir
a dose dos agentes neurotóxicos utilizados deverá ser
ponderada de acordo com a gravidade dos sintomas.
Se pelo contrário os doentes já apresentarem CIPN
crónica, já instalada, e em que a redução ou interrupção do tratamento por si só não se mostraram suficientes, recorre-se ao uso de medicação de forma a
diminuir os sintomas.
Dado que a NPIC poderá estar relacionada com o
comprometimento do estado nutricional e da qualidade de vida do doente, torna-se assim importante
acompanhar o doente oncológico na prevenção e no
controlo da sintomatologia relacionada com a neuropatia periférica:
• Evitar o contacto com objetos a temperaturas extremas;
• Não ingerir bebidas frias ou recorrer a cubos de gelo;
• Preferir alimentos e bebidas à temperatura ambiente
ou mornos, mesmo alguns dias após término do tratamento;
• Usar luvas para retirar alimentos do frigorífico ou
do congelador de forma rápida, evitando permanecer
muito tempo com as mão no frio;
• Ter atenção aos objetos metálicos. Dar preferência a
talheres de plástico;
• Manter uma nutrição adequada, são algumas das
medidas preventivas referenciadas aos doentes.
Apesar dos sintomas se apresentarem, na maioria das
vezes, de forma transitória, eles podem continuar até
16
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“Como são assombrosos, quando se
apagam as luzes da saúde, os países
desconhecidos que se desvendam.”
Virgínia Woolf
Vanessa Oliveira
Psicóloga
Quando as luzes da saúde se apagam, somos obrigados
a travar a hiperatividade da nossa vida e, nos casos de
doenças consideradas graves e que têm uma “carga”
muito própria, como o cancro, somos recordados dos
nossos limites e da nossa condição mortal.
Esse rompimento dos nossos admiráveis planos e
agendas, esperanças e seguranças, acaba por nos deixar à porta de territórios desconhecidos, selvagens,
imprevisíveis, aos quais, simplesmente, não podemos
dizer que não. À rendição, à esperança, ao “vamos
com tudo”, junta-se a confusão, a ansiedade, o medo,
a tristeza, a zanga, a fuga, a urgência... todos ou só
alguns, vão-nos virando a casa do avesso, desarrumando, e nós vamos tentando arranjar-lhes um lugar,
como quem arranja mais uma cama para um hóspede
não convidado.

futuros cheios de significado; e, definitivamente, perceber o espaço central que ocupa o Amor.
Não deixamos de ter de lidar com pequenas mortes
simbólicas, com o que finda, com o que deixa de ser, e
com os seus respetivos lutos: a forma como vivíamos,
os hábitos que tínhamos ou que nunca chegámos a ter,
quem éramos ou quem nunca nos permitimos ser, o
corpo que possuíamos e que aquele que vemos muitas vezes transformado, marcado pelas cicatrizes do
cancro.
Quando se trata do corpo, pesa sobre nós uma cultura que o olha de forma limitada, como um objeto ou
uma máquina, e que vê a doença como um mau funcionamento que necessita de reparação. Não se abraça
o Mistério. Pesa a superficialidade ligada ao culto da
imagem, do perfeccionismo e da estética ideal, que
nos enreda em modelos inatingíveis, comparações redutoras e exigências desgastantes.

As emoções, pensamentos e fantasias, vão sendo cozinhadas a fogo lento, enquanto contamos a notícia
com a boca seca e fazemos malabarismos com as palavras, enquanto nos sentamos nas muitas salas de espera, entre consultas, exames, tratamentos, noites mal
dormidas e dias atrapalhadamente vividos. É tudo isto
que nos vai temperando a alma. E, a pouco e pouco, a
atenção ao que se vai movendo dentro de nós redobra
e vamos deixando uma superficialidade rotineira para
explorar lugares mais profundos.
A “morte ensina-nos a viver” diz Marie de Hennezel.
Encarar a sua possibilidade através de um diagnóstico
médico é suficiente para começarmos a “peneirar” a
nossa vida e a nós mesmos e para acendermos a luz
do discernimento. Podemos ver revelado com nitidez
aquilo que mais nos importa; pesar melhor as prioridades; ver o acessório e o estéril a cair e a perder força;
renovar valores, ampliar perspetivas, imaginar novos
17
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Com estes pilares de base, na verdade, estar atualmente diante de um espelho pode ser considerado um ato
de épica coragem. O nosso reflexo, debaixo de um
coro de vozes críticas é o suficiente para nos devolver
o desvalor, seja pela passagem do tempo e a presença
de rugas, pelos kilos a mais ou a menos, pela celulite,
pelas medidas inexatas… no fundo, por tudo o que
nos torna únicos.

go de todo o processo e, por isso, todas as escolhas
devem vir do lugar mais íntimo, mais real que há em
nós. Não existem fórmulas certas para uma recuperação. Não existem decisões certas em relação a fazer ou
não fazer reconstrução mamária, em optar por fazer
ou não fazer uma tatuagem no local da cirurgia, ou
outra infinitude de pequenas-grandes opções. A estética deve fazer o movimento de vir ao encontro do
paciente e das suas necessidades, e estar ao serviço do
seu bem-estar e inteireza, e não ao contrário. Servimos a beleza quando servimos a Alma. A decisão certa será a que lança sobre o corpo um olhar de atenção
e respeito, um corpo que guarda e expressa o que essa
pessoa tem de mais precioso: as suas histórias, as suas
relações, os seus mundos, a sua essência.

A autoestima e autoimagem caminham, portanto,
descalças e por um trilho acidentado, quando se começam a sentir os efeitos secundários das frequentes
terapêuticas oncológicas – as alterações de peso, o inchaço, a perda de cabelo, … - e, especialmente, quando existe algum tipo de mutilação, como as mastectomias em situação de cancro de mama.
É preciso aprender a viver a doença, pois ela faz parte
das “letras pequenas” do nosso contrato com a Vida.
Para encontrarmos a saída, é preciso entrarmos den- Talvez os momentos mais importantes sejam mesmo
tro. É preciso dotarmo-nos de suficiente profundida- aqueles em que reconhecemos a nossa pequenez ante
de e elevação, seja como pacientes, como profissionais a dimensão da própria vida, em que nos sentimos
de saúde ou como comunidade e família.
nus, vulneráveis, abertos, com capacidade para aceitar
aquilo que não controlamos, e suficientemente maduPor um lado, aquilo que acontece ao corpo não é algo ros e responsáveis para sermos parte ativa no procesque acontece só ao corpo: não é só uma mama que so, para fazermos o que está ao nosso alcance, para
se “amputa”, mas também o que ela representa, aqui- pedir o que necessitamos e para estarmos lá para nós.
lo que simboliza. Dessa forma, não podemos pensar Não está só em causa sobreviver, mas passar a viver
que a sua substituição por uma prótese, por exemplo, com um novo corpo e com tudo/todos os que nos rerepõe a situação. Tudo isto impacta a mulher, na sua lacionamos através dele. As cicatrizes poderão relemforma de se sentir mulher, apreciada, de realizar o seu brar-nos a doença, mas também poderão relembrarpapel de mãe, de se envolver intimamente, de se entre- -nos a nossa resiliência, a nossa infindável força, os
gar, expressar e reencontrar o prazer.
nossos recursos insuspeitados e a teia afetiva que nos
susteve.
Por outro lado, se elevarmos o nosso olhar, também
compreenderemos que aquilo que nos acontece ao Recordemo-nos de como olhamos para quem amanível do corpo, ou a qualquer outro nível, não nos mos, para os nossos filhos, para os nossos pais, para
define. As circunstâncias não nos definem. Indepen- um animal doméstico, para os nossos amigos ou para
dentemente da amputação, seremos sempre mulheres, a nossa “cara-metade” ... Bebamos desse Amor que
e a nossa essência não poderá nunca ser-nos retira- não se demoveria, que não iria encolher 1mm mesmo
da com um bisturi. Encontraremos os espaços de in- que o corpo deles se transformasse... e depois voltetimidade e amor que necessitamos, mesmo que não mos esses olhos e coração sensível para o reflexo do
seja nos mesmos lugares ou da mesma forma que os nosso próprio corpo no espelho. Todos os dias.
procurávamos antes. Teremos a oportunidade de reencontrar o sentido profundo da estética – algo que
não é sentimental, nem só feito do bom e do saudável, “O amor será o remédio mais vital. Tu
não é superficial, mas sim a substância de que somos serás o seu Milagre.”
feitos.
Clarissa Pinkola Estés
A nossa individualidade deve ser preservada ao lon18
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“As rosinhas”

Artigo

Ana Luísa Janes
Vítima de cancro da mama

Em abril de 2020, Ana Luísa Janes recebeu o diagnóstico de cancro da mama. “Foi muito dramático receber essa notícia e partilhá-la com a minha família. Sou
mãe de três crianças pequenas de 11, 7 e 2 anos, e tive
muitas dúvidas de como abordar o assunto, sabendo
que o cancro está muito associado à morte… Tive receio da reação dos meus filhos”, recorda à Cuidar.
No entanto, resolveu “enfrentar o assunto com a naturalidade e leveza” que a caracterizam, garantindo aos
filhos que “tudo iria correr bem”, mas que iria ser um

“processo longo, que causaria algumas alterações físicas” devido aos tratamentos.
O processo de quimioterapia provocou, naturalmente,
a queda de cabelo. “Quem me rapou o cabelo foram
os meus filhos. Relativizámos a situação e aceitámo-la
com naturalidade. Claro que este processo não teria
sido tão fácil se não fosse o apoio incondicional da
minha família e de tantos amigos!”, confessa.
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Depois da quimioterapia, Ana foi sujeita a mastectomia (extração da mama) e foi-lhe dada, no hospital
(através de uma associação), uma prótese provisória
de tecido e algodão. Mas a sua irmã Maria do Carmo, “que em tudo o que toca faz arte, não descansou
enquanto não encontrou uma solução perfeita” para
o facto de Ana ter ficado sem mama e só poder fazer
a reconstrução mais tarde. E encontrou uma solução
que é agora acessível a todas as mulheres, um projeto a
que chamaram “As rosinhas”. Na prática, são próteses
mamárias provisórias feitas de modo artesanal com
meias de mousse e alpista para pássaros exóticos. “São
próteses muito confortáveis, maleáveis e adaptadas à
fisionomia de cada mulher!”, sublinha Ana.
O intuito, acrescenta, é o de “ajudar mais mulheres
que passaram ou passam por cancro da mama”. As
“rosinhas” são entregues gratuitamente, via CTT, a todas as mulheres que precisam.
A lição desta história vale ouro. “No meio de uma
pandemia e de um cancro, encontrámos algo tão bonito que é, agora, o meu/nosso foco. Tem sido uma
partilha incrível que nos enche o coração de orgulho
e muito amor!”
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Esperança que dá força

Tatiana Bond e Cátia Damasceno não bai- cá para contar”, afirma, sublinhando a diminuição do
xaram os braços e, apesar das dificulda- extremo cansaço que antes sentia.
des enfrentadas, conseguiram que lhes
fosse disponibilizado um medicamento
inovador com bons resultados na sua doença. Um exemplo de que a esperança dá
forças para lutar pela vida.
São apenas duas histórias, mas simbolizam a esperança que vieram trazer a inúmeras mulheres que vivem
situações idênticas no nosso país. Depois de o pedido
que fizeram ao Infarmed - com vista à obtenção de
um medicamento inovador destinado a dar-lhes melhor qualidade de vida e evitar a progressão da sua doença - ter sido recusado, decidiram continuar a lutar
por outros meios. E em boa hora o fizeram. Graças
aos apelos nas redes sociais, às entrevistas nos meios
de comunicação social e até à petição pública criada
por Tatiana Bond, hoje a situação é bem diferente. E
embora o medicamento ainda não seja facilmente disponibilizado para o cancro da mama através do Serviço Nacional de Saúde, a verdade é que, ao que tudo
indica, o acesso está a ser facultado a todas as doentes
elegíveis e cujos médicos o solicitem.
Para percebermos como tudo aconteceu, nada como
ouvir as protagonistas. Atualmente com 39 anos, Cátia Damasceno soube que padecia de um cancro da
mama hereditário (mutação no gene BRCA1) em
2019. De imediato, iniciou um longo caminho composto por várias terapêuticas e intervenções, até ao
momento em que o médico lhe disse que não tinha
mais nada a propor-lhe – a doença piorara substancialmente - e que talvez fosse benéfico procurar opiniões de outros especialistas. Foi assim que ficou a
saber do medicamento inovador que lhe viria a mudar a vida. Tendo em conta que este fármaco não era
comparticipado para o cancro da mama, fizeram o
pedido ao Infarmed, mas não foi aceite. “Então, decidi
ir por outros meios e foi quando dei as entrevistas, assim como as outras duas doentes na mesma situação,
e felizmente conseguimos”, conta. A tomar o medicamento desde maio deste ano (o primeiro pedido ao
Infarmed foi feito em fevereiro de 2021), diz que deve
ao medicamento a qualidade de vida de que hoje beneficia. “Se não fosse assim, hoje se calhar nem estaria

Atrás de cada caso há uma vida
Quem também valoriza especialmente o que não sente é Tatiana Bond, de 37 anos. É que apesar de ter alguma fadiga e limitações como resultado do cancro
da mama metastático diagnosticado em 2016, assume
que, desde que começou a tomar o medicamento inovador, está com mais energia e “até as análises recentes demonstram que as coisas estão a estabilizar um
pouco”. Acima de tudo, acredita que, se não fosse esta
terapêutica, o seu estado de saúde seria outro: “Estaria
muito mais doente e com sintomas que não tenho, nomeadamente, más disposições, cansaço extremo e todas as outras situações que sabemos que surgem com
a quimioterapia.”
Para que esta seja a sua condição neste momento, teve
de arregaçar as mangas e lutar, já que também Tatiana
Bond viu o seu pedido de Autorização de Utilização
Excecional ser indeferido pelo Infarmed, à semelhança de muitas outras mulheres em Portugal. “Achei que
se alguém soubesse que por atrás daquele caso havia
uma vida e uma história talvez fosse diferente. O que
eu não estava à espera é que isto ganhasse a proporção
que ganhou. Os meus amigos e família tiveram um
papel muito importante e conseguiram chegar muito
mais longe do que eu alguma vez imaginei e conseguimos reverter a decisão dos casos indeferidos, não só
do meu”, explica, referindo-se não só aos apelos nas
redes sociais e entrevistas como também à petição pública que lançou pelo acesso ao medicamento, e que
culminou numa audição na Assembleia da República,
em junho. O objetivo é que o acesso ao fármaco possa ser garantido e uniformizado para todas as doentes
que dele necessitem, de forma a que a esperança não
se apague da vida destas mulheres, tal como não se
apagou da de Tatiana Bond e Cátia Damasceno.
21
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Secção

Receitas

Lentilhas estufadas com chouriço

Receita

Ingredientes para 4 pessoas
450g lentilhas
2 cenouras
1 dente de alho
1 folha de louro
1 cebola grande
1/2 pimento vermelho
2 tomates maduros
1 chouriço de carne
1 colher de chá de colorau
1,5 litros de caldo de galinha ou água
Azeite virgem extra a gosto

Preparação
Coloque as lentilhas de molho em água fria durante,
pelo menos, meia hora.
Cubra o fundo de um tacho com azeite.
Adicione a cebola picada grosseiramente e o pimento
cortado em pedaços não muito pequenos. Deixe refogar ligeiramente.
Adicione a cenoura cortada em pedaços grandes, os
tomates cortados em quartos, as lentilhas previamente
escorridas, o chouriço cortado em rodelas grossas e a
folha de louro.
Cubra com o caldo ou água, tape e leve ao lume durante
cerca de 40 minutos. Vá mexendo de vez em quando e
adicione um pouco mais de caldo ou água, caso necessário.
Quando as lentilhas, o chouriço e a cenoura estiverem
bem cozidas, tempere com sal e sirva com um bom pedaço de pão.
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Receitas

Receitas
Rui Ribeiro
Chef

Refresco Puré de abóbora
com couve flor crocante
de maracujá

Receita

Preparação
Comece por cortar a couve-flor em pedaços pequenos.
Distribua por um tabuleiro forrado com papel vegetal e
regue com um fio de azeite.

Ingredientes para 2 pessoas
½ couve-flor
Q.b de azeite
Q.b de sal e pimenta
1 c. chá de colorau
300 gramas de abóbora Hokkaido
2 dentes de alho
2 chalotas
2 c. de sopa de manteiga

Tempere com sal, pimenta e o colorau e envolva bem.
Leve ao forno pré aquecido a 180º durante cerca de 30
minutos, misturando de vez em quando, até ficar dourada e crocante. Reserve.
Entretanto, descasque a abóbora, retire-lhe as pevides e
corte em pedaços com cerca de 2 cm
Aqueça um tacho com um fio de azeite
Adicione um dente de alho e duas chalotas cortadas em
metades.
Adicione a abóbora, tempere com sal e pimenta e deixe
cozer, em lume muito brando, com a tampa colocando,
durante cerca de 30 minutos. Mexa de vez em quando e,
caso necessário, adicione um pouco de água.
Triture, retifique os temperos, e adicione 2 colheres de
sopa de manteiga.
Acompanhe com a couve-flor assada e algumas folhas
de salva.
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Gestão de más noticias
em oncologia

Cristina Pires
Especialista em Psicologia Clínica e da Saúde. Pós-graduada em Cuidados Continuados e Paliativos.
Residências Montepio Entrecampos. Consultório privado de Psicologia.

É preciso coragem para levantar e falar,
mas é preciso muito mais coragem para à família, sendo necessária uma reorganização e resentar e ouvir.
distribuição de tarefas. O cancro transforma-se então
numa doença familiar, onde a comunicação se torna
ipócrates de Cos, a quem os médicos chamam pai uma necessidade básica no cuidar do doente e famída medicina, parecia já ter percebido antes de todos lia, não sendo possível deixar de parte a temática da
que a qualidade da relação entre o profissional de saú- transmissão de más notícias.
de e o doente constitui um ingrediente essencial no
tratamento, sendo ainda considerado um fator deter- O processo de transmissão e gestão de más notícias é,
por si, desafiador e complicado, suscetível de ser fonte
minante dos resultados clínicos.
de desconforto tanto para a pessoa e sua família, como
Uma boa comunicação com os doentes e suas famílias também para o profissional de saúde, já que falar socontribui para estes melhorarem o seu conhecimen- bre estes assuntos é difícil. A existência de alguma reto sobre a doença, as suas emoções, e o seu compor- sistência e dificuldade pela parte dos profissionais de
tamento e para gerirem de melhor forma a sua vida. saúde em comunicar más notícias prende-se com o
Está associada a uma melhor adesão aos tratamentos e nível de stress elevado sentido nos médicos, a vivência
a melhores resultados clínicos. Ajuda também a redu- de emoções intensas e sensações de responsabilidade
zir a ansiedade e a incerteza dos doentes, identifican- referentes não só à informação que será comunicada
do as suas preocupações e necessidades psicossociais. ao paciente, como também com o medo e consequProporciona uma referenciação adequada para cui- ência de uma reação negativa da parte do doente. Má
dados especializados, promovendo os cuidados cen- notícia é definida como qualquer informação que altrados no doente. Simultaneamente promove melhor tera negativamente a visão que o doente tem do seu
utilização dos serviços de saúde, um melhor controlo futuro, ou seja, que envolva uma mudança drástica na
da dor e de outros sintomas e melhora a adaptação perspetiva de futuro num sentido negativo. É qualà doença. Os efeitos positivos de uma boa qualidade quer informação sobre cuidados de saúde onde há
da comunicação também se aplicam aos profissionais uma sensação de desesperança, perceção de ameaça
de saúde. O profissional de saúde que cria uma boa ou risco de uma pessoa em termos físicos ou mentais,
relação e comunicação com o doente vê o seu nível de com consequências negativas num estilo de vida esstress profissional menos intenso, reduzindo assim a tabelecido. É uma mensagem que tem o potencial de
possibilidade de burnout. Paralelamente vê aumentar destruir os nossos sonhos e de provocar mudanças no
o seu grau de satisfação com a sua prática profissional. estilo de vida de uma pessoa e que leva a um futuro
diferente daquele que a pessoa sonhava. Desta forma,
A doença oncológica exige uma grande necessidade percebe-se que uma má notícia implica um possível
de reajuste face às alterações nos diferentes papéis sentimento de dor e sofrimento, e que perante ela o
desempenhados pela pessoa, seja a nível pessoal, fa- médico, o doente e sua família podem ter diferentes
miliar, profissional, social, entre outros. É crucial ter reações e exprimirem-se de diferentes formas perante
em consideração que o impacto do cancro se estende a informação.

H
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A comunicação de más noticias normalmente é comunicada pelo médico e deve ser expressa oralmente
com a pessoa, sendo este o melhor procedimento para
favorecer a relação com o profissional de saúde. Desta
forma quando o profissional de saúde respeita o doente e os seus sentimentos, e disponibiliza tempo para
responder a perguntas e garante ao doente que será
continuamente apoiado, mesmo quando a cura não
for possível, isto é sentido pelo doente e o sofrimento
que emerge quando é comunicada a má notícia é de
algum modo aliviado. Contudo o trabalho em equipa
multidisciplinar ajuda a prevenir as discrepâncias nas
informações e permite identificar as necessidades dos
doentes. São medidas relevantes para todos os técnicos de saúde aplicarem a empatia, o respeito, a colaboração e o uso apropriado de perguntas abertas com
foco em aspetos emocionais da doença e clarificarem
as áreas de má compreensão. O contributo dos psicólogos neste acontecimento da vida é crucial, dado
que, pela sua formação profissional direcionada para
a regulação emocional e alívio do sofrimento, são os
profissionais mais capacitados para intervir no sentido da construção do significado de situações complexas e para ajudar outros profissionais a reconhecerem
e identificarem estas questões.

A preparação para a comunicação da má notícia é
muito importante. O profissional de saúde deve ter
um conhecimento prático de áreas potenciais de
discussão antes de falar com os doentes, para evitar
ser apanhado de surpresa ou parecer desinformado.
Quando possível, o ambiente físico deve ser adequado para o doente. Este deve ser privado, tranquilo e
confortável, os pacientes não querem sentir-se apressados e técnicas não verbais tais como sentar, manter
contacto visual com o doente ou seu familiar e não
olhar para o relógio podem ajudar a criar a perceção
de templo amplo.
É fundamental salientar que as técnicas de transmissão das más notícias podem ser aprendidas, sendo necessário associar formação e a experiência para que
se desenvolvam competências na área. Apesar de não
existirem fórmulas concretas, evidencia-se o protocolo de S-P-I-K-E-S face à frequência com que os oncologistas se deparam com a necessidade de transmitir
más notícias. Este protocolo tem o intuito de ser uma
estratégia orientadora e não um guião rígido, sendo
construído por seis etapas: 1) preparação (escolher
um local adequado, que permita a privacidade e a
confidencialidade da conversa com o doente); 2) avaliar o que o doente sabe; 3) avaliar o que o doente quer
saber; 4) partilhar a informação; 5) responder às emoções do doente; 6) organizar e planificar, clarificando
as dúvidas que o doente possa ter. Ao longo do protocolo, deve-se ter em consideração a expressão emocional e as caraterísticas e cultura da pessoa a quem se
presta cuidados.
A comunicação de más noticias como hoje é entendida é um construto relativamente recente. A tradição
paternalista de antigamente baseava-se na crença de
que saber que se tinha uma doença grave ou mesmo
fatal era lesivo para o doente; pensava-se que este ato
comunicativo retirava a esperança, aumentava o sofrimento e potencialmente encurtava o tempo de vida.
Sabe-se atualmente que a maioria da população deseja saber o seu prognóstico e que estar na posse desse
conhecimento é nitidamente mais benéfico que prejudicial. A comunicação de notícias, sejam estas boas
ou más, permite ao doente fazer escolhas informadas,
essenciais ao respeito pela sua autonomia e capacidade de autodeterminação.
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Enfermeiras oncológicas
e imunoterapia

Importância e cuidados do seu tratamento
Raquel Chemela e Catarina Almeida
Há cerca de dois anos iniciamos um projeto de acompanhamento a pessoas com cancro do pulmão sob
imunoterapia. Sentíamos que a enfermagem poderia
contribuir para apoiar nesta fase de tratamento. Neste
artigo pretendemos explicar em que consiste a imunoterapia, as suas toxicidades e os cuidados que deve
ter ao fazer este tratamento.
Raquel Chemela – Enfermeira Especialista em Saúde
Mental do Hospital de Dia do Instituto Português de
Oncologia de Lisboa
Catarina Almeida – Enfermeira Especialista em Reabilitação da Unidade de Técnicas de Pneumologia do
Instituto Português de Oncologia de Lisboa

Cancro do pulmão e imunoterapia
A imunoterapia veio dar uma nova esperança, com
respostas duradouras e eficazes, que não se estavam a
encontrar com os tratamentos convencionais de
quimioterapia e radioterapia. No Cancro do Pulmão
Não Pequenas Células aumentou significativamente a
esperança média de vida com este tipo de tratamento.

A imunoterapia, é uma forma inovadora de tratamento para o cancro, através da qual se induz uma ativação
do sistema imunitário, ou seja, quando uma ameaça é
detetada pelo nosso sistema imunológico, o organismo aciona as suas células de defesa, isto é, os linfócitos
T. Os linfócitos T reagem a alguns tipos de proteína
(PD-L1 e PD-1), que são designados checkpoint e cuja
função consiste em desativar os linfócitos que assim
deixam de atacar o agente agressor. Alguns tumores
produzem proteínas que conseguem fazer com que as
células de defesa não reconheçam o tumor como inimigo.
Desta forma, o cancro consegue progredir. A revolução despontou quando surgiram os primeiros medicamentos que conseguiam bloquear, com eficácia,
estes recetores denominados checkpoints (inibidores
do checkpoint) imunitários, melhorar a ação do sistema imunológico contra as células tumorais ao serem
capazes de tornar o cancro visível e submetendo-o ao
ataque dos linfócitos T. Esta particularidade de não
atuar diretamente contra o cancro, mas de auxiliar as
defesas do organismo para que detetem e combatam
a doença é o que torna tão peculiar a imunoterapia.

Mas afinal como funciona a imunotera- Atualmente, os inibidores do Checkpoint imunitário
pia?
(ICIs) disponíveis na indústria farmacêutica, admiO sistema imunológico é extremamente importante
na manutenção do equilíbrio de qualquer organismo.
De uma maneira geral, o sistema imunitário tem a capacidade de ajudar o organismo a proteger-se de ameaças externas. No entanto, as células tumorais podem
escapar ao sistema imunitário através do bloqueio de
determinados mecanismos de sinalização que, normalmente, mantêm o nosso sistema imunitário regulado. São inúmeros os fatores que contribuem para o
desenvolvimento de um tumor. Entre eles constam a
inflamação, as células do sistema imunitário, fatores
genéticos, a exposição a compostos carcinogénicos,
entre muitos outros. No cancro, as
células imunitárias podem promover a eliminação das
células malignas ou até mesmo contribuir para o desenvolvimento tumoral.

nistrado por via endovenosa, têm como alvo os receptores CTLA-4 e PD-1/PDL1. São então fármacos
conhecidos pelos nomes: Pembrolizumab,Nivolumab
e Durvalumab. Outros ainda não aprovados em Portugal para o Cancro dePulmão como Ipilimumab,
Atezolizumab e Avelumab.

As terapêuticas destinadas a melhorar a resposta imunológica da pessoa contra o tumor são, claramente
promissoras, porém podem resultar num novo espectro de efeitos adversos decorrentes da ativação do
sistema imunológico devido à desregulação do equilíbrio imunológico e ao aumento da resposta do sistema imunológico.
Os tratamentos são realizados via endovenosa por um
enfermeiro. Os intervalos de tempo entre cada admi-
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A célula tumoral carrega no botão STOP da
célula imunitária para parar o ataque.
O tratamento com imunoterapia
bloqueia o botão STOP.
As células imunitárias são ativadas
e conseguem atacar as células.
nistração variam de acordo com o medicamento sele- • Toxicidade Neurológica
cionado para a sua doença, normalmente entre 2 a 6
semanas.
• Toxicidade
Existem efeitos secundários que podem ocorrer em
qualquer momento durante ou até mesmo após alguns
meses do fim do tratamento. Por isso quando surge
alguma queixa é importante dar conhecimento ao seu
enfermeiro e médico antes que esta agrave. Não tente
tratar os efeitos indesejáveis por si próprio. A automedicação pode vir a prejudicar o seu tratamento e
bem-estar.

Musculosquelética

• Toxicidade Ocular
• Toxicidade Dermatol
• Toxicidade
Gastrointestinal
• Toxicidade Endócrina

Leve sempre consigo o cartão que indica qual o tratamento que está a fazer. Lembre-se que nem todos os • Toxicidade Hepática
médicos e hospitais podem conhecer o seu tratamento. Deve informá-los da doença que tem!
• Toxicidade Pulmonar
Como fazemos na nossa consulta:
Na nossa consulta de enfermagem fazemos uma primeira consulta presencial em que avaliamos a pessoa,
os seus antecedentes, habitos, parametros vitais e aplicamos escalas de qualidade de vida, dispneia, distress
e fadiga. O doente fica com um cartão da consulta
onde tem escrito o nome dos enfermeiros de referencia e os contactos telefonicos do serviço e atendimento não programado. O doente é incentivado a contactar sempre que existe alguma alteração do seu estado
de saude. Fazemos contactos telefonicos semanais
ou quinzenais de acordo com a necessidade da pessoa.
Sempre que é detectada alguma alteração do estado
clinico do doente é contactado o médico assistente ou
médico de apoio à urgência e reformulado novo plano
de cuidados.
Esteja atento a estes sintomas:

• Toxicidade Renal
• Toxicidade Cardíaca
• Toxicidade Oral

• Alterações de humor, dores de cabeça, confusão.
• Alterações de visão, dores nos olhos.
• Falta de ar, dores no peito, tosse persistente, febre.
• Aumento da sede e/ou apetite, alterações da frequ

ência urinária.
• Dores musculares e/ou articulações, fraqueza muscu.

Aconselhamos os nossos doentes a gerir as suas queixas da seguinte forma:
No caso da fadiga

• Cansaço.
• Alterações na pele – coloração, vermelhidão, secura, • Faça a gestão das suas tarefas ao longo do dia, poucomichão, manchas brancas
pando a energia de forma a conseguir realiza-las.
.• Náuseas, vómitos, inchaço e/ou dor abdominal, al- • Aproveite a altura do dia em que se sente com mais
terações do padrão intestinal (diarreia, fezes com pre- energia para realizar as suas atividades/tarefas.
sença de sangue e/ou muco), perda de peso.
• Deve realizar pequenos períodos de descanso, cerca
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de 30minutos, para dar-lhe mais energia.
• Não tenha receio de pedir ajuda a amigos ou familiares com tarefas que considera difíceis ou para planear atividades motivadoras.
• Caso esteja habituado a realizar atividades desportivas devem mante-las.
• O exercício físico como caminhadas e atividades físicas agradáveis (bicicleta, dança, natação) 20-30min
3-5dias/semana, estão recomendadas, e podem ajudar
a melhorar a sua energia e ajudar a sentir-se melhor.

Cuidados a ter com a pele

• Evitar a exposição solar nos períodos de maior calor.
• Usar chapéu de abas largas.
• Colocar protetor solar 50 nas zonas expostas.
• Aplicar creme hidratante diariamente.
• Caso tenha comichão deve optar por creme à base
de aveia e informar a sua equipa de saúde.

Em caso de diarreia
A diarreia é um dos sinais de alarme para os quais
deve contactar a sua equipa de saúde. No entanto,
pode começar a ter alguns cuidados:

• Reduza a ingestão de alimentos com fibras
• Beba muita água e outros líquidos (não açucarados),

como sopa leve ou chá, para se manter hidratado. Recomenda-se uma ingestão de líquidos superior a 1,5L
por dia.
• Deve comer caldos ou sopas sem gorduras, bananas, néctar de pêssego ou alperce, batata cozida ou em
puré.
• Ingira os alimentos e as bebidas à temperatura ambiente.
• Evite leite e os seus derivados, álcool, cafeína, alimentos picantes, bebidas achocolatadas, fruta com
efeito laxante, pães e bolachas integrais.
• Coma pão branco em vez de pão integral ou de mistura.
• Em vez de cereais com fibras coma corn flakes ou
cereais com arroz tufado.
• Coma biscoitos confeccionados com farinha branca
e não integral.
• Pode tomar um comprimido de multivitaminas ou
Loperamida até voltar a fazer a sua dieta normal.
• Deve também reduzir a quantidade de alimentos
com gordura ou fritos.
• Quando deixar de ter diarreia recomece lentamente
a comer os alimentos que tem estado a evitar.

Em caso de Prisão de Ventre

A alimentação é importante em todas as fases da vida
e na doença oncológica não é exceção. A regra de ouro
é tentar ter uma alimentação o maissaudável possível
pois ajuda-o a ter mais energia e melhor qualidade de
vida. Tenha uma alimentação equilibrada, variada e
completa. Existem alguns problemas como a perda de
apetite, dificuldade em comer devido à doença ou por
efeitos secundários do tratamento. Mas comer bem é
fundamental, pois assegura ao seu corpo a energia e
nutrientes necessários para reparar os tecidos danificados, combater infeções e tolerar melhor os efeitos
secundários dos tratamentos. Aconselhmos os nossos
doentes a ter alguns cuidados mas também referenciamos para a dietista para o acompanhar caso seja
necessário.

Medidas Dietéticas Gerais

• Coma fruta e vegetais diariamente.
• Prefira alimentos de época.
• Reduza a ingestão de alimentos ricos em gordura e

salgados.
• Faça 5/6 refeições por dia.
• Tenha sempre à mão pequenos lanches – deve evitar
estar grandes períodos sem comer.
• Inicie as refeições com sopa – se não conseguir fazer uma refeição inteira, experimente colocar peixe ou
carne na sopa;
• Beba pelo menos 1,5l de água por dia.
• Evite alimentos processados
• Beba e coma devagar. Dedique tempo à sua refeição.
• Reduza o consumo de sal. Pode substituir por ervas
aromáticas e especiarias para dar sabor.

Pode dever-se a comer pouco e ser agravado por al- Ideias para pequenas refeições
guns medicamentos. Mas existem alimentos que po- • Biscoitos e bolachas
dem ajudá-lo:
• Amêndoas, nozes, pinhões, amendoins
• Queijo
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• Barras de chocolate e/ou cereais
Em caso de enjoo/vómitos
• Gelados, sorvetes ou iogurte gelado
• Pequenas tartes
• Coma refeições mais pequenas, leves e com mais
• Leite e cereais
frequência. Mastigue bem para facilitar a digestão.
• Pipocas
Coma antes de ter fome para não ter náuseas;
• Fruta fresca
• Beba líquidos e bebidas geladas (pequenas quan• Sobremesas preparadas como iogurtes, queijo fres- tidades de cada vez) pois normalmente têm menos
co, mousses

cheiros;
• Pode aromatizar a água com rodelas de limão ou
folhas de hortelã;
• Se não tolerar beber água experimente gelatinas
com pouco açúcar ou cubos de gelo;
• Evite alimentos com alto teor de gorduras, fritos,
muito doces, picantes ou de odor forte;
• Coma os alimentos à temperatura ambiente ou frios.
Os alimentos quentes podem provocar náuseas;
• Não beba líquidos com as refeições mas no intervalo
destas;
• Se os enjoos são mais intensos de manhã tente comer cereais, tostas ou bolachas antes de se levantar;
• Evite comer em locais mal ventilados, com cheiro
a comida. Evite cheiros que possam provocar enjoos;
• Descanse sentado após as refeições e não se deite
pelo menos duas horas após as mesmas;
• Use roupas largas e confortáveis;
A nossa experiência em dois anos tem sido muito
enriquecedora pois conseguimos fazer aquilo que
nos faz sentido em enfermagem. Cuidar da pessoa
em parceria. Conseguimos estabelecer uma relação
muito próxima com os doentes que seguimos e detetámos mais rapidamente as toxicidades imuno-relacionadas. Realçamos a importância de cuidar da sua
saúde mental. O facto de termos uma linha telefónica
“aberta” permite aos nossos doentes contactarem-nos
assim que tem alguma dúvida ou queixa de saúde mas
também de outras coisas que podem causar alguma
angústia. Somos contactados frequentemente por
questões burocrática do hospital (transportes e marcações) mas também pedidos de ajuda para o controlo
da dor, na gestão da ansiedade, na validação de estar
a fazer os seus autocuidados de forma correta. Entre
em contacto com a sua equipa de saúde quando não se
sentir capaz de lidar com alguma situação. Cuidar de
si é assegurar o seu bem-estar.
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Síndrome Palmo-Plantar
Uma abordagem transversal e holística
João Vasco Barreira
Assistente Hospitalar de Oncologia Médica
Hospital SAMS – Centro Clínico de Lisboa,
Serviço Oncologia Médica
joao.vascobarreira@sams.pt

A síndrome palmo-plantar é conhecida por uma va-

riedade de termos, incluindo eritema acral, eritrodisestesia palmo-plantar, eritema tóxico das palmas das
mãos e plantas dos pés, reação de Burgdorf e eritema
tóxico da quimioterapia.
Múltiplos são os agentes antineoplásicos que podem
estar na origem desta síndrome, nomeadamente, fluoropirimidinas, como capecitabina, inibidores multi-target de tirosina quinase, como sorafenibe, sunitinibe e outros que visam a inibição da angiogénese, estão
associados a uma alta incidência desta síndrome.

Apresentação clínica

Os doentes queixam-se inicialmente de uma sensação de formigueiro nas palmas das mãos e / ou solas
dos pés. Esta é seguida por edema e eritema sensível
e simétrico, que é mais pronunciado sobre as falanges
distais. Podem ocorrer áreas salientes, assim como extensões para as superfícies dorsais das extremidades.
Trata-se de uma condição dolorosa e pode limitar as
atividades diárias, como caminhar ou agarrar objetos.
O comprometimento funcional é um componente do
sistema de classificação da gravidade desta síndrome.

Histopatologia e patogénese

A Síndrome palmo-plantar está relacionada com a
dose do fármaco antineoplásico e geralmente resolve-se dentro de duas a quatro semanas após a descontinuação do agente causador com descamação superficial das áreas envolvidas. As alterações histológicas
são inespecíficas e a sua patogénese não é bem compreendida.

Tratamento

O principal tratamento é a interrupção do medicamento ou modificação da dose. O tratamento de suporte inclui corticosteroides tópicos para diminuir
a inflamação, tratamento das feridas para erosões e
ulcerações para prevenir infeção, emolientes e analgésicos para controle da dor. A cura frequentemente
envolve descamação superficial das áreas envolvidas
e, na grande maioria das situações, não há sequelas a
longo prazo.
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Impacto na Qualidade de Vida

Embora a síndrome palmo-plantar não represente risco de vida e geralmente seja autolimitada, a carga de
sintomas pode reduzir significativamente a qualidade
de vida e levar a reduções de dose ou interrupção prematura do tratamento oncológico. A abordagem para
o tratamento deve ser individualizada, dependendo da
gravidade, do impacto nas atividades diárias do doente e da necessidade de continuar o tratamento oncológico dirigido. Uma abordagem multidisciplinar de
cuidados, incluindo Oncologista, Dermatologista e
Equipa de enfermagem é essencial. Não existem ensaios clínicos a abordar especificamente o tratamento
desta síndrome, este é geralmente baseado na experiência clínica, consenso de especialistas e diretrizes
internacionais.

Prevenção

Antes de iniciar o tratamento oncológico dirigido,
instruímos os nossos doentes a adotar medidas profiláticas que podem reduzir a probabilidade ou gravidade da síndrome palmo-plantar.
1. Examinar mãos e pés para a presença de calosidades. As áreas hiperqueratóticas e calosidades devem
ser removidas por meio de manicure e / ou pedicure,
com instrumentos devidamente esterilizados.
2. Manter a pele das mãos e dos pés bem hidratada
com emolientes ou cremes, principalmente após a lavagem.
3. Evitar a exposição de mãos e pés à água quente,
pois acredita-se que exacerbe os sintomas.
4. Evitar calçados constritivos e fricção excessiva na
pele.
5. Evitar exercícios vigorosos que colocam pressão indevida nas palmas das mãos e / ou solas dos pés.
6. Usar calçados com palmilha acolchoada durante
todo o tratamento para diminuir a pressão nos pés.
Luvas grossas de algodão ou meias podem ser usadas
para prevenir ferimentos e manter as palmas das mãos
e plantas dos pés secas.
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Cuidar por dentro
Luís Quintino
www.ageometriadoamor.pt

Não é como fazer uma pintura, ter um rasgo ou desempenhar um papel qualquer. Não. É muito mais do
que isso. Nem é, nos seus momentos mais aflitivos, o
vazio do nada, que se pode definir pela ausência de
beleza e de carinho. Não. É exactamente o contrário.
Cuidar por dentro é a abnegação em estado puro. Sem
mácula.

“Escrevi este livro por caminhos
desconhecidos, mas sempre cheguei a ti e às tuas histórias guiado
pela respiração do amor.”

gero. É algo que nos cerca, que foca sempre o inconcebível, mas a que nos entregamos apaixonadamente.
Por isso nos transforma.
Cuidar de um filho gravemente doente é um desafio,
uma maratona, que trará sempre consigo uma vitória.
É um confronto espiritual violento, capaz de fazer vacilar todos os alicerces, sejam eles quais forem. Uma
batalha travada em zona cinzenta, na terra do meio,
entre a convicção religiosa e o ateísmo. Onde o único
pecado, para sermos justos, é a dor e o sofrimento dos
inocentes.

Foi esta uma das ideias que expressei na carta que
dirigi ao Luís, quinze meses depois da sua morte, na
abertura do livro “A Geometria do Amor – na luta
contra o cancro”. Escrito ao longo dos cinco anos da
doença, posso admitir que é um livro sobre o sentir e
o cuidar. Melhor: é um livro sobre a sensibilidade e o
amor, no acto de cuidar.
Já li escrito algures, que as histórias são muito diferentes quando contadas pela voz de quem ama. Pode ser.
Mas não vejo como o poderia fazer de outro modo. De
repente, e sem nada o fazer prever, um pai e uma mãe
transformam-se em cuidadores, tarefa para a qual não
estavam nem foram preparados. Situação verdadeiramente inóspita e aterradora, ainda mais para quem
tem um único filho.
Cuidar de um filho gravemente doente é uma entrega
que capta o instante. Todos os instantes. Por isso, é
transformadora. É como acampar nas margens da realidade, que nos foge, por estar sempre longe daquilo
que sonhámos.
Cuidar de um filho gravemente doente é um compromisso, que vem de dentro, mas que é sempre um exa32
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Cuidar de um filho gravemente doente é algo que se
situa entre o sublime e o medo. Porque convoca toda a
força e serenidade que existem em nós. Porque é como
um palco, onde os gestos e os sorrisos definem as personagens, e onde existe ao fundo uma tela pintada a
tons de medo. Por isso, cuidar assim nos transforma.

mundo, ser cuidador por dentro, isto é, em plenitude,
não nos dá tempo para pensar nessas coisas.
Se não, vejamos: Qual é a mãe que cuida do seu filho
doente, que permanece à sua cabeceira o tempo todo,
que o mima nessa entrega sem medida, e se lembra
de que está exausta? Qual é o pai que, na sua total incompreensão pelo que se passa, deixa de estar, deixa
A serenidade de que falo é aquela que desperta em de ir, deixa de apoiar a mãe e o filho, só porque se diz
nós enquanto cuidadores, podendo não fazer parte cansado? Não, cuidar por dentro é diferente. É uma
de nós. Porque ela não é uma consequência directa atitude radical, sem outros estados de espírito que não
da razão, mas sim um consentimento. Somos nós, en- sejam o bem-estar e a recuperação possível da pessoa
quanto cuidadores, que a permitimos. Só assim, com amada.
tamanha subtileza, seremos capazes de a transmitir e
entregar a quem dela tanto necessita.
Cuidar por dentro é um fenómeno incompreensível
para a maior parte dos observadores.
Hoje, existem muitos equipamentos e muitas drogas
que complementam o cuidar, seja em ambiente hos- Porque quem cuida assim está sempre, a todas as hopitalar ou no domicílio. Mas cuidar de um filho gra- ras, sejam quais forem as circunstâncias. E quem são,
vemente doente está muito para além disso. Está nos então, os cuidadores que actuam assim? São aqueles
gestos, nos olhares e nos sorrisos. Está na serenidade que se revelam nesse propósito, que se despem das
do cuidador, para a qual não existem antídotos. Por- vaidades do mundo e se mostram em si mesmos.
que ela é o próprio cuidador, na sua essência e identidade.
Podemos afirmar que a capacitação do cuidador
abrange dois requisitos: um externo e outro interno. O
externo tem tudo a ver com as habilidades, as competências e as técnicas que desenvolve em contacto com
os profissionais de saúde. O interno só tem a ver com
a sua alma. Com a poesia que tem escondida dentro
de si e se revela. Revela-se no Outro e para o Outro.
Porque este requisito não aponta para técnicas nem
para aprendizagens. Ele só depende daquilo que o cuidador é.
Mas existe ainda uma outra dimensão. Aquela que é
muitas vezes referida por quem está de fora.
Por quem observa e dá conselhos. Chamam-lhe
“exaustão física e psicológica do cuidador”. Pois é,
também sei que é verdade. Também sei que depois da
experiência que tive como cuidador do Luís, o meu
sono nunca mais foi o que era. Mas isso tem muito
pouca importância. É um mero detalhe.
Nós somos temporalidade e é nela que revelamos o
nosso Ser. E porque o tempo é o horizonte de toda
a compreensão e interpretação da nossa presença no
33
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“O Impacto da
COVID-19 na área
da Oncologia”

Mariana Dias
Junior Member of the Scientific
& Innovation Department at LisbonPH

Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde
(OMS) declarou a COVID-19 como uma pandemia,
causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que rapidamente gerou uma crise a nível mundial. Dentro
da população mais afetada, destacam-se os doentes
oncológicos e os seus cuidadores.

Os doentes oncológicos em fase de tratamento ativo
foram vacinados para a COVID-19 na 2.ª fase de vacinação do Sistema Nacional de Saúde (SNS), apesar
de muitos oncologistas e outros profissionais acreditarem que estes doentes deveriam ter feito parte dos
grupos de vacinação prioritários, na 1.ª fase, uma vez
que, quando infetados pelo SARS-CoV-2, apresentam
um risco acrescido para desenvolver uma forma grave
ou mesmo letal da doença.
Mas uma forma de doença grave não é a única consequência prejudicial para estes
doentes. Para além disso, a infeção por este vírus levou, em alguns casos, à interrupção ou
adiamento dos tratamentos oncológicos, sejam eles a
radioterapia, quimioterapia, entre outros,
ou seja, tratamentos que necessitam de uma determinada sequência e periodicidade para que
seja garantida a sua máxima eficácia. De acordo com
um estudo nacional desenvolvido pela
Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), 1 a 2 em
cada 10 doentes tiveram algum tratamento
suspenso durante este período.
É de realçar que a decisão de parar ou atrasar o tratamento oncológico depende do tipo
de sintomatologia de doença COVID-19 que o doente
apresenta e do tipo de tratamento que
34
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realiza. Os tratamentos são muito diversificados e,
nesse sentido, não há regras generalizadas.
De uma maneira geral, as imunoterapias imunoestimulantes não interferem com a fase inflamatória da
doença COVID-19 e, nesse sentido, não há indicações
para parar o tratamento oncológico, mesmo nos casos
em que o doente está internado e com necessidade de
aporte de oxigénio. Por outro lado, nos tratamentos
imunossupressores, como a quimioterapia e os agentes citotóxicos, é indicado que se interrompa o mesmo, uma vez que o sistema imunitário do doente se
encontra debilitado.
Outro problema que surgiu com esta pandemia foi o
decréscimo do rastreio ebdiagnóstico precoce destas
patologias. Para todos os cancros para os quais o rastreio é possível, destacam-se o cancro da mama e o
cancro colorretal, cujos testes foram interrompidos
na sua íntegra, na fase inicial da pandemia.
Apesar de terem retomado com o passar do tempo, o
impacto foi bastante significativo.Segundo a oncologista Fátima Cardoso, diretora da Unidade de Mama
do Centro Clínico Champalimaud, estima-se que, em
2020, os exames de diagnóstico oncológico realizados
em Portugal diminuíram cerca de 40%. Isto não só
está a afetar o presente, como terá bastantes repercussões futuras.
Em relação à vacinação, a indicação mundial, salvo
raras exceções, incide na vacinação do doente oncológico.

De referir que existem recomendações internacionais no sentido de explicar aos profissionais de Saúde
quando é que devem vacinar os seus doentes em tratamento ativo.
No caso da quimioterapia, por exemplo, o recomendado é esperar 10 dias após o final de um ciclo de tratamento, de modo a garantir que haja a recuperação
das células sanguíneas e assim, a resposta imunológica do corpo à vacina. Já o tratamento de hormonoterapia não necessita de ser interrompido, dado que não
interfere com a vacinação.
Devido a tudo o que está supracitado e ao desafio
duplo para o doente de não só ter de enfrentar um
cancro, mas ter de o fazer de forma isolada - idas aos
tratamentos oncológicos e internamentos sem possibilidade de visitas -, surge o impacto do isolamento
social no bem-estar do doente oncológico e dos seus
cuidadores.
Segundo o estudo da LPCC, entre 15 a 22% dos doentes e cuidadores necessitaram de recorrer a medicação
ou a apoio psiquiátrico/psicológico durante a pandemia. E 3 em cada 10 doentes e 4 em cada 10 cuidadores revelaram ansiedade significativa.
Agora, mais do que nunca, surge o papel e a responsabilidade de todos os profissionais de Saúde envolvidos
e associações de doentes na retoma dos cuidados de
Saúde e minimização dos danos provocados por esta
pandemia.
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Dia Mundial do Linfoma
Professor Manuel M. Abecasis

Presidente da Associação Portuguesa contra a Leucemia

O que é Linfoma? Quantos linfomas existem? Quais são os linfomas mais frequentes?

E de que forma a APCL pode ajudar a colmatá-los?

As diferenças são consideráveis, podendo considerar-se genericamente linfomas B, T e NK. O tratamento
adequado assim como o prognóstico dependem da
caracterização adequada do tipo de linfoma.

A instituição tem feito também um grande esforço
para a criação de grupos de apoio de doentes, criando
momentos de partilha entre pares, durante a pandemia tem-se recorrido às plataformas digitais para se
dar continuidade a este projeto.

A APCL não tem na sua missão colmatar as premissas
Não é correto falar em linfoma mas sim linfomas, anteriormente referidas. No entanto, está ao seu aldado que são conhecidas atualmente dezenas de va- cance promover a literacia dos doentes no que concerriedades de linfoma. O mais frequente é o linfoma B ne à sua doença, sobretudo através de webinars (em
difuso de grandes células, represente cerca de 40% de época COVID) com a colaboração de especialistas
nos diversos assuntos. O apoio da indústria farmacêutodos os linfomas.
tica para a realização dos mesmos tem sido de grande
Existem grandes diferenças entre os dife- importância na medida em que permite à APCL organizar a logística das reuniões com o apoio orçamental
rentes linfomas?
As diferenças são consideráveis, podendo considerar- da indústria, respeitando o princípio de isenção no
-se genericamente linfomas B, T e NK. O tratamento que se refere a possibilidades terapêuticas.
adequado assim como o prognóstico dependem da
A APCL apoia de forma geral os doentes hemato-oncaracterização adequada do tipo de linfoma.
cológicos através do programa de apoio social, APCL
Cares, acessível através das assistentes sociais dos serExistem grandes diferenças entre os dife- viços de hematologia.
rentes linfomas?

Quantos casos de linfoma são diagnosticados, anualmente, em Portugal?
Os dados rigorosos podem ser fornecidos pelo Registo Oncológico Nacional (RON).
Esta é uma doença cuja incidência tem
vindo a aumentar?
Sim, sobretudo os linfomas foliculares de células B.
Quais os maiores desafios que enfrentam
estes doentes?
Desde logo o diagnóstico correto, depois a referenciação a centros especializados consoante o subtipo de
linfoma.

Estará disponível dentro de pouco tempo uma ferramenta no site da APCL que se designa “O Profissional
de Saúde Responde” com vista a dar resposta às questões mais frequentes de todos os doentes e cuidadores
nas diversas áreas que estas doenças atingem.
Estão os portugueses suficientemente
informados sobre os linfomas? Como é
que a APCL pode ajudar a reforçar esta informação?
A informação nunca é em demasia, sobretudo numa
área tão dinâmica da hemato-oncologia como a que
respeita aos linfomas. O reforço é feito com um esforço considerável por parte da APCL, que se empenha
em conseguir o contributo dos especialistas mais con-
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siderados no panorama nacional que, de uma forma
desinteressada disponibilizam algum do seu valioso
tempo para colaborara nas iniciativas da APCL.
RICO

De que forma tem evoluído a ciência no
que diz respeito ao tratamento dos linfomas?
No século XXI temos assistido a uma verdadeira revolução no tratamento dos linfomas: a quimioimunoterapia é hoje a espinha dorsal dos tratamentos dos
linfomas B que representam a maioria dos linfomas. A
isto há a adicionar os tratamentos que permitem a re-ativação do sistema imunitário do próprio (the cure
within), através da utilização de “checkpoint inhibitors”, anticorpos monoclonais biespecificos e CAR T
cells.
E como é que Portugal se posiciona na luta
contra os linfomas?
O acesso a todas estas alternativas terapêuticas está
disponível em Portugal.
O diagnóstico de um linfoma pode ser
uma notícia devastadora para o doente.
Há apoio suficiente para estas pessoas?
O apoio aos doentes e familiares assenta num tripé:
equipa médica e de enfermagem que tem a seu cargo o
tratamento do doente, aconselhamento/apoio psicológico, intervenção de apoio aos cuidadores.

INOVAÇÃO

Toléderm
CONTROL
APAZIGUA DE IMEDIATO
A P E LE I N TO LE R A N T E ,
S E N S Í V E L & H I P E R R E AT I VA
E F I CA Z, NATU RAL E C O M E LEVADA TO LE RÂN C IA

CONTORNO DE OLHOS APAZIGUANTE

15ml | CNP: 6868133 | PVPR: 19.90€

A mensagem da APCL é de otimismo moderado: afinal podemos dizer que a maioria dos doentes a quem
agora é diagnosticado um linfoma tem uma elevada
probabilidade de cura.Saiba mais em: https://www.
apcl.pt/pt

CUIDADO APAZIGUANTE

40ml | CNP: 6867002 | PVPR: 20.90€
CUIDADO APAZIGUANTE RICO

40ml | CNP:6867010 | PVPR: 20.90€

Fonte: www.shutterstock.com

Que mensagem gostariam de deixar a
propósito do Dia Mundial do Linfoma?
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SugestãoRetiro
Retiro

Desperte no meio da natureza num ambiente de charme e conforto rústico.

O Refúgio das Poldras, em Mondim de Bastos, é um espaço único de alojamento rural.

Refúgio das
Poldras

As seus aconchegantes chalés e bungalows
são feitos essencialmente de madeira e grandes janelas - que lhe vão proporcionar diariamente um acordar especial, onde se irá sentir
a todo o momento em pleno contacto com a
natureza circundante.

rua de stªluzia vilar de viando
Mondim de Basto 4880 - 212
Tlm.: 916298962

Todos os assinantes da Revista Cuidar têm
desconto de 10% em reservas realizadas por
telefone ou por e-mail.
Não acumulável com outros
descontos ou vouchers.
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Cancro da mama Her2+ :
A “rHERvolução” no
tratamento da mama
André Oliveira
Oncologista
Decorria o ano de 2009, iniciava o meu percurso clínico na especialidade de Oncologia Médica. Ditava
então a escolha do serviço que a minha orientadora
de formação seria a Dra Beatriz Pequeno, uma pessoa apaixonada pela oncologia que incutia fervorosamente o interesse na área da oncologia, em particular
da senologia e ginecologia. Foi necessário absorver e
conhecer melhor, e o mais rápido possível, esta área
médica de constante mudança. Começamos então,
por aprender os conceitos importante como o conceito de prognóstico: o desfecho mais provável do curso
natural de uma doença, em suma, na concologia a
possibilidade ou não de tratamentos bem sucedidos.

ainda uma aura de risco sobre estas doentes sempre
que as viamos em consulta.
Esta positividade HER2, é um forte motor de progressão das células malignas vem também a ser o seu
ponto fraco. O filão da terapia anti- her2 foi descoberto e no seu encalce outros cientistas descobrem mais
moléculas que bloqueiam esses mesmos receptores (
e pertuzumab, lapatinib) permitindo uma maior eficácia no tratamento permitindo combinações ou sequenciações.

Foi necessário por conhecer as terapias antigas, os
tratamentos standart e os futuros tratamentos, assim
como, conhecer melhor isto que era o cancro, como
se desenvolvia, quais os seus pontos fortes e pontos
fracos…

Em simultâneo a oncologia vai aprimorando a sequenciação, outrora medicamentos apenas aprovados
em contexto de doença avançada ou metastática, são
aprovados para tratamentos neoadjuvantes ( prévios
a cirurgia) com elevadas taxas de respostas completas (algo que até então acontecia de forma menos frequente passa a ser algo muito comum nestas doentes!).

Começamos a falar então de terapias dirigidas, uma
novidade, dado que até então as principais armas
eram pouco seletivas ( como a quimioterapia), mal
sabíamos que a ciência tropeçava na ponta do iceberg
das terapias contra o cancro.

Para ter uma noção, passamos de doença de mau
prognóstico para uma doença que tem taxas de 90 %
de cura em estádios precoces! A aura que pesava sobre
estas doentes é agora dissipada por expectivas reais de
cura.

Uma destas terapias dirigidas era o Transtuzumab,
um anticorpo que parecia ser muito promissor aprovado pela Fda em 1998. Trata-se-ia de uma terapia
anti Her2 ( anti -Human Epidermal receptor 2) que
junto com a quimioterapia disponível apresentava
melhorias significativamente as respostas e prognóstico destas pacientes. Inicialmente aprovado para doença avançada, foi só em 2005 que surgem as aprovações para uso em contexto de prevenção (adjuvante).
E ainda que os resultados fossem muito bons, pairava

Na eventualidade de recidiva ou progressão a possibilidade de armamento terapêutico já desenvolvido
(TDM1, transtuzumab deruxtecan, tucatinib) ou desenvolvimento nunca antes visto para outro tipo qualquer de tumor
Vejam-se os ensaios clínicos disponíveis por exemplo
em curso para este tipo de tumor em Portugal.
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YRONIKA
A

YRONIKA é uma marca Portuguesa pensada
para todas as mulheres com pêlo na venta e sem papas
na língua.
O conceito e gestão estão nas mãos de duas amigas
que encontraram na rotina do dia a dia inspiração
para as criações irónicas e sarcásticas implícitas em
cada peça.
A marca dá a oportunidade de cada mulher exprimir
os seus sentimentos e emoções através de uma peça de
roupa ou acessório que pode personalizar com frases,
ilustrações e aplicações diferentes, sejam folhos, mangas, pompons, laços...cada peça é única e personalizada para cada pessoa.
“Queremos que a nossas Yronikas sejam a
melhor imagem de cada uma das mulheres que as vestem.”
Vários modelos exprimem uma opinião própria ou
mensagem forte. A Margarida, por exemplo, é a YRONIKA mais procurada pelas portuguesas por defender
a feminilidade no seu todo. “A minha feminilidade
não é medida pelo tamanho das mamas”, que se tornou imediatamente num “amuleto” para quem vive,
viveu ou já presenciou experiências com o cancro.
A Yronika também quer deixar uma marca nas Portuguesas, quer unir-se a causas femininas, e dar o seu
melhor contributo, é por isso que aceitou o convite
para patrocinar a Oncoweek.
Agora, após o desafio da Catarina Malheiro com uma
frase que a identifica “o Cancro não é cor-de-rosa”
nasce uma nova Yronika.
“Tínhamos a oportunidade de marcar a diferença e é
isso que nos move.”
A Catarina é o novo modelo da Marca disponível com
mangas curtas, grandes ou tule. Por cada T-shirt vendida a Yronika doa 10% à Revista Cuidar.
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Desafios na alimentação do doente
com cancro do pâncreas
Cláudia Oliveira

Licenciada em Ciências da Nutrição

Bruno Magalhães

Doutor em Ciências da Saúde

O cancro do pâncreas surge quando existe uma

crescente e rápida replicação de células malignas no
tecido pancreático. A forma mais comum da doença
é o adenocarcinoma ductal pancreático, que representa cerca de 90-95 % dos casos. Numa fase inicial,
os sinais clínicos são bastante silenciosos, tornando-se apenas proeminentes numa fase mais avançada,
quando a massa tumoral cresce e comprime órgãos
ou estruturas anatómicas próximas.
Assim, os sinais e sintomas mais frequentes incluem:
dor abdominal, anorexia, perda de peso involuntária,
obstrução biliar, náuseas, vómitos, esteatorreia (presença de gorduras nas fezes), má absorção de vitaminas lipossolúveis e vitamina B12, saciedade precoce e
diabetes mellitus.

co, revela-se um forte aliado, permitindo não só identificar os doentes em risco nutricional, como também
orientar a intervenção nutricional precoce de acordo
com a sintomatologia experienciada pelo doente.
O suporte nutricional nestes doentes deverá ser integrado numa abordagem multidisciplinar, minimizando assim a desnutrição e garantindo uma melhor resposta aos tratamentos antineoplásicos e uma melhor
recuperação pós-operatória.
Por outro lado, os sintomas com impacto nutricional
também poderão estar associados à quimioterapia,
à intervenção cirúrgica ou à combinação de ambos,
dentro dos quais se incluem a gastroparésia (atraso no
esvaziamento gástrico), as náuseas, os vómitos, a saciedade precoce e a inflamação das mucosas.
Os cuidados nutricionais gerais, nestes doentes passa
pela preservação da via de alimentação oral e da dieta
culinária caseira que passa por alguns ajustes, como
por exemplo:

Como fatores de risco para o desenvolvimento deste
tumor, destacam-se: a história familiar, o tabagismo,
a pancreatite crónica, a diabetes mellitus, a obesidade e os maus hábitos alimentares, nos quais podemos
destacar: um baixo consumo de hortofrutícolas e um
elevado consumo de carnes vermelhas e de produtos
processados.
Sendo o pâncreas um órgão com um papel importante no processo digestivo, a sua neoplasia tem um
impacto bastante significativo no estado nutricional
dos doentes, pelo que, frequentemente desenvolvem • realizar de refeições fracionadas e pouco volumosas
a síndrome de anorexia-caquexia, caracterizada por (realizadas num ambiente calmo);
alterações metabólicas e uma elevada perda de massa • evitar a ingestão de grandes volumes de líquidos às
muscular esquelética e gordura subcutânea.
refeições (preservando uma adequada hidratação fora
destas);
Por esta razão, a aplicação de um instrumento de ava• evitar alimentos ricos em gordura e preparações
liação do risco nutricional no momento do diagnósticulinárias com recurso à fritura;
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Edição 6 - Revista Cuidar.indd 42

19/10/2021 16:06:57

Artigo

• preferir refeições frias em detrimento das quentes

em doentes com alterações sensoriais do olfato, uma
vez que estas apresentam um menor odor, reduzindo
assim a ocorrência de náuseas.
Em casos de diarreia, deverão ser evitados alimentos
ricos em fibra, dos quais destacamos: produtos integrais, leguminosas, legumes verdes-escuros, fruta
crua (exceto a banana), produtos lácteos com lactose, produtos de confeitaria com elevado teor em açúcar, bebidas alcoólicas e ainda preparações culinárias
muito condimentadas.
Em doentes que apresentem má absorção de gorduras,
vitaminas e minerais, com presença de esteatorreia
(ocorrência de gorduras nas fezes), está recomendada a suplementação com enzimas pancreáticas (lípases) e/ou suplementação com ácidos gordos de cadeia
média e vitaminas lipossolúveis e vitamina B12 (se os
níveis séricos assim o justificarem).
Contudo, não sendo possível a garantia de um adequado estado nutricional com recurso apenas a uma

alimentação caseira, torna-se imperativo o recurso a
suplementos nutricionais orais. Dada a ampla gama
existente, a escolha deverá ter em conta a sintomatologia apresentada pelo doente, sendo que, deverão
apresentar um baixo volume e um elevado teor energético e proteico, minimizando assim a desnutrição.
A suplementação com ácidos gordos ómega-3 parece
também desempenhar um papel importante no cancro pancreático, uma vez que está associada a uma
redução das proteínas de fase aguda, decorrentes do
estado inflamatório.
Como conclusão, o cancro do pâncreas representa um
tumor bastante agressivo, não só pela sua etiologia
como pela difícil realização do diagnóstico precoce.
E por isto, é frequente os doentes apresentarem uma
desnutrição marcada no momento do diagnóstico.
Assim, uma adequada intervenção nutricional precoce, integrada numa abordagem multidisciplinar revela-se como um forte aliado na melhoria da resposta às
opções terapêuticas, e consequentemente melhoria na
qualidade de vida destes doentes.
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3 AVENE CICALFATE BALSAMO LABIOS
Cuidado reparador* que contém um complexo de ingredientes ativos com propriedades antibacterianas
para reparar, nutrir e proteger os lábios gretados e zonas localizadas de toda a família. Rosto e corpo.

3

*camadas superiores da epiderme
Capacidade 10ml
PVPr: 7.75 €

1

1 AVENE CICALFATE CREME MAOS
Extraída directamente da fonte, a Água termal de
Avène conserva intactas todas as suas propriedades
suavizantes e anti-irritantes. Os seus Benefícios Uma
sensação de suavidade envolve-a e acalma-a. É toda a
pureza da Água termal de Avène que a protege de forma duradoura... no pós-acto cirúrgico em caso de vermelhidão do rosto no caso de irritações cutâneas após
um golpe de sol no caso de vermelhidão da zona da
fralda do bebé após a desmaquilhagem após o barbear
após a prática desportiva após a depilação em viagem,
para se refrescar.

2

Capacidade 150ml
PVPr: 5.88€

2 AVENE CICALFATE CREME MAOS
Repara, acalma e protege as mãos secas e gretadas
Capacidade 100ml
PVPr: 15.25 €
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OS SONHOS NÃO SE ADIAM
Preço do livro – 13 euros
Ebook – 6,50 euros

Ana Ervedoso tem 44 anos, é professora do 1.º Ciclo e
sempre gostou de escrever.
Os livros e as histórias infantis fazem parte do seu dia,
no trabalho com os seus alunos.
Desde sempre apaixonada por poesia, gosta da “musicalidade” e da harmonia encontrada nos versos dos
poemas e na combinação das estrofes.
Ser autora de um livro sempre fez parte dos seus sonhos, no entanto, a constante falta de tempo adiou
este objetivo e, inesperadamente, foi durante os tratamentos de quimioterapia, que finalmente o conseguiu
concretizar.
“O Sorriso da Mamã” é um livro infantil escrito em
poesia, no qual são relatadas as diferentes etapas do
seu tratamento, aos olhos da sua filha Joana.
Maravilhosamente ilustrado pela Cristina Arvana, representa a esperança, a resiliência e o acreditar de que
o cancro pode ter um final feliz.
O livro “O Sorriso da Mamã” encontra-se à venda nas
principais livrarias e está também disponível no formato Ebook, no site da Emporium Editora.
Ao comprar “O Sorriso da Mamã” está a ajudar o Centro de Apoio ao Doente Oncológico de Melgaço.

45
Edição 6 - Revista Cuidar.indd 45

19/10/2021 16:07:02

Sugestão

3 XÉMOSE BRUMA SOS ANTIPRURIDO
Bruma especialmente formulada para uma aplicação
fácil e prática na pele seca sujeita a prurido constante.
Reúne no mesmo produto uma fórmula inovadora altamente nutritiva, numa textura ligeira, fácil de reaplicar. Apazigua de imediato a sensação de prurido.

1 XÉMOSE CREME EMOLIENTE
Cuidado nutritivo e reparador indicado para a pele
Capacidade 200ml
extremamente seca. Composto por três complexos
patenteados Uriage, este creme permite um conforto
PVPr: 19,90€
imediato e uma rápida absorção.
4 XÉMOSE BÁLSAMO-ÓLEO APAZIGUANTE
Capacidade 400ml
ANTIPRURIDO
Cuidado com uma textura inovadora “bálsamo-óleo”
PVPr: 27,50€
para uma aplicação adaptada à pele seca com prurido.
Deixa um filme protetor à superfície da pele para uma
ação imediata e um conforto duradouro.
Capacidade 500ml
PVPr: 27,20€

1
3

2
4

4 XÉMOSE ÓLEO DE LIMPEZA
Cuidado de higiene com uma textura em óleo gelificado, deixa um filme protetor à superfície da pele de
forma a evitar o efeito secante da água. Composto
por agentes de limpeza suaves, glicerina e complexos
patenteados Uriage. Nutre, hidrata e proporciona um
conforto imediato. Higiene com enxaguamento fácil,
sem efeito oleoso.
Capacidade 500ml
PVPr: 19,60€
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Reconstrução mamária
PVP C/ IVA: 14,00€
LeYa | Oficina do Livro – Direção de Comunicação
Catarina Cruzeiro | T. 91 197 3359 | ccruzeiro@leya.com
Dr. Rui Bastos
Médico especialista em Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética. Assistente Hospitalar do Hospital de
Egas Moniz – Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental
(CHLO) e co-responsável pela Consulta de Reconstrução mamária do Hospital de São Francisco Xavier
(CHLO)
Dr. João Tavares
Médico especialista em Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética. Assistente Hospitalar do Hospital de
Egas Moniz – Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental
(CHLO) e médico da Consulta de Reconstrução mamária do Hospital de São Francisco Xavier (CHLO)

femininos. Assim para os médicos Rui Bastos e João
Tavares, especialistas com milhares de cirurgias realizadas e para a Enfermeira Maria Do Céu Oliveira
Martins, com mais de três décadas de experiência no
acompanhamento de pacientes, a razão de um livro
sobre reconstrução mamária é a mesma que levou os
seus autores a abraçar esta especialidade: ajudar a mudar para melhor. Nas páginas deste livro são encontradas as respostas às duvidas mais frequentes sobre estes processos, bem como, informações mais e menos
técnicas sobre os possíveis procedimentos disponíveis
no sistema de saúde e com que profissionais se podem
aconselhar aquelas que vão passar por estes momentos.

Enf.ª Maria do Céu Oliveira Martins
Enfermeira de referência da Consulta de Senologia e
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva. Exerce como Coordenadora do Serviço Consultas Externas do Centro
Hospitalar de Lisboa Ocidental, no Hospital São Francisco Xavier. É Fundadora e Presidente da Associação
Unidas para Vencer desde 2012.
Nas livrarias a 19 outubro
Lançado no mês em que se assinalam o Dia Mundial
da Saúde da Mama e o Dia Nacional de Luta Contra
o Cancro, o livro Reconstrução Mamária pretende informar e ajudar pacientes, famílias, profissionais de
saúde e todos quantos lidam com este processo associado ao cancro da mama.
A medicina é surpreendente e são cada vez mais as
mulheres que sobrevivem a um cancro da mama. Mas
esta é apenas a primeira paragem de um longo caminho que estas mulheres vão percorrer e que poderá
ter na reconstrução mamária a fase final e, simultaneamente, o princípio de uma nova vida, já sem uma
doença que representa um quarto de todos os cancros
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Noiva à Experiência
Helen Hoang

Editora: Chá das Cinco
PVP: 14,94€

Noiva à Experiência é o segundo livro desta autora a ser editado em Portugal e é um romance que tem tudo na medida certa,
que faz-nos rir, mas também chorar. E dá voz a personagens que
muitas vezes são esquecidas e das quais é importante falar. Khai
é profissionalmente bem sucedido. Mas desde a morte do primo
e melhor amigo, que Khai acha que o seu coração é de pedra,
que não tem sentimentos. Mas Khai é só um rapaz autista, que
processa os seus sentimentos e as emoções de uma forma diferente, que tem algumas dificuldades de adaptação e que gosta
de rotinas. Como Khai não arranja namorada, porque acha que
não é capaz de amar, que não sabe amar, a mãe decide arranjar
uma namorada para ele. É então que conhecemos Esme. Ela é
a mulher que a mãe acha adequada para o filho. Esme vive no
Vietname, com a filha, a mãe e a avó. Vive uma vida difícil e esta
pode ser a oportunidade de mudar a sua vida. Esme não quer o
dinheiro de Khai, não é essa a oportunidade que procura mas
sim dar uma vida melhor à filha e proporcionar lhe tudo aquilo
que ela puder, por isso aceita viajar para a Califórnia conquistar
Khai. Temos todos os ingredientes para uma história envolvente,
carismática e que nos surpreenderá positivamente.

bertrand

Segredo Mortal
Bruno M. Franco

Editora: Cultura
PVP: 17,96€
Bruno M. Franco tem uma licenciatura em Radiologia e
trabalha no IPO de Lisboa. Segredo Mortal é o seu primeiro livro, mas o autor já está a trabalhar no próximo,
que chegará em 2022. Este livro é um thriller que tem a
cidade de Lisboa como pano de fundo. “Segredo Mortal”
começa com uma tempestade em Lisboa, que foi intitulada de “Desastre de Lisboa”, que além de provocar o caus,
provocou a morte de várias pessoas. A partir daqui vamos
acompanhar aquilo que achamos ser dois crimes distintos,
primeiro o caso do “Esquartejado”, quando são encontrados partes de corpos na praia e o outro crime ao que tudo
indica que foi cometido por Carlos, um dos personagens
principais. Mas estes três acontecimentos vão estar todos
interligados e a forma como o autor faz a ligação e nos leva
a descobrir esta ligação é surpreendente e muito bem delineada e estruturada, levando-nos a duvidar de todos e a
não confiar em ninguém.
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O que aprendi em Auschwitz
Edith Eger

Editora: Desassossego
PVP: 13,95€
Se procuram um livro poderoso, que faça pensar sobre a
vossa vida. Se procuram um livro onde possam aprender
mais sobre vós mesmos! Se procuram um livro sábio e inspirador. Este é o livro que andam à procura!! Neste livro
Edith conjuga as provaçoes pelas quais passou em Auschwitz para sobreviver, com as suas experiências diárias de
uma senhora de 93 anos e com o seu percurso profissional
e temos como resultado este livro com o qual podemos
aprender muito sobre a viva e sobre nós próprios, sobre
como reagir a determinadas situações, sobre como às vezes
somos egoístas a achar que os problemas estão só nos outros e não em nós próprios, sobre como uma mudança de
atitude poderá ser importante para mudar o rumo da nossa
vida. Este livro é um género de guia para a felicidade. Os
nossos problemas não desaparecerem, mas a Edith ajuda-nos a encontrar uma forma de os contornar, de fazer deles
uma aprendizagem e seguir em frente.

O que dizer das Flores
Maria Isaac

Editora: Cultura
PVP: 15,75€
“O que dizer das Flores” é o segundo livro desta autora
portuguesa que tem vindo a dar cartas na escrita. A simplicidade com que este livro é escrito é o que o torna maravilhoso. A forma como as personagens são descritas e a
história nos é contada faz-nos sentir que conhecemos cada
um deles e que estamos presentes na história, que somos os
confidentes de cada um, dando-nos vontade de os querer
aconselhar, abraçar e ver seguir um bom caminho. Este livro dá a sensação que a Maria está a descrever as histórias
que se passam à nossa volta. Estamos perante personagens
que podiam existir, a criança rebelde e obstinada, a família
que sofre de violência doméstica, as filhas que voltam para
casa dos pais quando os casamentos/namoros não funcionam, as verdades escondidas das crianças, os segredos
que não queremos que sejam descobertos, os momentos
de coscuvilhice. Um livro que faz-nos sentir que estamos
presentes e que aquela é a nossa história, da nossa família
e dos nossos vizinhos. Enquanto avançamos na leitura vamos acompanhando as conversas destes personagens e vamos descobrindo os segredos que escondem e as mentiras
que carregam e vamos descobrir o que aconteceu no dia do
incêndio na Igreja.
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