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Por tudo isso, é consenso no âmbito das políticas públicas internacionais que deve ser enfrentado a partir de uma
abordagem multidisciplinar e que tem na prevenção uma
das suas maiores armas. Essa necessidade explica o porquê
de as ações de controle do cancro terem de andar de mãos
dadas com as estratégias de comunicação para esclarecer a
população e alinhar procedimentos, principalmente na área
de políticas públicas. Infelizmente, ações de comunicação
em oncologia nem sempre são catalogadas, o que impede
que uma avaliação mais precisa daquilo que correu bem, do
que pode ser melhorado e do que deve ser descartado. É um
assunto importante para analisar e debater, por exemplo, estratégias de prevenção e até de combate às mentiras sobre o
cancro, eufemisticamente chamadas de fake news.
Elaborar campanhas de prevenção e alerta é urgente, iniciando o processo de desconstrução do cancro como doença
incurável.

Catarina Malheiro - Diretora da revista Cuidar
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Editorial

O cancro é uma doença biológica e socialmente complexa.
Se, por um lado, é um desafio à inteligência de médicos e
pesquisadores, de outro, inspira medo e, não raramente,
submete os seus portadores a estigmas.

Sumário
6

8
9

12

15

16
17

18

Startup portuguesa vence prémio
internacional na luta contra o cancro com o “oncologista virtual”
A Aromaterapia na doença Oncológica

A alimentação no contexto oncológico Oncológica
Medicina de Precisão em Oncologia
SIMPLIFY
Entrega das Bonecas no IPO
FitForComfort
Orcnac e o Segredo dos Invencíveis

19

Consulta de Enfermagem de Imunoterapia

26

Startup portuguesa une-se aos
hospitais do SNS para criar um
“médico virtual”

24 MEDICINA PERSONALIZADA

29 Sobre a Dioscope

31

TEMPERATURA MÁXIMA

33 CORAÇÕES AO ALTO

DE PRECISÃO E SUA APLI35 MEDICINA
CABILIDADE EM ONCOLOGIA

37

Oi! Oncologia Integrativa

40

MELANOMA

38 Sugestão Retiro

é importante
44 Quando
teste genético?

fazer um

48 Secção Receitas

52 Cuidados Paliativos

U É UMA INICIATIVA DA
55 STRONGER
URIAGE A PENSAR NOS DOENTES ONCOLÓGICOS

56

Pele seca & Frieiras! Cuidar da pele
no Inverno…

30 SEM PRECONCEITO
5

Artigo

Startup portuguesa vence prémio
internacional na luta contra o cancro com o “oncologista virtual”
- A Dioscope venceu a competição ‘Building Bridges,
Beating Cancer’ com o “oncologista virtual”, uma solução que presta ajuda a médicos de família em tempo
real, melhorando o diagnóstico e tratamento precoce
dos doentes com cancro.
Lisboa, 13 de dezembro de 2021 - A startup portuguesa Dioscope, que criou uma plataforma para a formação médica e criação de sistemas de apoio à decisão
clínica em hospitais, venceu a competição internacional ‘Building Bridges, Beating Cancer’, organizado pela farmacêutica Novartis e pelo grupo nórdico
Scanbalt.

O ‘Building Bridges, Beating Cancer’ é um evento e
uma competição internacional de empreendedorismo
que procura soluções inovadoras no âmbito da saúde
digital para eliminar as diferenças e desigualdades no
acesso ao tratamento do cancro na Europa. Entre faculdades, centros de pesquisa, e startups, a Dioscope
foi a única vencedora das duas competições a concurso: arrecadou o prémio de ‘Top Project’, para a melhor
iniciativa que está a quebrar barreiras no acesso às terapias oncológicas; e venceu o desafio de empreendedorismo ‘Hackathon’, que decorreu entre os dias 22 e
26 de novembro.
O ‘Top Project’ vencedor da Dioscope é o “oncologista
virtual”. Neste momento, as doenças oncológicas são
a primeira causa de morte na Europa, enquanto em
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Portugal, são diagnosticados anualmente cerca de 40
mil casos de cancro. Para combater a falta de médicos
especialistas em cancro que se faz sentir a nível global,
a Dioscope criou o “oncologista virtual”, uma solução
inovadora que presta ajuda aos médicos de família em
tempo real, melhorando o diagnóstico e tratamento
precoce dos doentes com cancro.
Fundada em 2018 pelo médico Tomás Pessoa e Costa,
a Dioscope é uma startup de formação médica e criação de sistemas que volta a ser reconhecida internacionalmente. No ano passado, foi a primeira empresa
portuguesa a vencer os ‘WSA European Young Innovators’, iniciativa do âmbito da ONU que premeia os
projectos Europeus com maior impacto social.
Os sistemas de apoio à decisão clínica são uma forma de melhorar a eficácia dos serviços hospitalares,
previnem o erro médico e melhoram a articulação
entre as várias especialidades. No entanto, o custo e
a adaptação dos sistemas para cada hospital, são limitações para uma implementação generalizada. Com a
criação de uma plataforma de criação de sistemas de
decisão customizável, a Dioscope conseguiu eliminar
o esforço de desenvolvimento de um sistema próprio
para cada hospital, mantendo a autonomia das equipas médicas na gestão e adaptação de cada algoritmo
de decisão.
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A Aromaterapia na doença
Oncológica
A Aromaterapia pode ser usada em doentes
Oncológicos?

Esta é uma das grandes dúvidas de quem desconhece
a Aromaterapia, uma terapia natural que utiliza óleos
essenciais, óleos vegetais e hidrolatos como ferramentas terapêuticas a título de tratamento e prevenção.
Estes óleos são extraídos das plantas, pétalas, folhas,
casca, resina, raízes e frutos.
A Aromaterapia pode ser utilizada por inalação ou difusão, em uso tópico/cutâneo ou por ingestão.

dar a conhecer os benefícios da Aromaterapia através
de workshops, formações e aconselhamento. Neste
sentido, para acompanhar o doente oncológico e estudar soluções adequadas, foi criado um Núcleo de
Aromaterapia em Oncologia, que integra uma equipa de Aromaterapeutas certificadas pelo IPA, doentes
oncológicas e profissionais da saúde, que pretendem
divulgar a Aromaterapia a um leque mais alargado de
doentes oncológicos, com o objetivo de minorar os
efeitos secundários dos tratamentos, bem como promover o bem-estar físico e emocional.

As informações sobre o Núcleo de Aromaterapia em
Antes de qualquer utilização de Aromaterapia, é fun- Oncologia constam da página do IPA - https://institudamental informar o seu médico e recorrer sempre toportuguesaromaterapia.com/nucleo-oncologia-ipa/
ao aconselhamento de um Aromaterapeuta que, após onde também pode ser descarregado, gratuitamente,
análise do seu diagnóstico, indica quais os óleos que o e-book onde constam 13 práticas naturais para o
podem interferir na doença ou tratamento e recomen- doente oncológico.
dar terapêutica sem fator de risco.
Em suma, a aromaterapia é muito benéfica para o doOs Benefícios da Aromaterapia são inúmeros: ente oncológico, desde que o médico seja informado,
haja acompanhamento de aromaterapeuta, de forma
Ao nível do bem-estar emocional, existem sinergias, que os óleos aplicados sejam adequados e nas dosaou seja, um conjunto de óleos que se juntam, com uma gens certas.
dosagem adequada, e que permitem alívio do stress e
A Aromaterapia é uma prática terapêutica que permida ansiedade, diminuição do cansaço e das insónias.
te restabelecer o equilíbrio emocional
Ao nível do bem-estar físico, existem sinergias e óleos
que têm um efeito no tratamento de afetas, náuseas, Para mais informações contacte-nos pelo e-mail:
obstipação, diarreia, dores musculares, entre outros nucleooncologia@institutoportuguesaromaterapia.com
sintomas que ocorrem durante os tratamentos.
Ao nível dos cuidados com o corpo, também existem
sinergias que têm um papel importante na cicatrização, queimaduras, fortalecimento do cabelo e das
unhas.
Sabia que é possível fazer uso dos óleos ao
nível da limpeza do ambiente e do reforço do
sistema imunitário?

Hoje a Aromaterapia já está presente em casa de muitas famílias, fazendo parte das suas rotinas. O Instituto Português de Aromaterapia tem como missão
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A alimentação no
contexto oncológico
Oncológica

Doutor João Rodrigues

O cancro é um problema de saúde pública com uma
forte componente comportamental, ou seja, é influenciado por vários fatores externos. Um dos mais importantes é a alimentação.
No entanto, analisar o papel da alimentação no contexto oncológico não é uma tarefa fácil, pois a mesma pode ter um impacto significativo na prevenção,
prognóstico, ou consequências do mesmo.
Atualmente há vários fatores alimentares que se sabe
que podem potenciar o aparecimento de vários tipos
de cancro. Obviamente que nenhum alimento causa
cancro individualmente, mas pode aumentar o risco.
Neste contexto, há a destacar as bebidas alcoólicas,
as carnes processadas, os alimentos fumados, o sal,
a gordura saturada (principalmente encontrada em
alimentos gordos de origem animal), a gordura trans
(também conhecida como parcialmente hidrogenada,
que pode ser maioritariamente encontrada em produtos de pastelaria e bolachas), a utilização de plásticos
em contacto direto com a comida, ou mesmo a confeção a temperaturas elevadas. Além disso, o consumo
de um excesso de calorias pode também potenciar o
aparecimento de problemas oncológicos, uma vez que
a obesidade é um fator de risco para vários tipos de
cancro. Portanto, é fundamental conhecer os riscos,
tentando evitá-los ou, pelo menos, variá-los, no sentido de não nos expormos sempre aos mesmos agentes
perigosos.
Mas as escolhas alimentares que são efetuadas diariamente também podem ter um papel protetor da
saúde. Por exemplo, o consumo de alimentos como os
vegetais crucíferos (brócolos, couves, couve-de Bruxelas, …), alimentos ricos em fibra (essencialmente cereais integrais, legumes, leguminosas e fruta),
alimentos ricos em vitamina C (tais como citrinos,
kiwis, bagas, pimento ou salsa), alimentos ricos em
antioxidantes (legumes, frutas, infusões, especiarias e
eravas aromáticas) e a soja, parecem ajudar a prevenir

Artigo

o aparecimento de vários tipos de cancro.Quanto ao
prognóstico de um paciente com um problema oncológico, a alimentação pode ter, mais uma vez, um papel decisivo, pois a desnutrição tente a ser muito frequente, não só por causa de problemas físicos, como
náuseas, diminuição da produção de saliva ou falhas
no sistema digestivo, mas também por causa da falta
de motivação sentida por muitos pacientes.
Para evitar a desnutrição, deve-se recorrer a alimentos
muito ricos em nutrientes e calorias (frutos secos, sementes, leguminosas, peixes gordos, papas, …), que,
se possível, vão de encontro às preferências alimentares do paciente. Os batidos e as sopas são muitas vezes
excelentes oportunidades para se adicionar determinados alimentos que, de outra forma, não seriam
consumidos. Adicionalmente, existe sempre a possibilidade de recorrer à suplementação, no sentido de
colmatar alguma possível carência nutricional existente.
Quanto à cura propriamente dita, é fundamental perceber que infelizmente nenhum alimento tem esse potencial. Ou seja, o que comemos pode ser importante
para prevenir o aparecimento de problemas oncológicos, ou para melhorar o prognóstico, mas não consegue, por si só, resolver o problema. Infelizmente existe
muita publicidade no mercado com esse tipo de alegações, mas que não correspondem de todo à verdade.
Por isso, a alimentação não substitui os tratamentos
prescritos, mas pode ser um bom aliado para potenciar os benefícios dos mesmos.

Concluindo, a alimentação de um paciente com cancro deve ser saudável, equilibrada e diversificada, no
sentido de se garantir um aporte adequado de calorias
e de nutrientes. Além disso, deve promover uma sensação de conforto e bem-estar. Ou seja, deve ser algo
que promova a saúde física e mental, no sentido de
ajudar os pacientes a lidarem da melhor forma com o
problema oncológico.
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Entrevista

Medicina de Precisão em Oncologia
Em oncologia, a medicina de precisão é um conceito inovador, que tem como principal objetivo adaptar a terapêutica ao perfil molecular de cada tumor,
independentemente da sua localização. Deste modo,
a identificação de alterações moleculares associadas a
sensibilidade ou resistência a determinado tratamento permite apoiar os médicos na decisão com maior
confiança sobre qual o tratamento mais adequado
para cada doente1,2,3. Ao longo deste artigo, respondemos de uma forma simples e clara a uma série de
questões sobre um tema tão pertinente e complexo.

perfil molecular do tumor. A análise do
perfil molecular permite identificar alterações clinicamente relevantes no tumor
através de técnicas como, por exemplo, a
sequenciação de nova geração (NGS) .” Medicina de
Precisão
3. Quais os tipos de Tratamentos em Oncologia?

Os tratamentos mais comuns incluem a cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Nos últimos anos, com o
avanço da tecnologia, a avaliação do perfil molecular
dos tumores mereceu maior relevância. Atualmente,
1. O que é o Cancro?
para além dos tratamentos convencionais, o médico
pode também equacionar uma terapêutica dirigida ou
O cancro pode ocorrer quando as células deixam de
imunoterapia1,4,5.
responder aos sinais internos de controlo. Esse facto,
leva por um lado, ao aumento da proliferação celular “A terapêutica dirigida para determinada
e por outro à inibição dos sinais que induzem a morte alteração molecular do tumor tem demonscelular1,3.
trado excelentes resultados no bloqueio da
sobrevivência de células tumorais.”
“As células podem ser definidas como as
unidades estruturais e funcionais de todos
os seres vivos e o nosso corpo é composto
por milhões de células.”

Terapêutica
“A imunoterapia potencia adirigida
ativação

Células

“Os tumores apresentam determinadas alterações moleculares, fazendo com que as
células não funcionem apropriadamente,
podendo levar à formação do cancro1,3.

Tumore
s
“A multiplicação

Imunoterapia

do sistema imunitário, de forma a
identificar e eliminar células tumorais.”

“A identificação e quantificação de mutações presentes no tumor através de testes de perfil molecular, permitirá que o médico decida com maior confiança se
o seu tumor irá ou não beneficiar de uma terapêutica
dirigida ou imunoterapia.”

e sobrevivência descontrolada de
células, pode levar à formação de tumores. Para se
4. Quais os tipos de Testes Moleculares exisdiagnosticar se um tumor é benigno ou maligno, os
tentes em Portugal?
médicos fazem uma biópsia, que consiste na análise
de um fragmento de tecido tumoral.”
Em primeiro lugar, deverá conversar com o médico
sobre o seu diagnóstico. Se o médico considerar que
2. O que é a Medicina de Precisão em Oncolofaz sentido uma análise do perfil molecular do tumor,
gia?
este poderá solicitar o teste mais apropriado ao seu
A medicina de precisão foca-se no tratamento de do- caso. Para a realização de um teste molecular podem
entes com as terapêuticas mais indicadas, tendo por ser utilizados diferentes tipos de material biológico1,6.
base as características moleculares de cada tumor.
Teste em Tecido - “Blocos de tecido emDesse modo, a identificação de alterações moleculares
bebido em parafina e fixado em formaliclinicamente relevantes presentes nos tumores, podena resultantes de uma biópsia”
rá ajudar o médico a decidir qual será a terapêutica
Teste em
mais indicada para cada caso1,2.
Tecido
Biópsia Líquida - “Sangue periférico
que
A medicina de precisão baseia -se na identificação do
resulta de uma simples colheita de sangue.”
12

O material genético extraído da amostra do doente,
será analisada através de uma tecnologia denominada de Sequenciação de Nova Geração (NGS), num
laboratório em Portugal. Desta forma, será possível
encontrar alterações moleculares que possam indicar
se uma terapêutica dirigida ou imunoterapia podem
funcionar no tumor de determinado doente1,5.

Entrevista

dico recebe o resultado, avalia as melhores opções de
tratamento tendo em consideração as alterações moleculares no tumor1,2.
“Tal como cada ser humano é único, cada tumor é único e tem características específicas,
independentemente da sua localização.”

5. Quais são os tipos de Resultados obtidos
aquando da Realização de um Teste de Perfil
Molecular?

Os resultados obtidos serão avaliados pelo médico, e
poderão resultar em diferentes opções de tratamento:
terapêuticas dirigidas aprovadas, ensaios clínicos ou a
exclusão de terapêuticas dirigidas7.
Terapêuticas dirigidas aprovadas - “De
acordo com as alterações moleculares
identificadas no tumor, o médico poderá optar por uma terapêutica dirigida ou
imunoterapia. Estas terapêuticas podem
ter sido aprovadas para determinado tipo
de cancro ou em outros tipos de cancro.”
Ensaios Clínicos - “Os resultados obtidos
serão combinados com informação de várias terapêuticas em desenvolvimento através de ensaios clínicos. Caberá ao médico
informá-lo sobre quais os ensaios clínicos
disponíveis e se cumpre os critérios de inclusão para poder entrar no mesmo.”
Exclusão de terapêuticas dirigidas “Dezenas de alterações moleculares serão analisados para ajudar o médico a
saber quais serão as terapêuticas que poderão ter ou não efeito em determinado
tumor, assim como o valor prognóstico
da presença das alterações moleculares
identificadas.”

Professor Doutor José Carlos Machado
Vice-Presidente do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da
Universidade do Porto
Coordenador de grupo no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde
Professor Catedrático Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

Professor Doutor Fernando Schmitt
Professor Catedrático de Patologia na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
Diretor da Unidade de Patologia Molecular do IPATIMUP
Coordenador do RISE, Health Research Network

6. Em quanto Tempo poderei saber o Resultado de um Teste de Perfil Molecular?

O tempo é um fator de grande relevância em oncologia, desse modo, um diagnóstico molecular com um
tempo de resposta mais curto faz com que o tratamento seja administrado de forma célere, promovendo melhores resultados nos doentes1,5. Em Portugal,
o tempo de resposta de testes de perfil molecular é em
média de aproximadamente 1 semana. Quando o mé13
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SIMPLIFY
Para mulheres com estilo que querem as
mãos livres para agarrar todos os desafios

As mulheres que não gostam de andar com o mundo
às costas e querem as suas mãos livres para agarrar
todos os desafios do dia-a-dia com classe e estilo têm
agora disponível um produto que está a marcar as tendências na moda nacional e internacional: A Simplify.
A Simplify é uma marca de design e produção 100%
portuguesa que resulta da simples ideia de descomplicar o transporte de objetos essenciais da vida contemporânea com o devido estilo que todas as mulheres
gostam de ter. A Simplify partiu da inovação das waist-bags - as bolsas de cintura que estiveram na moda
nos anos 80 – resultando num novo conceito de acessório tanto para mulheres, como para raparigas dos 8
aos 14 anos, e acessível a todos os bolsos.

depois de uma cirurgia não podemos ter malas ao
ombro mas somos vaidosas e mulheres na mesma.
Segundo Madalena Câmara Pereira, “como não tenho
por hábito andar com mala, percebi que havia umalacuna no mercado deste tipo de acessório que nos
transporta os bens essenciais para que nada nos falte.
Simplify surge com o objetivo de ser simples, prático,
com pinta, para mulheres, mães e filhas que apenas
querem ter por perto o que precisam: Telemóvel, chave do carro, cartão multibanco ou, para as mais novas,
o cartão da escola e o dinheiro para o lanche. Apenas
aquilo que é indispensável e muito nosso!”
Instagram: simplify.pt
Facebook:www.facebook.com/Simplify.pt

Madalena Câmara Pereira, gestora, e criadora da marca, passou por um cancro da mama em 2019. Sem antecedentes familiares, aos 44 anos foi a primeira, no
seu trabalho, na sua (grande) família, e no seu círculo
de amigos. Encarou de frente e com a maior naturalidade tudo o que de mau que o cancro lhe trouxe, mas
este também lhe trouxe coisas boas, estranhamente:
uma segunda oportunidade de vida, ainda melhor do
que a primeira. Com a sua equipa médica, a sua fé,
confiou, passou por todas as fases do processo, deu
luta e nunca desistiu. Agradeceu e agradece todos os
dias.
No contexto da doença oncológica a sua marca faz
todo o sentido: é mais uma vez o kit perfeito quando,
15
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Entrega das Bonecas no IPO
No âmbito de uma ação de formação na área do artesanato implementada pela ADERE-Peneda Gerês, Associação de Desenvolvimento das Regiões do Parque
Nacional da Peneda-Gerês, fomos desafiadas pela D.
Rosa Maria Ribeiro, do Centro de Artesanato de Melgaço, formadora dessa ação de formação, no sentido
de apoiar uma iniciativa de cariz solidária, em associação com a revista CUIDAR, para oferta de bonecas
de pano às crianças da ala pediátrica do IPO do Porto.
Todas as formandas aderiram a esta iniciativa com total dedicação e empenho, conseguindo-se assim criar
82 bonecas de pano originais.

O desafio foi aceite e o resultado não podia ter sido
melhor: mais do que uma simples boneca, foi criado
um aconchego, que pode servir de almofada, para os
meninos da ala pediátrica do IPO.

Esta iniciativa contou ainda com o apoio de várias
pessoas e entidades para a sua concretização, nomeadamente com desenhos originais dos meninos do
infantário da Santa Casa da Misericórdia de Melgaço, com o apoio da Lavandaria Magali, para garantir
a limpeza e higienização das bonecas, assim como o
apoio de várias amigas e colaboradas do Centro de
Artesanato de Melgaço.
16
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FitForComfort

Quando se recebe um diagnóstico de cancro é como
se o seu mundo entrasse em colapso. Passa a deparar-se com algo inesperado e desconhecido e é-lhe pedido que tome decisões rápidas e que confie incondicionalmente nos especialistas que o rodeiam.

Após verificarmos directamente os benefícios da prática de exercício físico em pessoas com doença oncológica decidimos que estava na altura de importar este
modelo para a Europa.

São estes que lhe vão indicar qual o tratamento mais
adequado para si e quais as melhores ferramentas para
lidar com os efeitos secundários de cada tratamento.

Queremos criar um ambiente seguro com programas
personalizados, de acordo com as especificidades de
cada paciente, e sempre com o apoio de especialistas
certificados.
Foi desta forma que surgiu o conceito do Fit For Comfort, um serviço especializado para pessoas com doença oncológica.

É normal que o medo apareça e que passe a querer
saber tudo sobre o cancro. E, por vezes, podem surgir pessoas com soluções milagrosas que em nada vão
ajudar no seu processo.

Disponibilizamos programas de exercício online personalizados, criados após uma avaliação do seu caso e
sob acompanhamento de um especialista certificado
em exercício oncológico.

No entanto, há uma ferramenta benéfica que pode e O nosso objectivo é divulgar os benefícios do exerdeve ser associada ao seu tratamento: o exercício fí- cício físico em todos os estágios do cancro e a forma
como este melhora a qualidade de vida.
sico.
Embora ainda não seja totalmente reconhecida na Europa, já está consolidada nos EUA, Canadá e Austrália
como parte integrante do tratamento oncológico.
A prática de exercício físico, com apoio de um especialista certificado, pode ajudar a reduzir os efeitos secundários do seu tratamento, bem como o surgimento de outras comorbidades, aumentando, assim, a sua
qualidade de vida.
Instagram: @fitforcomfort_pt
Facebook: @fitforcomfort_pt
Site: fitforcomfort.net/pt
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Orcnac e o
Segredo dos
Invencíveis
Artigo

Orcnac e o Segredo dos Invencíveis é um convite, dirigido a todas as crianças, a embarcarem numa viagem
de aventura pelo Mundo dos Heroicos e do Imaginário, onde só existe espaço para sonhar!
Este livro surgiu de uma ideia muito simples: criar
um livro para todas as crianças que subliminarmente contribuísse para que as crianças que passem por
um problema oncológico tivessem espaço para sonhar
e se sentissem e fossem vistas aos olhos das outras
crianças como os verdadeiros super-heróis que são.
Isto, claro, sem nunca falar de doença (aqui só há espaço para o sonho e a magia, por isso, a doença não é
personagem).
Este projeto tem também uma componente solidária,
revertendo parte dos direitos de autor a favor da ala de
Pediatria do IPO-Porto.
A autora espera agora, com muita fé, força de vontade e atitude (diz este livro que são os ingredientes da
poção mágica do sucesso), que o sonho se espalhe e
aqueça o coração de todos aqueles que se cruzem com
ele.
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Consulta de Enfermagem de
Imunoterapia
Esta consulta foi desenhada em 2019 para dar resposta a uma lacuna existente no hospital, nomeadamente
o facto de não existir nenhuma ponte de contacto entre a consulta médica e o início do tratamento. Acrescido a esse facto, verifica-se que as consultas são cada
vez mais curtas e a pessoa, muitas vezes, tem pouco
espaço para assimilar uma enorme quantidade de informação e assim poder verbalizar as suas dúvidas e
expectativas.

A Pessoa com Doença Oncológica, com o apoio desta
consulta pode gerir os sintomas comodamente a partir do domicílio, evitando idas desnecessárias ao hospital, com ganhos para sua vida diária.
A referenciação é feita após consulta de decisão terapêutica, onde a equipa médica discute a situação e decide o plano terapêutico.

Na consulta de primeira vez, que é realizada antes de
A consulta desenvolvida envolveu dois serviços: Uni- iniciar a imunoterapia e após consulta médica, efetuadade de Técnicas de Pneumologia e Hospital de Dia -se a colheita de dados e avaliação da pessoa à toxicide Quimioterapia, sendo fulcral uma articulação en- dade imuno-mediada.
tre ambos para melhor resposta à Pessoa.
Colheita de dados
O Enfermeiro Oncologista é um profissional capacitado para reconhecer precocemente as toxicidades dos •Caracterização socioeconómica/familiar (identificatratamentos e efetuar uma adequada gestão de sinto- ção dos cuidadores informais)
mas com intuito de limitar o seu agravamento/toxici- •Antecedentes pessoais
dade severa. Nas consultas ao promover a educação •História de Doenças Auto-imunes ou de infeções
para a saúde, aumenta níveis de literacia em saúde o prévias
que promove o empowerment do doente, uma vez
que incrementa recursos no próprio para a autono- Baseline check-up
mia e autogestão de efeitos secundários decorrentes •Exame objectivo (Peso, sinais vitais, glicemia capilar)
do tratamento. Ao detetar precocemente alterações •Avaliação da capacidade funcional
psicossociais patológicas relacionadas com a Doença •Aplicação do Questionário da Qualidade de Vida e
Oncológica e tratamentos, procuramos melhorar, ou das Escala da Fadiga, Distress Psicológico e Dispneia
manter em níveis pré-existente da doença, a Qualida- •Ensino à pessoa/família → reportar imediatamente
de de Vida da Pessoa.
qualquer sintoma novo, persistência ou agravamento
Os ensinos realizados são: Finalidade/Indicação terapêutica (papel da Imunoterapia); Periodicidade,
duração/número de ciclos previstos, Dose e modo
de toma; Interação com outros fármacos/alimentos;
Perfil Toxicidade e Segurança; Gestão das Toxicidades
Imunomediadas; Promoção do auto-cuidado; Quando recorrer ao serviço; Disponibilização do Contacto direto e horários do serviço; Folheto informativo e
Cartão do doente sob Imunoterapia; Informar acerca
do follow-up telefónico pelos enfermeiros do Hospital
de Dia de Quimioterapia; Esclarecimento dúvidas.
As consultas subsequentes, são preferencialmente
telefónicas e semanais pelo menos até à 12ª semana
19

Clínica

de tratamento, onde se realiza a análise e adequa-se o
plano de tratamento face às necessidades da Pessoa/
Família. O tempo previsto para o acompanhamento
deve-se ao facto de, segundo literatura, é o período
onde surgem mais toxicidades. Estas consultas permitem a gestão de sintomas comodamente a partir do
domicílio, caso se detete alguma toxicidade, esta será
manejada de acordo com as guidelines de imunoterapia e respectivo encaminhamento.
-Validar como correu o tratamento
-Perceção da finalidade da terapêutica
-Check-list das toxicidades através do Fluxograma
dos eventos aprovados pela equipa médica
-Gestão dos Efeitos Imuno-mediados
-Validação de conhecimentos
-Avaliação do Estado Clinico da Pessoa
-Promoção do auto-cuidado
-Reforço dos contactos do Serviço
-Confirmação dos próximos agendamentos
-Esclarecimento dúvidas
-Encaminhamento para outros profissionais, se necessário
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A Consulta Não Programada surge da iniciativa da
pessoa/família ou após consulta subsequente telefónica programada. É guiada pela check-list e fluxograma,
e sempre que se verificar toxicidade não manejável
com as recomendações – a pessoa é referenciada para
o médico assistente ou médico de apoio ao Serviço
de Atendimento Não Programada para Observação
Clinica.
As toxicidades mais frequentes tem sido as músculo-esqueléticas (mialgias e artralgias) e pele (rash, prurido e urticária), com gravidade moderada e sempre
reversível. Por vezes com necessidade de internamento para controlo de sintomas.
Cabe ao enfermeiro realizar intervenções de enfermagem baseadas nas preferências e necessidades da
Pessoa:
-Burocráticas – ajustes de horário para análises, consultas, tratamentos, receituário, guias de transporte,
baixas médicas

-Clínicas - valorização das suas queixas e articulação
com outros profissionais e serviços.
-Controlo da Dor: ensino e implementação de terapêuticas não farmacológicas (massagem terapêutica,
musicoterapia, técnicas de relaxamento, posicionamento antiálgico, mobilização corporal para melhoria
do conforto, modalidades terapêuticas de alternância
frio e calor) e encaminhamento para o Médico Assistente ou Consulta da Dor para ajuste de analgesia;
-Nutrição: reforço de ensinos ou encaminhamento
para dietista/nutricionista;

Clínica

São programas como estes que nos ajudam a prestar
melhor os cuidados de enfermagem e garantir uma
proximidade a Pessoa e Familia. Sabemos que a maior
parte dos efeitos secundários surgem em casa e por
isso temos necessidade de dotar a pessoa com ferramentas e conhecimentos de autogestão da sua doença e autonomia. Uma abordagem multidisciplinar
é essencial e deve ser iniciada o mais precocemente
possível incluindo os aspetos médicos, mas também
os domínios funcional, social, psicológico e espiritual.
Sabemos que para prestar cuidados de excelência temos de trabalhar em rede para dar resposta as todas
as vertentes da Pessoa, para que possamos melhorar
a Qualidade de Vida e minimizar sintomas e toxicidades.

-Sono: ensino de terapêuticas não farmacológicas ou
encaminhamento para Médico Assistente ou Psiquiatria;
Raquel Chemela – Enfermeira Especialista em Saúde
-Fraco apoio social: encaminhamento para Assistente Mental do Hospital de Dia do Instituto Português de
Social;
Oncologia de Lisboa
-Cessação tabágica;
-Literacia em Saúde.

Catarina Almeida – Enfermeira Especialista em Reabilitação da Unidade de Técnicas de Pneumologia do
Instituto Português de Oncologia de Lisboa.

Além da dor e da dispneia, a fadiga é o sintoma mais
frequente e altamente prevalente e incapacitante relatado pela Pessoa com Cancro do Pulmão durante
todo o curso da doença. É implementado um Programa de Reabilitação Respiratória com o intuito de preservar e recuperar a função respiratória contribuindo
para o desenvolvimento de uma maior independência
funcional e qualidade de vida da pessoa e família. As
principais intervenções do Programa de Reabilitação
Respiratória são otimização da ventilação e inaloterapia e gestão da oxigenoterapia.
Procurou-se estabelecer uma relação de ajuda, onde se
escutasse ativamente e refortalecesse a manutenção da
autoconfiança. A psicoeducação é a intervenção mais
usada na consulta, pois através desta conseguimos aumentar a autonomia e autogestão dos sintomas, ensinando estratégias para redução de stress, reduzindo os
medos associados à doença oncológica e despertando
um sentido positivo associado a pequenas alegrias do
presente. Promover a esperança realista é parte fundamental no plano terapêutico, visto que é um desafio
conviver com a doença na tentativa de administrar e
lutar com os sintomas que interferem na sua expectativa relacionada à vida escolar, profissional, familiar e
social.
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MEDICINA PERSONALIZADA
Drª Gabriela Sousa,
Diretora do Serviço de Oncologia Médica do
IPO Coimbra

de estudos genómicos, não têm no momento atual
aplicabilidade prática, mas outras já têm e é muito importante identificá-las. Estes estudos poderão ser realizados em amostras do tumor ou na sua inexistência
podemos tentar identificar material genético circulan1. Pode explicar o que é a Medicina Personate no sangue (biopsias liquidas). Muito importante é
lizada e qual o seu impacto no contexto da
que este tipo de testes possa estar associado a prograoncologia?
mas de investigação clínica, para que mais estratégias
A Medicina Personalizada é uma estratégia de trata- terapêuticas possam ir sendo desenvolvidas de acordo
mento baseada em biomarcadores seletivos. O que com as alterações identificadas.
quer isto dizer? O tratamento clássico foi desenvolvido para poder atuar em todas as circunstâncias, como 3. Os doentes costumam abordá-la sobre
por exemplo a quimioterapia; o tratamento persona- este tema?
lizado foi desenvolvido de forma dirigida a alterações
muito específicas apresentadas em diversas doenças. Alguns doentes e algumas famílias já têm algum coÉ um conceito chave e fechadura – cada chave só abre nhecimento sobre a possibilidade de serem usados
determidada fechadura. Por isso um determinado tra- tratamentos altamente seletivos de acordo com cada
tamento só é eficaz se naquela doença forem identifi- doença a tratar, mas acho que ainda há um importante caminho a percorrer na informação aos doentes e à
cadas as alterações onde este atua.
população em geral, nesta àrea concreta. Verificamos
Este conceito implica o diagnóstico de uma determi- ainda grandes limitações ao nível da literacia em saúnada alteração – o que chamamos “alvo” e que para de na nossa população.
essa alteração exista um tratamento específico.
Na oncologia a medicina de precisão é extremamente 4. Que papel podem os doentes/famílias ter
importante porque se usarmos um tratamento seleti- neste contexto? Quão longe estamos dos
vo, aumentamos a sua eficácia, ao mesmo tempo que doentes/famílias realmente assumirem esse
podemos reduzir substancialmente os efeitos secun- papel?
dários, ou seja, com a medicina de precisão conseguimos aumentar o sucesso do tratamento e reduzir Hoje em dia, e com o fácil acesso às tecnologias de
a toxicidade associada, aumentando o tempo de vida informação, cada vez mais doentes e famílias quando
se vêm confrontados com um diagnóstico de cancro
com qualidade de vida!
procuram mais conhecimento sobre a doença e ten2. Como é que se faz medicina de precisão na tam informar-se dos vários tratamentos disponíveis e
onde podem ser tratados. Também cada vez mais o
prática clínica?
doente quer participar das decisões importantes em
Na prática clínica, para a utilização da medicina de todo o seu percurso de tratamento. Contudo, ainda
precisão é necessário um conhecimento profundo da temos um volume significativo dos nossos doentes
biologia da doença que temos para tratar. Geralmente que depositam completamente nas equipas, a decisão
há que solicitar estudos adicionais, proteicos e mole- sobre como tratar a sua doença, ainda numa lógica de
culares, muitas vezes complexos, que nos permitam medicina muito paternalista. Penso que o futuro trará
identificar as alterações passíveis de tratamento diri- cada vez mais doentes informados e que todos (comunidade científica, comunidade educativa, sociedagido.
de em geral) devemos fazer esforço em aumentar os
Muitas das alterações identificadas, sobretudo através níveis de literacia da nossa população e fornecer-lhe
informação fiável, cientificamente validada, para que
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não caiam em situações de desespero e engano!
Doentes e famílias têm um papel cada vez mais importante na discussão das suas opções de tratamento e
daí que o conhecimento sobre a medicina de precisão
que é uma realidade cada vez mais na prática clínica
seja fundamental para que possam esclarecer as situações em que pode e deve ser aplicada, de acordo com
as equipas multidisciplinares que se ocupam de cada
caso.
5. O que é necessário para que este conceito
de medicina personalizada chegue a todos
os doentes oncológicos?

Formar todos os agentes que no dia-a-dia tomam decisões relativas ao diagnóstico e tratamento dos doentes. É muito importante que nas nossas unidades de
saúde, as equipas multidisciplinares estejam preparadas para lidar com esta realidade, e possam referenciar
para um nivel de cuidados mais diferenciados ou para
integração em programas de ensaio clínico, doentes
com alterações identificadas e cujo tratamento apenas
está disponível em determinadas circunstâncias (tratamentos ainda não aprovados, ou apenas disponível
em contexto de investigação – ensaio clínico).

Educar doente e famílias para estes conceitos. Ajudá-los a interpretar a informação que muitas vezes obAtualmente ainda há algumas barreiras no acesso de tém através da internet ou por conhecidos e que na
todos os doentes a este tipo de tratamentos e de tes- sua situação clínica concreta não é aplicável.
tes genómicos, pelo seu custo, pela sua interpretação
e pela sua aplicabilidade prática. A medicina persona- Comunicar e ajudar a gerir expetativas. Muitos dos
lizada exige equipas altamente treinadas na interpre- doentes submetidos a este tipo de estudos na procura
tação das alterações identificadas. É um caminha que por alterações específicas capazes de converter o traestá a ser iniciado no nosso país!
tamento em opções de grande valor, não apresentam
É necessário formar, educar e comunicar!
nenhuma alteração passível de tratamento personalizado e isto implica que as equipas sejam capazes de
fazer uma adequada gestão de expetativas.
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Startup portuguesa une-se aos
hospitais do SNS para criar um
“médico virtual”

O assistente médico digital da Dioscope é um sistema pelos médicos dos próprios hospitais, que integra ainque melhora a decisão clínica em tempo real, aumen- da um centro de ensino digital.
tando a capacidade de resposta dos hospitais e melhorando a segurança dos doentes.
O assistente médico digital promete, desta forma, diminuir a sobrecarga dos profissionais de saúde na li- A Dioscope já assinou contrato com 14 hospitais, in- nha da frente e assinalar um progresso na segurança
cluindo o Hospital São João, o Hospital Egas Moniz, e e atendimento aos doentes. Neste momento, o sistema
o Hospital de São José, estando a finalizar as negocia- está em fase final de implementação.
ções com outros dos principais hospitais do SNS.
Lisboa, 11 de fevereiro de 2021 - A startup portuguesa
Dioscope, que criou uma plataforma para a formação
médica e criação de sistemas de apoio à decisão clínica em hospitais, revela que se uniu aos hospitais do
SNS para criar um assistente “médico virtual”.
O assistente médico digital da Dioscope é um sistema de apoio à decisão clínica, adaptado à realidade de
cada unidade do SNS, com o objetivo de melhorar a
eficácia dos serviços hospitalares, prevenir o erro médico e melhorar a articulação entre as várias especialidades. O sistema para o SNS é um chatbot criado
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A Dioscope está em negociações com os principais
hospitais do SNS e já tem contratos assinados com
14 hospitais: Hospital São João; Hospital Egas Moniz;
Hospital de São José; Hospital de Santa Marta; Hospital Curry Cabral; Hospital da Estefânia; Maternidade
Alfredo da Costa; Centro Hospitalar de Entre Douro
e Vouga; Centro Hospitalar Médio Tejo e Alto Douro; Centro Hospitalar Oeste; Hospital de Santo André;
Hospital de Distrital de Pombal; Hospital de Alcobaça;
Centro Hospitalar de Leiria. A startup tem como principal objetivo levar esta solução a todos os médicos
portugueses até ao final do ano de 2022.
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cidiu dar um passo em frente e criar o “médico virtual”. O médico Francisco Goiana da Silva, com vasta
experiência em gestão em saúde, tornou-se no aliado
de Tomás Pessoa e Costa para revolucionar a eficácia
dos hospitais portugueses. Durante seis meses criaram e implementaram o primeiro “médico virtual” de
apoio a urgências hospitalares, chefiado pela médica
internista Marta Jonet.

“A implementação dos sistemas de apoio à decisão
clínica nos hospitais e centros de saúde é um passo
determinante para melhorarmos o SNS. Em poucas
palavras, podemos explicar estes sistemas como um
‘médico virtual’ capaz de comunicar e ajudar os médicos ‘reais’ que estão no serviço de urgência, na linha
da frente, melhorando tempos de espera e diminuindo o erro médico”, explica o médico Tomás Pessoa e
Costa, fundador da Dioscope.
Neste ano, Francisco Goiana da Silva juntou-se à startup para liderar a estratégia de implementação no SNS
e expansão internacional. O médico e antigo Diretor
de Novos Negócios de Saúde no grupo SONAE acrescenta: “Queremos democratizar o acesso à boa decisão médica. Na Dioscope, cada equipa clínica, mesmo
sem conhecimentos de informática, pode criar o seu
próprio sistema de decisão, adaptado à realidade de
cada Hospital ou Centro de Saúde. E em breve, graças ao fantástico trabalho dos Hospitais portugueses,
acredito que vamos ver um SNS pioneiro nestes sistemas e demonstrar que consegue evoluir e melhorar
em nome do bem-estar dos seus doentes”.
A plataforma foi criada em 2018 pelo médico Tomás
Pessoa e Costa, inicialmente dedicada à formação médica digital. Em 2021, como consequência do sistema
de saúde sobrecarregado pela pandemia, a startup de27
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A Dioscope é uma empresa portuguesa de formação
médica digital, fundada em 2018 pelo médico Tomás
Pessoa e Costa. Através de vídeos, casos clínicos e algoritmos clínicos, a Dioscope já ajudou mais de 5000
médicos espalhados pelo mundo e tem lutado para
quebrar as barreiras físicas da educação médica tradicional.
Em 2021, com a entrada na empresa do médico Francisco Goiana da Silva, a Dioscope decidiu ajudar o sistema de saúde sobrecarregado pela pandemia e criar
o “médico virtual”, um sistema de apoio à decisão clínica. Os sistemas de apoio à decisão clínica são uma
forma de melhorar a eficácia dos serviços hospitalares, previnem o erro médico e melhoram a articulação
entre as várias especialidades. No entanto, o custo e a
adaptação dos sistemas para cada hospital, são limitações para uma implementação generalizada. Com a
criação de uma plataforma de criação de sistemas de
decisão customizável, a Dioscope conseguiu eliminar
o esforço de desenvolvimento de um sistema próprio
para cada hospital, mantendo a autonomia das equipas médicas na gestão e adaptação de cada algoritmo
de decisão.
Recentemente, a Dioscope venceu a competição ‘Building Bridges, Beating Cancer’ da Novartis & Scanbalt
com o “oncologista virtual”, uma solução que presta
ajuda a médicos de família em tempo real, melhorando o diagnóstico e tratamento precoce dos doentes
com cancro. Em 2020, a Dioscope já tinha sido a primeira empresa portuguesa a vencer o WSA European
Young Innovators Award de 2020, prémio no âmbito das Nações Unidas que reconhece os projectos de
maior impacto social.
Mais informação:

https://dioscope.com/
29

Artigo

SEM PRECONCEITO
“Fatima Reis Melo...como sabe, e já tanto temos falado e trocado ideias sobre esta nossa luta, eu nunca
escondi a minha doença e sempre a tratei pelo nome.
Quando me perguntam o que tenho respondo”tenho
um cancro”. Vejo que as pessoas por vezes se chocam
mas é o nome do que tenho , é o nome da doença por
mais carga negativa que a palavra carregue. É triste,
duro, mas é a realidade. A minha.
Cada um encare a doença como quiser. É assim que
a vejo e vivo. De frente, voltada para ela e penso que
tenho o direito de a viver como entendo que tem de
ser. Como já disse ao meu médico, dele espero o tratamento, é para isso que ele está ali. Com o resto tenho
de me preocupar eu. E se choca alguns que diga que
tenho um cancro, se lhes choca que eu apesar de ter
uma doença que sei que é muito grave e que me vai
acompanhar para a vida me recuse a ser uma coitadinha , o problema não é meu. É deles. Já fui criticada
inclusivé por ter bom aspecto demais para a doença
que tenho. Isto porque me preocupo com a minha
aparência, porque sou mulher e gosto de me cuidar,
de estar e apresentar-me bem. Por isso, e toda a gente
no hospital me conhece e o meu medico trata me pela
“nossa Cristina” e eu sinto um orgulho brutal por ele
me ter dito que eu sou uma valentona. E às vezes sinto
que sou mesmo. Nunca ninguém naquele hospital me
viu largar uma lágrima durante os tratamentos que
são, como sabe, por vezes muito duros e dolorosos.
E quando lá entro, vou sempre como achei que tinha
de ser.
Mesmo nos momentos em que me sinto completamente de rastos. Maquilho-me, visto-me exactamente
como gosto e agora até já posso voltar a usar saltos
porque já não caio para o chão quando vou a andar
na rua . E sinto-me bem é assim. O facto de ter um
cancro não faz com que tenha de andar careca, sem
sobrancelhas, pestanas, pálida e com olheiras e vestida
como uma indigente. Eu sou o que sou. O que sempre
fui. A Cristina. Gostem, não gostem, tanto se me dá.
O importante, aprendi , é que eu gosto. E é assim que
eu gosto. Por isso, mesmo quando estou a morrer por
dentro, mesmo quando nem me posso mexer, quando me sinto enjoada, com dores horríveis no corpo
ninguém me vê assim. Esses momentos, também os
tenho, mas guardo-os para mim, para a minha família
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e para os que me são mais próximos. São esses que
vêem a Cristina sem cabelo, sem pestanas, sem sobrancelhas e sem maquilhagem e muitas vezes com
as lágrimas a escorrer pela cara abaixo. Partilho o que
eu quiser com quem quiser, da forma que quiser. Mas
acima de tudo tento manter aquilo que me tem ajudado e muito. É uma doença de sofrimento físico, mas
de um desgaste emocional brutal e por isso é fundamental manter a auto estima, e eu, mantenho-a cuidando de mim como acho que tenho de cuidar.
O resto, e que é o mais importante, o tratamento, esse,
tenho lá o Dr. Paulo para tratar e eu só tenho de seguir
o que ele me diz. porque ele é que é o médico, eu sou
apenas a paciente e não brinco com estas coisas. Estou
ali para ser tratada e deposito a minha confiança em
quem eu acho que sabe. Mas também não estou ali
para ser a coitadinha, e nem ninguém que vejo nas salas de espera ou nas salas dos tratamentos está. O fim
é comum. Vencer a luta. Por isso, este artigo da Visão
me tocou tanto . É uma perspectiva vista de dentro,
de quem sabe o que se sente. É verdade, não vemos
pessoas a chorar ou gemer nas salas de quimioterapia.
As pessoas com cancro também sorriem, abraçam ,
gostam de ser abraçadas ! É esta atitude que tenho e
espero manter e que me fez ouvir da psicóloga que me
foi ver antes e depois da cirurgia que eu estava ótima
e com um espírito espectacular e que precisava tanto
de psicóloga como ela. Estas são as minhas vitórias . E
acreditem, sabem tãooooooo bem!”

TEMPERATURA
MÁXIMA
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cro da mama. Em países industrializados, a incidência
de tumores hormônio-dependentes, a exemplo dos de
mama, próstata e testículo, tem aumentando em desproporção às demais neoplasias nos últimos 25 anos.
O dia a dia é praticamente sempre uma correria. Mui- Isto leva-nos a pensar que agentes ambientais, como
tas vezes, 24 horas parecem pouco para dar conta do os disruptores endócrinos, tenham um papel muito
trabalho, da casa, dos filhos. Para poupar tempo com importante nesse contexto.
as refeições, a maioria das pessoas tem como aliados
as embalagens de conservação em plástico. – material Provavelmente, nenhum estudo concluirá se existe
leve, barato e prático, no qual armazena a comida, fei- uma quantidade segura de exposição ao BPA, consita em casa para ser levada para o trabalho, onde nem derando que ela é crónica, pois, além do que se pode
medir por meio dos alimentos consumidos, a subsprecisa sair do recipiente para ser consumida.
tância é um poluente frequente das águas. À luz de
todos os dados já disponíveis na literatura, talvez o
melhor caminho seja a escolha de outros materiais
para armazenar os alimentos.
Quando os plásticos são submetidos a altas temperaturas, é possível que elementos nocivos se desprendam e migrem para os alimentos. Os mais conhecidos
popularmente são o bisfenol A [BPA] e os ftalatos. O
BPA é um xenoestrógeno, isto é, ele mimetiza a ação
do hormônio estrogênio, que é responsável pela proliferação de alguns tecidos do sistema reprodutor feminino e está ligado ao desenvolvimento de alguns
HÁBITO DE GUARDAR ALIMENTOS RECÉM-PRE- tumores, como determinados subtipos de cancros da
PARADOS OU AQUECER COMIDA EM PLÁSTICO mama. Também há evidências de que o BPA interfira
PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE
em outros passos importantes para a carcinogénese –
por exemplo, inibindo a expressão de genes que conO aquecimento de recipientes plásticos contendo co- trolam a replicação das células.
mida pode aumentar o risco de desenvolver cancro.
A melhor opção é SEMPRE transferir a comida para
recipientes de vidro temperado ou de porcelana que
suportem o calor.
Quando se fala em riscos potenciais de alguns carcinógenos, é preciso ter em consideração que não somente
a quantidade da substância influencia, mas também
a suscetibilidade individual, o tempo de exposição e
a fase da vida na qual ela acontece, entre muitas outras variáveis. Sabe-se que a exposição a elevações sutis dos níveis de estrogénio no período pré-natal, em
bebés do sexo feminino, leva a uma alteração no desenvolvimento da glândula mamária. Estudos em animais expostos ao BPA na vida intrauterina também
demostraram o efeito direto da substância em mudar
a composição do estroma e do epitélio mamário, levando ao aumento da densidade da mama na vida
adulta, fator de risco já bem estabelecido para o can31
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OPÇÕES MAIS SEGURAS

A orientação é utilizar recipientes de vidro, cerâmica
vitrificada ou porcelana, sem frisos metálicos, como
enfeites dourados ou prateados. Para armazenar o que
ainda está com a temperatura elevada, a recomendação é usar também esses tipos de produtos. O importante é manter a comida quente ou aquecê-la fora de
embalagens plásticas. Se não houver a possibilidade
de guardar o alimento num recipiente seguro, pode-se
esperar até que a preparação arrefeça para, então, coloca-la em embalagens de plástico. A mesma dica vale
para bebidas quentes: não se deve usar copos plásticos
para consumir chás ou café. O ideal é não consumir
água e outros líquidos vendidos em garrafas que tenham sido expostas ao sol. Películas de plástico (PVC)
também seguem essa lógica.
Quando a comida estiver quente, devem ser evitados,
pois o vapor condensado pode respingar substâncias
perigosas. O mais seguro é proteger os alimentos com
um guardanapo ou um pano limpo. Esses materiais
também são indicados para cobrir o que é aquecido
no micro-ondas. Ainda que tampas ou mesmo embalagens de plástico tragam mensagens garantindo que
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os produtos são adequados para o aparelho, o melhor
é não os usar. O fato de ser classificado como ‘para
micro-ondas’ quer dizer que o produto não vai deformar com o calor, mas não garante que deixará de
passar substâncias perigosas para a comida. Também
é desaconselhado o aquecimento de plásticos livres de
BPA, pois esta é apenas uma das substâncias nocivas.
Podem existir outras. No caso de alimentos ultraprocessados que precisam de ser aquecidos, como pipoca
de micro-ondas ou lasanha congelada o risco é duplo:
além de fazerem mal à saúde, vêm acondicionados em
embalagens que contem os mesmos compostos químicos que as embalagens de plástico usadas em casa.

CORAÇÕES AO ALTO
Os avanços no tratamento do cancro, graças à descoberta de drogas mais eficazes e desenvolvimento de
novos esquemas terapêuticos, acarretaram importante ganho na sobrevida e qualidade de vida dos pacientes. No entanto, para os oncologistas, conseguir
evitar a progressão de um tumor, mas ver o paciente
ser acometido por um infarto, insuficiência cardíaca,
derrame, trombose ou qualquer outra complicação
cardiovascular devido às doses de quimioterapia ou
radiação recebidas é um grande motivo de preocupação.
De acordo com os especialistas, pessoas que passaram
ou ainda passam por tratamento oncológico precisam
ser compreendidas como portadores de uma doença
de evolução crônica, já que se tornam suscetíveis a várias complicações clínicas a longo prazo. Por isso, uma
nova área da medicina está a tornar-se cada vez mais
necessária: a cardio-oncologia.
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ano ou até mais após o término do tratamento. Quando falamos de radioterapia, isso pode levar até 10, 15
anos para ter alguma manifestação, por isso a necessidade de acompanhamento [do paciente de cancro]
por um cardio-oncologista é cada vez maior. É uma
tendência mundial. O objetivo é melhorar o atendimento ao paciente e, assim, proporcionar melhora na
qualidade de vida. A atuação dessa subespecialidade
tem sido cada vez mais necessária. As arritmias cardíacas em pacientes com cancro podem ser causadas
por alguma doença cardíaca já existente que é detetada ou agravada após o início do tratamento oncológico, como exemplo os casos de cancro da mama, no
qual boa parte dos medicamentos prescritos tem capacidade maior de provocar cardiotoxicidade. Além
disso, ao acrescentar a radioterapia na região torácica, os riscos de problemas cardíacos aumentam ainda
mais. Em alguns casos pode ser necessário interromper o tratamento oncológico. No entanto, na maior
parte deles, o paciente pode retomar a terapia após
recuperação.

Os pacientes oncológicos com complicações cardiovasculares dividem-se em dois grupos: os que já
apresentavam comorbidades como hipertensão e só
a descobriram quando foi detetada alguma neoplasia
e aqueles que foram acometidos pela cardiotoxicidade dos fármacos usados na quimioterapia ou pela radiação. A radioterapia também pode afetar o coração
quando aplicada na região torácica. A maior exposição é nos casos de cancro do pulmão, de mama ou
linfomas.
SEM RELAÇÃO COM A IDADE, o tratamento oncoló-

gico pode comprometer a saúde do coração, independentemente da idade do paciente. Adolescentes que
passaram por tratamento oncológico podem desenvolver doenças cardíacas no futuro. Zelar pela qualidade de vida desses pacientes ao longo dos anos, mesmo após o término do tratamento oncológico, passa
a ser ainda mais necessário. Adolescentes que têm ou
tiveram leucemia precisam de atenção especial. Além
da possibilidade de ocorrerem danos ao coração durante o tratamento, é possível que os pacientes desenvolvam problemas cardíacos na vida adulta e, por isso,
precisam de acompanhamento.
Algumas estratégias quimioterápicas podem provocar
a manifestação de cardiotoxicidade alguns meses, um
33
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QUIMIOTERÁPICOS E CARDIOTOXICIDADE

Diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2018, a
paciente Maria com 37 anos, desenvolveu disfunção
miocárdica, que levava à taquiarritmia esporádica,
devido aos medicamentos da quimioterapia. Um ano
depois, a paciente foi submetida a um transplante de
medula óssea que curou o linfoma. O problema cardíaco, uma arritmia de difícil resolução, no entanto,
persistiu. Chegando a ser feita uma cirurgia no coração.
Entre os principais quimioterápicos com efeitos nocivos cardiovasculares estão os antraciclínicos (muito
utilizados em neoplasias de mama, linfomas e osteosarcomas). Estes têm potencial de toxicidade diretamente nas células do miocárdio, o que pode levar a
um quadro de insuficiência cardíaca. Há também os
inibidores de HER-2 (representados pelo trastuzumabe, muito utilizado em neoplasias de mama, e que
também podem causar insuficiência cardíaca). Já os
inibidores de tirosina-quinase (dasantinibe, nilotinibe
e imatinibe, muito utilizados no tratamento de leucemia mieloide crônica) podem provocar hipertensão
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arterial sistêmica, hipertensão pulmonar e derrames
na região próxima ao coração. Outros exemplos são
a ciclofosfamida (muito utilizada em linfomas e em
pré-tratamento de transplante de medula óssea, que
pode causar insuficiência cardíaca).

MEDICINA DE PRECISÃO
E SUA APLICABILIDADE
EM ONCOLOGIA
Alexandra Pereira
Enfermeira
O genoma humano, representado por todos os nossos genes, possui a totalidade de dados necessários
para formar cada um de nós. Características como a
cor da pele, a textura do cabelo, a altura, a estrutura
muscular, formato da face, a visão, audição, os processos da digestão, a produção de células sanguíneas,
o desenvolvimento neurológico… está tudo no nosso
genoma. Estas, como facilmente podemos observar,
variam de pessoa para pessoa. Cada ser humano é um
ser único. Cada pessoa possui um perfil genético único, singular.
Com base nesse conhecimento, um plano terapêutico
baseado na genética pode ser mais eficaz do que um
plano convencional. Os genes são únicos em cada pessoa e podem ser comparados a uma impressão digital.
Eles definem as nossas características individuais que
podem ser a explicação para o facto de, por exemplo,
os planos terapêuticos instituídos para aquele tipo de
patologia, que consideramos que são os mais recomendados no tratamento ou no controle da doença,
depois não se apresentarem com resultados satisfatórios. Este pode ser o motivo pelo qual duas pessoas
que seguem o mesmo tratamento, venham a apresentar resultados diferentes.
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Geralmente, todos os doentes com uma mesma patologia tendem a receber o mesmo tipo de tratamento.
Isto pressupõe que o modo como o organismo funciona e reage ao ser alvo de uma patologia, seja semelhante em todos os doentes e que todos respondam do
mesmo modo ao tratamento. Sabemos hoje que esta
afirmação é errada. As manifestações clínicas de uma
doença e a sua resposta à terapêutica podem variar de
acordo com múltiplos fatores, como o género, a idade,
a etnia, o estilo de vida do doente, o índice de massa
corporal, ambiente e o tipo de fármaco que é instituído a este. Por essa razão, a procura de tratamentos
personalizados tem-se intensificado.
Tradicionalmente, a abordagem terapêutica mais comumente usada no tratamento do cancro ainda é a
quimioterapia. Induzindo a morte de células que estão
em diferentes fases de divisão, qualquer célula que esteja a multiplicar-se de forma acelerada será afetada.
É por essa razão, que as células que se renovam com
frequência, são um alvo escrutinado, atingindo assim
a pele, mucosas e levando a efeitos colaterais diversos,
como diarreia, vômitos, queda de cabelo.
Por outro lado, a tendência atual é a Medicina de Precisão (MP). Baseando-se na identificação das características genéticas do doente, do medicamento exato,
da dose e aplicação correta, ela torna a prática médica
mais eficaz. Servindo-se de testes farmacogenéticos
que indicam as respostas individuais aos medicamentos, o médico pode conhecer a resposta aos fármacos
e o risco de efeitos adversos graves.
O progresso da tecnologia nesta área tem sido enorme
e a sua contribuição no conhecimento mais detalhado
sobre a fisiologia humana aliada à experiência profissional permite obter uma conduta clínica mais legítima e centrada na individualização quando as abordagens convencionais não são já efetivas. Ela permite
assim, selecionar qual o melhor fármaco. Na prática,
ela facilita uma previsão mais objetiva e precisa sobre
o benefício do tratamento para aquele doente, evitando cirurgias mutiladoras ou o uso de tratamentos
pouco específicos, e com pouco impacto no controle
do tumor. Outro fator não menos importante é que a
MP pode reduzir a manifestação de eventos adversos,
uma vez que é capaz de identificar o melhor medicamento para cada doente durante o tratamento oncológico podendo mesmo reduzir o número de hospitalizações.
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As terapêuticas dirigidas são uma abordagem recente
no tratamento e prevenção de doenças que tem em
consideração a variedade genética, ambiental e de
estilo de vida de cada indivíduo, baseando-se nas características individuais. Analisando o perfil genético
de um doente e prescrevendo a melhor terapêutica
disponível desde o começo, os médicos podem para
além de maximizar os efeitos terapêuticos recorrendo
a fármacos mais eficazes e seguros, diminuir os danos
nas células saudáveis, aumentar a segurança e acelerar
o tempo de recuperação. A determinação das doses de
fármaco que é baseada no peso e idade será substituída por dosagens apoiadas na genética do indivíduo.
Podemos considerar que a medicina de precisão veio
revolucionar os cuidados de saúde. A utilização de um
número crescente de novas terapias apoiadas nos fatores genéticos que caracterizam o tumor em desenvolvimento não só otimizam o tratamento das doenças
como aumentam drasticamente a expectativa de vida
dos doentes com cancro . A medicina de precisão tem,
então, capacidade de mudar a forma como se trata a
doença oncológica. Além disso, em comparação à
quimioterapia, o perfil de segurança das terapias direcionadas (terapias alvo) tem vindo a melhor significativamente a qualidade de vida dos doentes.
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Oi! Oncologia Integrativa

Enfermeira Andreia Costa

A Oncologia Integrativa tem como principal objetivo
cuidar do doente oncológico, não apenas pelo diagnóstico em si, mas como uma pessoa integral que ela
é. Não se olha apenas para o tumor que a fez chegar a
esta condição, mas como alguém que tem, para além
de um corpo, mente e espírito.
Neste grupo, que pretende ser um grupo de coaching
em oncologia, juntei mulheres com doença oncológica, sobreviventes, cuidadores e profissionais de saúde
da área. Pretende ser um lugar seguro de partilhas e
de transmissão de conhecimento que lhes possa ser
útil no seu autocuidado integral.
O primeiro encontro aconteceu no dia 21 de novembro, em Lisboa, e foi com muita satisfação que percebi que faz mesmo sentido juntar todos estes intervenientes do processo num mesmo espaço. As mulheres
agradeceram a possibilidade de ouvirem a partilha
sincera dos profissionais sem estarem condicionados
pelo espaço de trabalho, e as enfermeiras, neste caso,
referiram nunca antes ter tido a oportunidade de ouvir estas mulheres de uma forma tão verdadeira. Porque o contexto assim o propicia. Um espaço seguro,
sustentado por um profissional, que as ajuda a abrirem o seu coração.
Haverá sempre a transmissão de informação relevante
para o seu processo, neste caso abordámos a nutrição
integrativa, que é muito mais do que aquilo que se coloca no prato. Falamos sobre stress, espiritualidade,
relações e muito mais. A alimentação foi o tema com
que encerramos, onde se desmistificaram algumas
ideias, deram-se muitas opções para que possam fazer
escolhas mais saudáveis e conscientes.
Todos os meses nos vamos reunir neste espaço, com
temas diferentes, com alguns profissionais convidados, mas sempre com espaço para que todos possam
falar, partilhar, tirar duvidas, serem acolhidas e compreendidas.
Nas próximas sessões teremos como convidadas uma
psicóloga que vai trabalhar connosco o tema do amor
próprio e autoestima e uma profissional que nos vai
ensinar como podemos usar a aromoterapia no controle de sintomas.
O coach em oncologia, que eu trabalho, tem como
objetivo maior ajudar a mulher neste processo para

que o vivam de uma forma mais leve, rumo a uma
vida com sentido, mais alinhada, feliz e saudável. Vivê-lo como uma oportunidade de crescimento, que
já sabemos que muitas vezes acontece na dor. O Oi
faz parte desse objetivo maior, podendo desta forma
chegar a mais mulheres, mesmo aquelas para quem o
impedimento para usufruir deste apoio seja a questão
monetária, uma vez que o valor cobrado é apenas o
necessário a cobrir as despesas do evento em si.
Divulgação das próximas sessões no Instagram: andreiacosta.coach
Inscrições e mais informações: andreia.costa.coach@
gmail.com
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Desperte em pleno Geopark Serra da Estre-

la rodeado de Natureza.

O Réfugio ideal para relaxar e aproveitar a arquitetura moderna num ambiente acolhedor .

Encosta do
Sobreiro

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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A Casa da Lareira prima pela originalidade
da sua arquitetura, dispondo de uma zona exclusiva com deck em madeira, piscina privada, barbecue e um pequeno relvado.

Serra da Estrela, Encosta do Sobreiro,
6370-411
Tlm.: 917 581 967
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MELANOMA
Artigo

A Associação Melanoma Portugal é uma associação
sem fins lucrativos, criada em setembro de 2020, com
objetivo de melhorar a situação dos doentes de melanoma em Portugal. A Associação disponibiliza informação sobre os vários tipos de melanoma na prevenção, na deteção precoce e no tratamento, colaborando
com várias outras Associações a nível global com o
intuito de assegurar uma atualização constante tendo
em vista o bem-estar dos doentes. A Associação ambiciona que ninguém afetado por melanoma caminhe
sozinho e pretende ser um apoio de referência para
doentes, cuidadores e famílias. Todos os doentes portugueses merecem ter acesso a informação precisa e
atualizada e o conhecimento pode salvar vidas. Neste
sentido, a Associação procura promover o diálogo entre doentes, médicos e investigadores porque só assim
será possível uma investigação científica dirigida e
uma prestação de cuidados direcionados aos interesses e expectativas dos doentes de melanoma.

A história da Associação Melanoma Portugal é a história de um irmão que vivia feliz entre trabalho, dias
de lazer, pequenas alegrias e preocupações da vida
até ao dia assustador em que, com apenas 45 anos, foi
diagnosticado com melanoma das mucosas da cavidade oral. É uma história da coragem, de superação, de
dificuldades imensas, de esperança, de amor e de muita inspiração. Mas é também uma história de diagnóstico tardio, de não acesso a informação relevante, de
acesso limitado a tratamentos e de falta de comunicação essencial. A história da Associação Melanoma
Portugal torna-se assim a história da motivação para
melhorar a situação os doentes com melanoma em
Portugal. Informando, unindo e cuidando. Estabe40

lecendo pontes e diálogo entre doentes, cuidadores,
profissionais de saúde e investigadores. A Associação
tem três pilares de atuação: informar sobre melanoma na prevenção, na deteção precoce e no tratamento;
criar uma rede nacional de suporte que envolva doentes, cuidadores, profissionais de saúde e investigadores e intervir para que os doentes portugueses tenham
acesso aos melhores cuidados médicos e tratamentos
mais eficazes.
Se tem ou teve um diagnóstico de melanoma, é cuidador, familiar ou amigo de alguém que tenha tido um
diagnóstico de melanoma e tem questões, visite o nosso site que disponibiliza informação sobre melanoma
na prevenção, na deteção precoce e no tratamento,
inteiramente em língua Portuguesa e em linguagem
leiga e baseada em evidência:
www.melanomaportugal.pt.
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Quando é importante fazer um teste genético?

depois recebeu a confirmação e a justificação porque
todas as mulheres da família tinham morrido com
cancro, na verdade era cancro hereditário.

Com o conhecimento sobre a sua predisposição com
alto risco até 80% de ter um cancro da mama e 40%50% de risco de ter um cancro do ovário, ela conseTamara Milagre, presidente da associação guiu prevenir o cancro avançado com cirurgias preEVITA – Cancro Hereditário
ventivas. Tirou os órgãos em risco, verá crescer os
seus filhos.
Depois do testemunho da Angelina Jolie, que afirmou
em 2013 ter tirado as duas mamas saudáveis via mas- O conhecimento dá-nos poder, o poder de atuar e
tectomia bilateral preventiva por ter uma alteração mudar o destino. Mesmo não querendo avançar com
genética (mutação) no gene BRCA (do inglês BReast cirurgias preventivas, sempre custa tirar órgão saudáCAncer gene = Gene do cancro da mama), o teste ge- veis, mesmo representando uma constante ameaça à
nético começou a ser falado por todo o mundo.
nossa saúde. São “bombas-relógio” que não nos deiAté essa data, o cidadão comum e também muitos xam descansar. Mas sabendo da mutação na família,
profissionais de saúde, não faziam ideia de que po- iniciamos uma vigilância precoce específica e já nindiam ser um potencial herdeiro duma predisposição guém precisa de morrer da doença que já assombra a
de desenvolver cancro hereditário. Essa herança acon- família há gerações.
tece com uma probabilidade de 50% de herdar a cópia
boa ou a cópia alterada do pai afetado, uma questão de Além do cancro da mama e ovário, há outros cancros
mera coincidência. Uma espécie de roleta: ou preto ou envolvidos nas síndromes de cancro hereditário.
vermelho e ainda um pouco verde, uma hipótese mui- Vamos olhar para alguns factos:
to rara da mutação surgir de novo sem pais afetados.
O cancro hereditário representa cerca de 10% de todos os cancros. Em 2020, tivemos 60.467 novos casos de cancro em Portugal, sendo então mais de 6000
cancros por ano de origem hereditária por mutação
genética.
O cancro hereditário pode surgir em vários sistemas
de órgãos e está relacionado com os cancros mais frequentes (mama, próstata, colorretal), os mais letais
(ovário, estômago, pâncreas) e ainda 10% dos cancros
pediátricos, entre outros.
Geralmente ocorre em idade precoce, durante o pico
da produtividade e em idade fértil, o que torna o cancro hereditário no cancro mais caro de todos. Essa
nota é importante para os decisores pois precisamos
No caso da Angelina Jolie, ela herdou a cópia alterada urgentemente de aumentar a resposta e os recursos
do gene BRCA1 da mãe. A mãe morreu com cancro nessa área.
do ovário e a avó e a tia materna com cancro da mama.
Todas elas tinham sido diagnosticadas em idade pre- Se o portador de mutação não tiver conhecimento da
coce, antes do suposto de ter esse tipo de cancro. Isto sua predisposição genética, os primeiros sintomas poé uma história muito típica para uma síndrome (= dem ser desvalorizados pelo próprio ou mesmo pelos
conjunto de sintomas que definam uma condição/ profissionais de saúde, levando ao diagnóstico tardio
doença) de cancro de mama e ovário hereditário e por e um mau prognóstico. Quem acredita que uma joisso propuseram o teste genético à atriz. Pouco tempo vem grávida de 27 anos pode ter um cancro da mama
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muito agressivo? Pois, foi assim que começou a nascer
a Evita – Associação de Apoio a Portadores de Alterações nos Genes Relacionados com Cancro Hereditário (evitacancro.org)

Devido ao facto do Cancro Hereditário acontecer com
frequência em idade precoce e, como tal, em idade
fértil, a oncofertilidade (= preservação da possibilidade de vir a ter filhos depois duma doença oncológica)
é um tema muito pertinente na nossa comunidade.
50% dos portadores não apresentam uma história fa- Também o receio de transmitir a mutação à descenmiliar evidente que inclua:
dência é um problema comum entre os portadores de
mutação com alto risco para cancro hereditário. Mas
Mais do que 2 cancros relacionados em idade precoce existem soluções: Preservação da fertilidade e opções
na mesma linhagem (materna ou paterna) na famí- reprodutivas (evitacancro.org)
lia, vários casos de cancro ao longo de várias gerações,
cancro bilateral (nas duas mamas ou rins ao mesmo Como já dizia o meu pai: “Tudo tem solução. Pode
tempo), mais do que 1 cancro primário na mesma não ser a mais agradável, mas pelo menos EVITA o
pessoa (cancro da mama e do ovário, melanoma e pior”.
cancro da próstata…), e ainda certos subtipos de can- Para qualquer pessoa preocupada com o seu risco
cro com caraterísticas suspeitas (cancro do ovário se- para cancro, qualquer portador de mutação já identiroso de alto grau, cancro da mama triplo-negativo…). ficado ou qualquer doente oncológico que ainda não
Aqui constam os critérios de referenciação para os fez o teste genético, mas está com dúvidas de poder ter
profissionais: Profissionais (cancrohereditario.pt)
cancro hereditário, a EVITA criou um espaço seguro,
Atualmente, só 20% - 30% dos portadores são iden- informado, capacitado, com uma forte voz e com atitificados. 80% dos portadores não fazem ideia do seu vidade na investigação para melhorar cada vez mais a
alto risco para cancro hereditário: European Referen- qualidade de vida das famílias afetadas e para salvarce Networks (ERNs) (genturis.eu)
mos cada vez mais vidas.
Isto é sinal de que estamos a fazer um péssimo traba- Em breve, vamos lançar a Plataforma EVITA enquanlho na prevenção do cancro com o maior potencial de to assistente pessoal e ombro amigo virtual e nunca
prevenção e diagnóstico precoce.
mais vão estar sozinhos, venha a pandemia que quiser.
A mutação genética numa família tem dois tipos de
portadores: o sobrevivente ao cancro hereditário, e o
previvente = o sobrevivente à predisposição de desenvolver um cancro hereditário; ambos vivem cenários
completamente diferentes.

Mais informações: info@evitacancro.org
Evita – Associação de Apoio a Portadores de Alterações nos Genes Relacionados com Cancro Hereditário (evitacancro.org)

Na maioria dos casos, a mutação é identificada através Evita - cancro hereditário | Facebook
dum teste genético ao sobrevivente, que foi diagnosticado em idade mais jovem, por ter a maior proba- EVITA Cancro (@evitacancro) • Fotos e vídeos do
bilidade de apresentar uma alteração genética. Uma Instagram
vez identificado o gene alterado e os respetivos órgãos
em risco, começa imediatamente uma vigilância específica e restantes familiares podem avançar com o
teste preditivo, o teste genético que confirma a mesma
alteração nos familiares (ainda) saudáveis.
Esse novo conhecimento pode ser muito assustador,
mas ao mesmo tempo é muito importante pois podemos prevenir futuros cancros na família, podemos
usufruir de tratamentos oncológicos inovadores com
mais qualidade de vida e até conseguimos acabar com
a mutação nas gerações seguintes.
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Secção

Receitas
Rui Ribeiro
Chef

Cheesecake
Fácil

Receita

Ingredientes para 6 porções
•
200 ml de leite
•
400 ml de natas líquidas
•
150 gramas de açúcar
•
2 pacotinhos de coalhada
•
200 gramas de queijo creme
•
Caramelo líquido q.b
•
Frutos vermelhos q.b

Preparação
Se tiver robot de cozinha, coloque no copo o leite, as natas, o açúcar, a coalhada (encontra-se nos supermercados ao pé da gelatina) e o queijo creme.
Bata 10 Seg na Velocidade 5.
Programe 8 Minutos a 100ºC na Velocidade 2.
Em alternativa, coloque tudo num tacho e leve a fogo
médio, sem parar de mexer, até que engrosse e comece
a ferver.
Entretanto, barre 6 taças, forminhas ou copos com caramelo líquido.
Distribua o creme obtido pelas taças e leve ao frio durante, pelo menos, duas horas, para que o cheesecake fácil
fique bem durinho e fresco.
No momento de servir, acompanhe com frutos vermelhos frescos.

48

Secção

Receitas

Receitas
Rui Ribeiro
Chef

Caril rápido de
legumes e
couscous

Receita

Preparação
Comece por preparar todos os legumes: corte as cebolas
e os pimentos em cubos não muito pequenos, os cogumelos em quartos e os brócolos em floretes. Corte também as cenouras em meias-luas. Reserve.

Ingredientes para 2 pessoas
•
1 cebola
•
1 pimento vermelho
•
1 pimento amarelo
•
1 cenoura
•
150 gramas de cogumelos
•
200 gramas de brócolos
•
200 gramas de grão de bico cozido e escorrido
•
300 ml de leite de coco
•
100 gramas de couscous
•
Óleo de sésamo ou azeite a gosto
•
1 colher de sopa de caril em pó de qualidade
•
Sal e pimenta q.b
•
Coentros frescos

Aqueça um wok ou uma frigideira e cubra o fundo com
óleo.
Adicione a cebola, os pimentos e a cenoura e deixe saltear, em lume forte, até que comecem a ganhar alguma cor.
Adicione os cogumelos e os brócolos e salteie por mais
alguns minutos.
Adicione o caril em pó e tempere com um pouco de sal.
Misture e deixe praticamente torrar.
Adicione o leite de coco e o grão. Misture e deixe apurar
um pouco. Desligue o fogão e reserve.
Prepare o couscous seguindo as instruções da embalagem.
Salpique o caril com os coentros picados grosseiramente
e sirva.
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Cuidados
Paliativos

to, por isso é importante que se consigam adequar os
alimentos tendo em conta a preferência do doente, as
texturas e as quantidades.

“Quando um doente está a ser medicado com morfina, significa que está à beira da morte”.
– A morfina é administrada como medicação em diversos contextos, não é exclusiva a sua utilização nos
Sara Gomes
doentes em cuidados paliativos. A morfina não atrasa
nem acelera a morte, sendo o seu objetivo conseguir
Enfermeira Especialista em Enfermagem Méproporcionar maior conforto ao doente.
dico-Cirúrgica, com Competência à Pessoa
em Situação Paliativa e Competência Diferenciada em Enfermagem Oncológica

A exercer na Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos de um Hospital
Oncológico de Adultos

A sensibilização para os Cuidados Paliativos como
um direito universal é necessária e deve ser uma prioridade nacional e internacional.
Em Outubro, mês em que se comemora o dia Internacional dos Cuidados Paliativos, é importante esclarecer os doentes em particular e a comunidade em
geral, partilhando, como Enfermeira Especialista a
exercer numa Equipa de Cuidados Paliativos, informação científica, verdadeira e clara, de forma a diminuir os receios que existem sobre este tema.
De seguida, são esclarecidas dúvidas frequentes colocadas pelos doentes e familiares, no âmbito dos cuidados prestados ao doente em situação paliativa:
“Tomar medicação para o controlo da dor em Cuidados Paliativos, faz com que a pessoa fique dependente”.
– Para conseguirmos controlar melhor a dor, diminuindo o sofrimento e aumentando a qualidade de
vida, têm de ser administradas doses mais elevadas de
medicação, e com maior frequência. O corpo da pessoa doente tem que se adaptar a estas administrações,
e isso leva o seu tempo, não se tratando por isso de
uma dependência.
“As pessoas em cuidados paliativos quando não se
conseguem alimentar, morrem à fome”.
- As pessoas quando se encontram doentes e em fases de doença avançada, não têm a mesma sensação
de fome ou sede, quando comparado com as pessoas
saudáveis. É a doença que não permite que estas se
alimentem, devido ao elevado risco de engasgamen52

“Queria muito que o meu familiar ficasse em casa,
mas quando vi que ele estava tão aflito, chamei a ambulância e ele acabou ficar internado no hospital”.
– Acompanhar um familiar em fim de vida é muito
exigente física e emocionalmente. Atualmente existem
equipas domiciliárias de cuidados paliativos que apoio
os familiares e doentes em suas casas, porém, não são
em número suficiente face às necessidades. Sabemos
que as famílias atualmente não têm recursos que lhes
permitam cuidar em casa, por isso o mais importante
é garantir os melhores cuidados, mesmo que para isso
o doente tenha que ser internado no hospital.
“Os cuidados paliativos só são oferecidos aos dentes
que têm um cancro”.
– Todos os doentes com diagnóstico de doença incurável, avançada e progressiva, que possam ver diminuído o seu tempo de vida, têm o direito de usufruir
de cuidados paliativos, seja esta doença de origem
oncológica, como o cancro, ou não oncológica, como
a insuficiência cardíaca, as demências e as escleroses.
As equipas de cuidados paliativos têm formação para
cuidar de doentes oncológicos e não oncológicos, bem
como prestar apoio às suas famílias.
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“Só podem ser prestados cuidados paliativos nos internamentos dos hospitais”.
– Atualmente existem, em Portugal, três tipologias
vocacionadas para a prestação de cuidados paliativos,
a adultos e crianças: as unidades de internamento de
cuidados paliativos, as equipas intra-hospitalares de
suporte em cuidados paliativos e as equipas domiciliarias de suporte em cuidados paliativos. Informe-se
junto do seu hospital da área de residência e junto do
seu centro de saúde.

“Tenho uma neta de quem gosto muito, mas não sei se
lhe vou contar que o Avô morreu no hospital”.
- Permitir que as crianças falem sobre a morte e o fim
de vida poderá ajudá-las a desenvolver atitudes saudáveis e benéficas, e isso terá reflexo na idade adulta.
Tal como os adultos, as crianças também precisam de
tempo para se despedirem das pessoas que lhes são
importantes. De acordo com a idade e capacidade de
compreensão da criança, deve envolvê-la neste processo e permitir expressar a sua vontade.
“Tenho de gastar muito dinheiro para que o meu familiar seja acompanhado pelos Cuidados Paliativos”.
– Os cuidados paliativos em Portugal são um direito
e são gratuitos, nas unidades e equipas que pertencem
ao sistema nacional de saúde. Cada vez existem mais
unidades, pelo que deve procurar saber quais as unidades e equipas que existem no seu local de residência.

“Os cuidados paliativos antecipam a morte”.
– Os cuidados paliativos são cuidados rigorosos,
científicos e prestados por equipas multidisciplinares
constituídas por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, voluntários, capelão, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, nutricionistas, entre outros.
Trazem benefício e proporcionam conforto e qualidade de vida, ao doente e família, desde o diagnóstico
da doença avançada até ao momento do fim de vida,
incluindo o apoio no luto.
“Quando as pessoas são transferidas para os Cuidados
Paliativos, foi porque os profissionais que o seguiam
desistiram e perderam a esperança.”
- Os cuidados paliativos asseguram a melhor qualidade de vida para aqueles que foram diagnosticados
com uma doença avançada e progressiva. A esperança
passa a centrar-se na possibilidade de viver uma vida
o mais completa possível, um dia de cada vez.
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STRONGER U É UMA
INICIATIVA DA
URIAGE A PENSAR
NOS DOENTES
ONCOLÓGICOS
Os tratamentos oncológicos, entre outros efeitos secundários físicos e psicológicos, têm um impacto
enorme na pele fragilizada destes doentes. Com o objetivo de limitar esse impacto na pele e promovendo
a melhoria da qualidade de vida dos doentes oncológicos e das suas famílias, nasceu Stronger U, uma
iniciativa da Uriage.
A iniciativa Stronger U reconhece a gravidade das doenças oncológicas em Portugal, que impactam não só
o doente, mas também toda a sua família, incluindo
os cuidadores, ajudando a melhorar a sua qualidade
de vida, não só através dos seus produtos, mas também ao proporcionar uma melhor informação/formação para “viver melhor” com cancro.
Esta iniciativa tem como objetivo: educar os profissionais de saúde em relação aos benefícios que a utilização correta de produtos dermocosméticos, no alívio
das toxidermias dos tratamentos oncológicos; explicar aos doentes com cancro quais as mais valias do
uso de dermocosméticos no alivio da sintomatologia;
abordar de forma holística, para impactar na vida e
bem estar do doente; bem como explicar aos cuidadores sobre a importância da abordagem holística para
a melhoria da qualidade de vida dos doentes e do seu
agregado.
Segundo Marco Loureiro, Diretor Geral da Uriage
Portugal: “Os tratamentos oncológicos podem frequentemente, provocar alterações no estado da pele e
causar alguns efeitos não desejados, como por exemplo, sensações de prurido, secura mais ou menos severa, o que pode representar um enorme desconforto
no dia a dia destes doentes. Esta iniciativa nasce com
o intuito de ajudar estes doentes a conhecer e controlar melhor estes efeitos, pois é fundamental para
que possam continuar a beneficiar da eficácia do tratamento. Acreditamos que a utilização de cuidados
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adaptados pode realmente ajudar a prevenir o aparecimento destes efeitos ou limitar o seu impacto, o que
se traduz numa maior qualidade de vida”.
A 26 e 28 de outubro de 2021, os Laboratórios Dermatológicos D’Uriage Portugal, realizaram o evento,
Stronger Together, reunindo doentes oncológicos,
profissionais de saúde da área da oncologia de forma
a assinalar a presença da iniciativa Stronger U nas
farmácias. Desta forma, toda a abordagem holística
estará mais próxima de todas as pessoas com o diagnóstico de cancro.
Stronger U passa por uma criar uma proximidade
com os profissionais de saúde e com associações de
doentes oncológicos, organizando sessões de esclarecimento e workshops, nas quais não vão faltar a oferta
de kits de produtos com cuidados direcionados aos
doentes, compostos por Água termal, soluções da
gama Xémose, Higiene, Bariéderm Cica, Gyn-Phy e
Bariésun, sempre acompanhados por informação sobre a sua melhor utilização/aplicação.
infostrongeru@uriage.pt
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Pele seca & Frieiras!
Cuidar da pele no
Inverno…
Quem nunca sentiu a pele mais seca e fragilizada no
Inverno?! Terei de alterar a minha rotina de cuidados
dermocosméticos para manter a minha pele saudável?
Com o frio, os nossos vasos sanguíneos contraem, fazendo com que haja um menor aporte de oxigénio e
nutrientes às células da nossa pele, diminuindo também a produção de suor e de sebo. O vento e o frio,
associados à diminuição da humidade atmosférica,
contribuem assim para uma maior desidratação e secura da pele, diminuindo também a sua elasticidade.
Com os dias de Inverno, é natural que a pele do nosso
corpo, nomeadamente das zonas mais expostas, como
rosto e lábios, necessitem de cuidados hidratantes e
nutritivos mais intensivos.

O frio é, então, um agente agressor para pele, e a desidratação desta aliada a uma menor produção de sebo
e suor irão contribuir para uma maior fragilidade da
barreira cutânea, ficando esta muito mais sensível e
permeável a agentes patogénicos. A pele seca e descamativa, o prurido, e até mesmo as irritações, poderão
ser uma consequência deste agente. Se a pele já estiver
fragilizada por algum outro fator, incluindo alguns tipos de tratamentos, estes sinais e sintomas poderão
manifestar-se mais intensamente.
Para além da secura cutânea torna-se impossível não
destacarmos as tão conhecidas frieiras, doença típica do Inverno que muitas vezes se prolonga durante
vários meses. Afetam essencialmente as extremidades
do corpo, zonas mais frias, como os dedos das mãos
e dos pés, calcanhares, orelhas e nariz. Qual a causa
das frieiras?
Quando a pele está fria, os vasos sanguíneos mais
próximos da superfície contraem, dificultando a circulação do sangue até as extremidades do corpo. Mas
se a pele for exposta ao calor, os vasos sanguíneos voltarão a dilatar. Se este fenómeno acontecer muito rapidamente e de forma recorrente, o edema, o prurido,
a inflamação e a dor associados às frieiras serão uma
consequência, que poderá ser ainda mais relevante na
pele fragilizada.
As frieiras poderão ser verdadeiramente desconfortáveis e dolorosas. Em situações mais graves, devido à
inflamação e à fragilidade da pele, esta pode mesmo
romper, levando ao aparecimento de gretas, feridas
ou bolhas.
Como evitar as tão temíveis frieiras?
•

Limitando a exposição ao frio.

•

Se a pele estiver fria, aquecê-la gradualmente.

•
Mantendo-nos ativos, para melhorar a circulação sanguínea.
•
Usando roupas quentes preferenciando tecidos de algodão.
•
Mantendo a ingestão de água podendo preferenciar bebidas quentes e manter uma dieta equilibrada – as sopas quentes são uma excelente opção.
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•
Hidratando e nutrindo a pele com cuidados
adaptados, com regularidade, prevenindo a secura e
as possíveis gretas e fissuras.
Mas como poderemos prevenir os efeitos negativos
do frio?
Comecemos pela pele do rosto. No Inverno todas as
partes do corpo de alguma forma poderão estar agasalhadas, recorrendo a gorros, cachecóis, luvas, meias
e roupas para o corpo, no entanto, a pele do rosto ficará continuamente desprotegida. Nesta altura poderá
optar por cuidados de limpeza do rosto com texturas
mais suaves, como por exemplo leites de limpeza, e o
creme hidratante poderá ter uma textura mais rica e
nutritiva. Aliado a estes cuidados será sempre importante recorrer com frequência a máscaras de hidratação intensivas.
Passando para o corpo… São de evitar os banhos de
água muito quente e prolongados. Evite roupas muito justas e privilegie os tecidos de algodão. Se a pele
já estará mais seca por natureza, aliada à fricção da
roupa e a tecidos sintéticos, a secura poderá ser ainda
mais intensa. A higiene suave e a hidratação diária da
pele serão fundamentais para a manutenção de uma
pele saudável.
A pele dos lábios tem uma estrutura cutânea mais
fina comparativamente à pele do rosto e não contem
glândulas sudoríparas nem sebáceas que controlem
os seus níveis de hidratação.

O frio e as amplitudes térmicas acentuarão a secura
cutânea e a consequente falta de elasticidade, levarão
ao aparecimento do cieiro e das típicas gretas e fissuras. Trazer sempre um stick labial connosco e reaplicá-lo várias vezes ao dia, nomeadamente, antes de se
deitar, será imprescindível.
A pele das mãos, apesar de ser mais resistente e espessa, é uma das áreas mais expostas e submetidas a
vários fatores que provocam a desidratação e secura:
lavagens frequentes com agentes deslipidantes, nomeadamente em contexto de pandemia com o uso repetido de álcool-gel, lavagens com água muito quente
ou muito fria, frio e vento, agentes alérgenos. Como
consequência, a pele ficará áspera, muitas vezes com
prurido e desconforto, podendo mesmo surgir fissuras, gretas e frieiras que podem tornar a situação
bastante dolorosa. Agasalhe-as com luvas sempre que
possível e nunca esqueça o creme hidratante, idealmente aplicado após cada lavagem e antes de deitar.
Se a sua pele já apresenta estas características de secura fora do contexto de Inverno, lembre-se que existem
sempre soluções mais intensivas que se adequarão
melhor à sua pele e, se necessário, aconselhe-se com
um profissional de saúde.
A hidratação e a nutrição da nossa pele serão a chave
para manter este que é o maior órgão do corpo humano saudável e cuidado.
Cuide de si, cuide da sua pele!

Carla Abreu
Farmacêutica especialista em dermocosmética dos
Laboratórios Dermatológicos URIAGE & APIVITA.
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