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O tempo de espera em oncologia tem um forte impacto emocional.

Se estamos à espera do resultado de uma análise, de uma radiografia, do
parecer de um exame médico, ou se simplesmente suspeitamos da possibilidade de uma doença terrível e, por vezes, até mortal como o cancro,
em nós ou em alguém que amamos, esse “tempo infinito” de espera será,
sem dúvida, um sofrimento sem fim.
Há inclusivamente estudos que concluem que os pacientes que aguardam um diagnóstico sofrem um impacto emocional comparativamente
maior do que aqueles que já estão em tratamento.
Apesar de a hora que o relógio marca na sala de espera de um hospital ser
a mesma para todos os que ali estão, a perceção do tempo que decorre é
muito diferente para cada uma dessas pessoas.
O tempo de doença, em todas as suas fases, é sempre tempo de espera
— e quanto mais incerta for a espera, piores são as expectativas, o que se
traduz em mais sofrimento.

Para os profissionais de saúde, por outro lado, é hora de trabalho e de cuidado, para fornecer bons diagnósticos e gerir os melhores tratamentos
disponíveis. E quando alguém está absorvido por uma tarefa, o tempo vivido é encurtado e, até certo ponto, desaparece. Portanto, é natural que
os profissionais não estejam cientes de que o mesmo relógio mostra, de
facto, horas diferentes: horas encurtadas para eles e longas horas de sofrimento para os doentes que esperam.
Estar consciente deste fenómeno de experiência diferencial de tempo
pode ajudar a entender melhor os doentes e os seus familiares — a sua
impaciência, a tristeza, o sentimento de desamparo, a frustração, a raiva
— e, desta forma, canalizar todos os esforços para reduzir as incertezas.
E isso também é a arte de Cuidar.
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Editorial

O sofrimento gerado nos doentes pelos inúmeros tempos de espera por
que terão de passar a partir do momento em que sentem uma pontada
de dor, ou detetam um caroço anormal, a alteração de cor ou ardência de
um sinal, um sangramento inesperado, ou talvez um diagnóstico incerto
num check-up de rotina — quando suspeitam de que podem estar perante um diagnóstico de cancro, que afetará o seu organismo ou o de uma
pessoa amada —, tem um impacto emocional devastador nas suas vidas
e, inerentemente, nas vidas dos seus familiares.
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Vacinação covid-19
em oncologia
Cláudia Vieira
Médica Oncologista

a experiência anterior com vacinas semelhantes, em
vacinação é habitualmente associada à infância, doentes oncológicos, espera-se que a eficácia e a semas é igualmente importante ao longo da vida e par- gurança sejam semelhantes às relatadas nos ensaios
ticularmente em grupos de risco: idosos, tratamentos clínicos.
imunossupressores, doenças crónicas graves e espleHá diversas vacinas disponíveis no mercado e a sua
nectomizados, por exemplo.
Recorde-se que a “primeira vacina” foi atribuída ao administração será maioritariamente orientada por
médico Edward Jenner, em 1796, e pretendia imuni- indicações governamentais, baseada na opinião dos
zar contra a varíola. Na sequência desta investigação, peritos nesta matéria. No grupo de doentes oncológia doença foi erradicada em todo o mundo em 1976 cos, em tratamento ativo imunossupressor, é consensual que deverão ser evitadas as vacinas vivas atenu(segundo a Organização Mundial da Saúde).
adas.
A vacinação universal e gratuita (vacina contra a varíola) iniciou-se em 1812, em Portugal. O trabalho do Os doentes oncológicos devem ser vacinados, tal
Prof. Arnaldo Sampaio, na década de 1960, lançando como a restante população. Contudo, os cuidados a
um plano nacional de vacinação (PNV), já semelhan- adotar serão diferentes conforme a fase da doença e o
te ao atual, contribuiu para a erradicação de várias tipo de tratamento.
doenças, para a melhoria da sobrevivência infantil e Os sobreviventes de cancro, sem doença ativa e sem
teve um impacto positivo na sobrevivência global da tratamento atual, terão, em larga medida, um risco semelhante aos adultos saudáveis incluídos nos estudos
população.
As vacinas não são todas iguais, mas há sempre um de investigação das vacinas. Os doentes oncológicos
risco de reações alérgicas ou efeitos adversos. No seu em tratamento ativo não imunossupressor (por exemdesenvolvimento, bem como no de outros medica- plo, hormonoterapia) não necessitam de nenhum cuimentos, são descritos os efeitos laterais possíveis na dado especial, exceto se portadores de outra comorpopulação em estudo. Obviamente, quando iniciamos bilidade.
uma campanha de vacinação mundial, irão ocorrer
esses efeitos laterais e outros, mais raros, que poderão A Sociedade Europeia de Oncologia Médica (ESMO)
não ter sido descritos durante as fases mais precoces é favorável à vacinação dos doentes oncológicos, inde investigação. No entanto, esse facto não põe em cluindo os frágeis e idosos e os que se encontram em
tratamento ativo (quimioterapia, imunoterapia, teracausa o benefício inequívoco das vacinas.
pia hormonal ou terapia alvo).
Também habitualmente os estudos de investigação
são efetuados em voluntários saudáveis, pelo que de- Os doentes que sujeitos a quimioterapia, radioterapia
terminados subgrupos da população – crianças, grá- ou outro tratamento imunossupressor (mesmo que
vidas, idosos – não estão representados, e os dados em oral, no domicílio) deverão informar o seu médico
doentes crónicos são escassos. Mas, considerando o e ter alguns cuidados, pois a vacina poderá contrimecanismo de ação das vacinas covid-19 (não vivas) e buir para efeitos laterais que mimetizam os efeitos da
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ou programas de transplante de medula óssea, estes
poderão obrigar a terminar o tratamento da doença
hematológica maligna.
Em qualquer caso, o doente deverá discutir com o
médico prescritor o custo-benefício do adiamento da
toma da vacina, dado que doentes oncológicos têm um
risco mais elevado de infeções graves por covid-19,
particularmente se tiverem doença ativa, forem idosos ou apresentarem outras comorbilidades de maior
risco. Os doentes em ensaios clínicos deverão respeitar as indicações do protocolo de investigação.
Os doentes oncológicos com infeção recente por covid-19 poderão ver o timing de administração atrasado, pelo menos em 90 dias, período mínimo durante o
qual se considera haver imunidade da doença.
Os doentes que tenham de receber várias vacinas
(como na preparação de uma esplenectomia), ou que
tenham recebido outras vacinas recentemente, poderão ter de respeitar intervalos de tempo de espera entre essas vacinas e a vacinação contra a covid-19.
De acordo com o PNV COVID-19 português, os doentes oncológicos serão vacinados na 2ª e 3ª fases. Ao
quimioterapia como, por exemplo, febre (embora seja nível internacional, é consensual a prioridade para os
igualmente segura). Por outro lado, o nosso sistema doentes hematológicos sobre quimioterapia com tuimunitário deverá estar preparado para processar a mores sólidos avançados ou um tumor sólido há mevacina e, em casos de imunossupressão severa, pode- nos de cinco anos.
remos não conseguir obter o nível de imunidade desejável (será menos eficaz).
A introdução do PNV alterou completamente a nossa
realidade, no que concerne à morte por doenças inNestes doentes, a vacinação poderá obrigar a ajustes feciosas, facilmente transmissíveis na população. E
na administração dos medicamentos imunossupres- talvez por isso a doença covid-19 apanhou-nos parsores. O momento ideal de vacinação é antes do iní- ticularmente desprevenidos no controlo de infeções,
cio do tratamento imunossupressor (cerca de dez a 14 na nossa rotina diária. Em casa, na escola, nos superdias). Embora os dados existentes não indiquem um mercados e até nos hospitais, foi necessário repensar
momento específico para a administração da vacina hábitos simples e comuns, mas muito potenciadores,
durante a quimioterapia, é razoável considerar que por exemplo, dos surtos de gripe no inverno ou de
poderá ser administrada durante a mesma, preferen- gastroenterites víricas no verão.
cialmente nos primeiros dias do ciclo (até ao dia 5). Portanto, a introdução da vacina será uma ajuda conNo caso de terapêuticas orais, como os inibidores da tra a covid-19, mas idealmente não deveremos escinase dependente de ciclina (CDK), o arranque do quecer tudo o que aprendemos sobre infeções muito
novo ciclo poderá ser adiado uma semana.
contagiosas. As vacinas diminuem a incidência da
doença e, particularmente, as formas graves da mesEm alguns planos de tratamento, poderá ser melhor ma; porém, não é certo que impeçam a transmissão
aguardar o término do mesmo, para melhorar a eficá- subsequente. Por essa razão, as restantes medidas de
cia da vacina. No caso dos anticorpos monoclonais an- proteção individual devem ser mantidas e a vacinação
ti-CD20 (por exemplo, rituximab ou obinutuzumab) de cuidadores e conviventes deve ser incentivada.
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Associações

Associação Melanoma
Portugal

A ansiedade e a
doença oncológica
Soraia Coelho
Psicóloga da Evita e membro da Clínica de Psicologia e Coaching Learn2Be

No decurso da vida, todos experienciamos situações

inesperadas e negativas, como doenças, que podem
perturbar o nosso equilíbrio emocional. Cada um de
nós tem uma forma diferente de lidar com este tipo
de situações. Porém, elas influenciarão a maneira de
experienciar e sentir a vida no futuro, podendo causar
estados de ansiedade – que é considerada uma resposta biológica do corpo humano a uma situação percecionada como um perigo (real ou não).

Estes sintomas poderão exacerbar os sintomas da própria doença: dor física, privação de sono, alterações de
humor, náuseas e/ou vómitos.

Para controlar os níveis de ansiedade, a pessoa poderá recorrer a estratégias como técnicas de controlo
respiratório (inspiração pelo nariz e expiração pela
boca), técnicas de relaxamento muscular (contração
do corpo e descontração do corpo), distração cognitiva (conversar sobre um assunto banal, ver um programa na televisão, fazer algo de que realmente goste
Quando a doença oncológica é diagnosticada, ela e que lhe traga prazer), prática de mindfulness e/ou
tende a ser encarada pela pessoa como perturbante e ioga e, ainda, contactar um profissional de saúde. O
devastadora, provocando vulnerabilidade física, emo- acompanhamento psicológico tem uma elevada taxa
cional e psicológica. Esta sensação de vulnerabilidade de sucesso em casos de ansiedade associada a doenças
emerge no contexto de uma alteração gigantesca de como o cancro. Procurar ajuda é um ato de vida, de
vida, da perda de controlo, da incerteza relativamente confiança, de proatividade.
ao futuro, da procura constante de significado para a
doença, de visitas permanentes ao hospital (para exames, consultas, cirurgias) e, ainda, dos tratamentos
agressivos. Estes contextos são experienciados com
um medo intenso e uma enorme apreensão e preocupação.
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Acreditamos que todos os doentes Portugueses merecem ter acesso a informação precisa e atualizada e que o
conhecimento pode salvar vidas.
Colaboramos com várias Associações a nível global com o objetivo de assegurar uma atualização sobre tratamentos e notícias mais recentes porque nos preocupamos com o bem-estar dos doentes. Procuramos promover o diálogo entre doentes, médicos e investigadores porque ambicionamos uma investigação científica e
cuidados direcionados aos interesses e expectativas dos doentes de melanoma.

Associação Melanoma Portugal
Avenida 1º de Maio, nº1 2640-455 Mafra
Fonte: http://ifh.com.br/blog/ansiedade-solucoes-problemas/

A ansiedade manifestar-se-á através dos seguintes
sintomas físicos: respiração ofegante, batimento cardíaco acelerado, pressão no peito, náuseas, vómitos,
tonturas, dores de cabeça, dores de estômago, dores
musculares, suores frios, alteração alimentar e privação de sono. Em termos emocionais/psicológicos,
ocorre uma sensação de medo intenso, de sufoco e
de que se vai morrer, uma tendência ao evitamento
(pensamentos, locais, etc.), confusão de pensamentos,
sensação de apatia, sonhos e pensamentos repetitivos
e perturbantes.

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
atualizada sobre os vários tipos de melanoma na prevenção, na detecção precoce e no tratamento. Ambicionamos que ninguém afetado por melanoma caminhe sozinho e pretendemos ser um apoio de referência para
doentes, cuidadores e famílias.

www.melanomaportugal.pt
https://www.facebook.com/melanomaportugal
https://www.instagram.com/melanomaportugal/
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Melanoma: um cancro de
pele potencialmente letal
Ricardo Vieira
Dermatologista

O cancro da pele é um problema de saúde frequen-

temente subestimado e mal conhecido. Em Portugal,
ocorrem cerca de 12 mil novos casos por ano, dos
quais o melanoma, que é o mais grave, corresponde a
pouco mais de mil novos casos. No entanto, é precisamente o melanoma que causa mais de 75% das mortes
por cancro da pele, estando esta mortalidade muito
relacionada com a profundidade a que o tumor cresce
(medida em milímetros), pelo que o diagnóstico precoce é determinante para o prognóstico. É, portanto,
fundamental conhecer os sinais de alarme, bem como
identificar os fatores de risco, possibilitando uma prevenção mais eficaz.
Infelizmente, como em tantas outras áreas da nossa
vida, o distanciamento social decorrente da pandemia
por covid-19 tem impedido muitas ações de prevenção, habitualmente realizadas pela Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo (APCC) em colaboração
com o Euromelanoma e com a Sociedade Portuguesa
de Dermatologia e Venereologia. Trata-se de ações
educativas que visam a promoção de comportamentos saudáveis, melhorando a literacia em saúde, além
de incluírem um dia de rastreios gratuitos (habitualmente em maio, num dia definido como dia europeu
dos cancros de pele), realizados de forma aberta em
quase todo o território nacional.
A radiação ultravioleta é o fator de risco mais relevante para o melanoma. A exposição recreativa, que
ocorre geralmente de modo esporádico em ambiente
balnear, é o tipo de exposição com maior impacto. Assim, a prevenção do melanoma baseia-se numa exposição regrada à radiação ultravioleta.
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O uso de solários é um comportamento de alto risco. E a exposição solar é desaconselhada das 11h às 16h, o
período em que o índice de ultravioletas é mais elevado. Nesse intervalo, a permanência ao ar livre deve acontecer em espaços com sombra e a exposição ao sol, quando necessária, deve decorrer com uso de chapéu, óculos
de sol e roupa adequada. Nos restantes períodos, a exposição solar não deve estender-se por tempo excessivo,
para evitar queimaduras.

Os protetores solares protegem da queimadura solar, mas desconhece-se a magnitude de proteção que oferecem em relação ao melanoma. Recomenda-se o seu uso, preferindo-se produtos com índice de proteção de
nível 50+, aplicados de forma homogénea e na quantidade adequada, renovados a cada duas horas e sempre
depois de um banho de mar ou piscina. O uso de protetores deve ser adicionado às restantes normas de proteção, não as substituindo, da mesma forma que o uso de um adoçante no café não deve permitir a um diabético
que coma um bolo de seguida.
Os avanços registados na última década no tratamento do melanoma são muito promissores. Porém, a cirurgia
realizada em fase precoce continua a ser a arma mais eficaz, sendo a que mais impacto tem na sobrevivência.
Para identificar uma lesão cutânea suspeita, deve ter-se em atenção diversos sinais de alarme: um “sinal” da
pele que mudou de cor, que aumentou de tamanho, que é assimétrico, que tem bordos irregulares e/ou que
exibe várias tonalidades.

Autoexame a cada dois meses
Aconselha-se, para este fim, a realização de um autoexame da pele a cada dois meses, com recurso a luz ade-

quada, um espelho de parede e um espelho de mão. Os sítios da internet da APCC (www.apcancrocutaneo.pt)
ou do Euromelanoma (www.euromelanoma.org) explicam, de modo pormenorizado, como fazer o autoexame
da pele. Se for identificada uma lesão suspeita, é fundamental o recurso ao médico de família ou ao dermatologista. As pessoas com pele clara, olhos verdes ou azuis, cabelos loiros ou ruivos, com sardas e antecedentes
familiares de cancro de pele estão em maior risco, pelo que devem ter particular atenção às medidas preventivas e ao autoexame.
A prevenção primária (evitar o fator de risco) e a prevenção secundária (fazer o diagnóstico precoce do melanoma) são muito importantes, estimando-se que cerca de 80% das mortes por melanoma sejam evitáveis com
as medidas adequadas à escala populacional. Temos todos o dever de contribuir para isso.
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O PAPEL DA CIRURGIA NA
ONCOLOGIA
José Carlos Pereira
Oncologista cirúrgico do IPO do Porto

O tratamento inicial de qualquer tipo de cancro

depende de vários fatores, nomeadamente do seu
diagnóstico histológico, do local e estádio do tumor
primário, da presença ou ausência de metástases à distância, bem como do seu comportamento biológico e
resposta esperada às diferentes terapêuticas.
O primeiro relato do recurso a uma cirurgia para tratar um doente com cancro remonta ao antigo Egito,
por volta de 1600 a.C.. Atualmente, a cirurgia continua a constituir a componente mais importante do
tratamento da maioria dos tumores sólidos. Por esta
razão, os oncologistas cirúrgicos têm uma grande responsabilidade para com os seus doentes e para com o
progresso da ciência e da oncologia.
Por outro lado, o sucesso do tratamento do cancro
tem derivado da orquestração aprimorada entre o
tratamento cirúrgico e as outras modalidades de tratamento, nomeadamente a quimioterapia e a radioterapia, conforme augurado pelo cirurgião Bernard
Fisher, na década de 1970.
Como escreveu Blake Cady, oncologista cirúrgico, em
1997, “a Biologia é o Rei, a Seleção é a Rainha e as
manobras técnicas são o Príncipe e a Princesa. Ocasionalmente, o príncipe e a princesa tentam derrubar
as poderosas forças do rei e da rainha, às vezes com
vitórias aparentes e temporárias, mas geralmente sem
sucesso a longo prazo”.
Assim, o oncologista cirúrgico não deve atentar apenas no aperfeiçoamento da técnica operatória.
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Deve também integrar a história natural da doença,
a biologia tumoral e deve conhecer os princípios e
potenciais da quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, terapêuticas-alvo e hormonoterapia. Além disso,
é importante que saiba selecionar a melhor modalidade de tratamento para cada doente, assim como o
timing ideal em que o tratamento cirúrgico deve ser
realizado.
Por exemplo, no cancro do reto, dependendo do estadiamento local do tumor, o tratamento inicial poderá ser a cirurgia, ou esta poderá ser realizada após
tratamentos iniciais com quimioterapia e radioterapia
(tratamento neoadjuvante).
Há ainda tratamentos oncológicos que combinam
duas modalidades terapêuticas no mesmo momento, como a HIPEC − quimioperfusão intraperitoneal
hipertérmica −, em que a perfusão intraperitoneal de
quimioterapia é realizada logo após a resseção tumoral, durante o procedimento cirúrgico dos doentes
com carcinomatose peritoneal de variadas origens.
Fatores adicionais que podem influenciar a escolha
do tratamento inicial nos doentes com cancro são as
expectativas do próprio doente e as potenciais complicações ou sequelas do tratamento, nomeadamente
cirúrgico.
O oncologista cirúrgico tem um papel fulcral na escolha do tratamento que proporcione o melhor equilíbrio entre o controlo local da doença e o impacto na
qualidade de vida do doente, nomeadamente na preservação da função do órgão afetado.
13
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No cancro da cabeça e pescoço, por exemplo, os órgãos afetados por este tipo de neoplasia desempenham funções vitais de extrema importância, como a
fala e comunicação, a alimentação e a respiração. Desta forma, na sua abordagem e tratamento, devem ser
valorizados e otimizados quer o impacto fisiológico
(funcional) do tratamento, quer o impacto anatómico
e estético, uma vez que a aparência facial e corporal do
doente ficará muitas vezes alterada.
O tratamento escolhido poderá afetar temporária ou
definitivamente estas funções básicas do ser humano
e, portanto, devem minimizar-se as sequelas decorrentes do mesmo. E para minimizar o impacto que a
cirurgia do tumor primário pode ter, é essencial, muitas vezes, o recurso à cirurgia plástica reconstrutiva,
de forma a restaurar o órgão e a função após uma resseção tumoral, especialmente no cancro da cavidade
oral (boca).
Na cirurgia oncológica conservadora da mama, por
outro lado, a cirurgia de resseção tumoral com margens adequadas está aliada à remodelação tecidular da
mama, com vista a obter um bom resultado estético, a
par de um bom resultado oncológico − é a denominada cirurgia oncoplástica da mama.
Além do seu papel no tratamento curativo, a cirurgia tem uma ação muito importante na prevenção, no
diagnóstico e no estadiamento tumoral.
O progresso da genética médica permite, hoje, a identificação de indivíduos em risco para tipos específicos
de cancro, em que a cirurgia profilática pode ser benéfica para o doente. Esta cirurgia redutora de risco é realizada em doentes portadores de mutações genéticas,
cuja presença aumenta o risco de desenvolvimento de
tumores, como por exemplo nas doentes portadoras
da mutação BRCA, em que a mastectomia total bilateral profilática com reconstrução poderá estar indicada. De igual forma, nos doentes portadores da mutação CDH1, poderá ser equacionada a realização de
uma gastrectomia total profilática.
Relativamente ao diagnóstico, não raro há necessidade de fazer uma biópsia cirúrgica para identificação
do tipo histológico do tumor. Como exemplos de cirurgias importantes para o estadiamento tumoral, podem ser destacadas a pesquisa de gânglio sentinela na
cirurgia mamária e de melanoma e a laparoscopia de
14
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estadiamento nos doentes com cancro gástrico propostos para tratamento de quimioterapia perioperatória.
A cirurgia pode ainda atenuar o desconforto ou controlar os problemas relacionados com o cancro, através de cirurgias denominadas paliativas, quando os
objetivos principais não são a cura ou o aumento da
sobrevivência, mas sim a melhoria da qualidade de
vida do doente.
Esta importância reconhecida transversalmente em
todas as vertentes da oncologia, desde o diagnóstico
ao tratamento, faz da cirurgia uma pedra basilar desta
área da medicina. O oncologista cirúrgico, envolvido
numa equipa multidisciplinar, desempenha assim um
papel muito relevante no acompanhamento dos doentes oncológicos.
Uma boa comunicação médico-doente é fulcral para
que os doentes sejam esclarecidos desde o primeiro
momento quanto aos diferentes passos do seu tratamento, às potenciais complicações cirúrgicas e sequelas, aos seus receios, dúvidas e mitos − para que
a adesão ao tratamento seja a desejada e os melhores
resultados sejam alcançados.

Nutrição clínica em
oncologia
Cláudia Oliveira e Bruno Magalhães
Estudante de Ciências da Nutrição | Enfermeiro, PhD

O cancro, por ser considerado uma patologia cró-

Rastreio do risco nutricional

De modo a minimizar as consequências adversas desencadeadas pela doença oncológica no estado nutricional, é imprescindível identificar os doentes em
risco de desnutrição, através de um instrumento de
rastreio do risco nutricional. Este passo é fundamenUma das atividades comprometidas é precisamente a tal, pois garante uma intervenção nutricional mais
alimentação. As pessoas com doença oncológica são célere, prudente e eficaz, contribuindo para uma meum grupo de elevado risco nutricional, devido a alte- lhoria significativa no prognóstico de todos os que parações metabólicas, associadas a uma série de sinto- decem de doença oncológica.
mas desencadeados não só pelo tumores como pelas
terapias antineoplásicas a que são sujeitos (quimio- No que diz respeito à intervenção nutricional, depenterapia, radioterapia ou imunoterapia), o que condi- dendo da situação clínica, a via de alimentação oral
ciona o aparecimento de sintomas dos quais destaca- deverá ser sempre a preferencial, pelo que o aconsemos a falta de apetite, alterações no olfato e paladar lhamento alimentar − com recurso a uma alimentae dificuldades na deglutição. Já desde o diagnóstico, ção caseira ou culinária, instaurada de acordo com os
é muito comum existir uma perda ponderal de peso, princípios de uma alimentação saudável, equilibrada
predispondo os doentes ao desenvolvimento de des- e completa, ajustada à situação clínica − representa a
nutrição/caquexia, cuja prevalência e grau de severi- abordagem mais basilar.
dade dependem muito do estádio e local do tumor.
Contudo, em alguns casos, como por exemplo doenAssim, é fundamental dar atenção à desnutrição no tes com neoplasia da cabeça-pescoço, do tórax ou do
momento do diagnóstico, pois numa condição bas- trato gastrointestinal e que, na sua grande maioria, setante desnutrida há um declínio funcional acentuado rão submetidos a tratamentos antineoplásicos, como
ao nível físico e psicológico, podendo futuramente re- a quimioterapia, a radioterapia ou a imunoterapia,
fletir-se num maior período de hospitalização, numa serão necessárias medidas adicionais, como a adapmenor resistência aos tratamentos antineoplásicos, tação da textura das refeições, isto porque a presença
numa maior incidência de infeções e, consequente- do tumor, associada à realização das terapias antineomente, num pior prognóstico. A caquexia representa plásicas, induzem o aparecimento de sintomas como
uma síndrome caracterizada por alterações metabó- a inflamação da cavidade oral e dificuldades de deglulicas induzidas por fatores tumorais específicos, res- tição.
ponsáveis por um estado inflamatório sistémico e um
balanço proteico negativo, cuja manifestação culmina Todavia, devido às escolhas limitadas de alimentos
que permitam obter uma textura adequada à situação
numa grande perda de massa muscular esquelética.
nica multifatorial, representa um problema de saúde
pública, com um impacto muito significativo nas atividades diárias e na qualidade de vida de todos os que
padecem desta patologia.
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clínica, este tipo de alimentação torna-se nutricionalmente deficitária e monótona.
De modo a colmatar estes défices nutricionais, a suplementação oral surge como um tipo de intervenção
muitas vezes eficaz. Os suplementos nutricionais são
produtos comerciais, compostos por macronutrientes
(hidratos de carbono, proteínas e lípidos) e micronutrientes (vitaminas e minerais), instituídos de forma
complementar, por via oral (doentes com capacidade
de deglutição) ou através de uma sonda de alimentação.
Devido à ampla gama existente, a escolha do suplemento mais adequado depende da situação clínica do
doente, da sua composição nutricional, do seu volume
e ainda das suas características organoléticas (sabor,
textura).
O seu objetivo principal passa por colmatar défices
nutricionais e/ou estimular o apetite, pelo que o suplemento ideal deverá ser de baixo volume (muito concentrado), com uma baixa capacidade de saciedade,
impedindo assim que haja uma diminuição da ingestão e/ou administração de uma alimentação caseira/
culinária às refeições principais e durante todo o dia.

Técnicas artificiais de nutrição
Porém, em alguns casos, mesmo com recurso a alimentação caseira e a suplementos nutricionais orais,
poderá não ser possível atingir todas as necessidades
nutricionais, sendo necessário recorrer a técnicas artificiais de nutrição, das quais se destacam a alimentação por sonda introduzida no tubo digestivo (nutrição entérica) e/ou alimentação através de um cateter
inserido numa veia (nutrição parentérica). A nutrição
artificial é composta por soluções comerciais, com
composições preestabelecidas, nutricionalmente
completas, quimicamente equilibradas e seguras do
ponto de vista microbiológico.
Na presença de um trato gastrointestinal funcional,
sempre que a nutrição oral é inadequada ou insuficiente, a nutrição entérica é a intervenção de primeira
linha. Esta é realizada através de uma sonda de alimentação, inserida no tubo digestivo, dos quais podemos destacar a sonda nasogástrica, a sonda nasojejunal, a sonda de jejunostomia e gastrostomia.
16

A segurança deste tipo de intervenção nutricional está
totalmente dependente da situação clínica do doente,
e a sua adoção deverá ter em conta a composição das
soluções, localização da extremidade distal da sonda
de alimentação, volume e velocidade de administração.
Quando a nutrição entérica é insuficiente ou ineficaz,
como é o caso de doentes que apresentam uma situação clínica impeditiva de uma correta absorção de
macro e micronutrientes (como falência intestinal) ou
com disfunções gastrointestinais, cujos sintomas poderão ser exacerbados pela nutrição entérica (vómitos, diarreia), a nutrição parentérica é a única opção
viável e eficaz. Trata-se da administração de nutrientes por via intravenosa, através de um cateter venoso, inserido numa veia de alto calibre (veia jugular ou
subclávia) ou numa veia de pequeno calibre (usualmente localizada no antebraço). A escolha da via de
administração depende da situação clínica do doente,
concentração das soluções de nutrição parentérica,
necessidades nutricionais e ainda da duração da terapia.
A adoção de suplementos orais a par de uma alimentação caseira/culinária, seja por via oral ou por sonda
de alimentação, representa uma alternativa eficiente
na correção de défices nutricionais e/ou estimulação
do apetite. No entanto, mesmo com o recurso a estes suplementos, poderá não ser possível garantir um
adequado estado nutricional.
As técnicas de nutrição artificial revelam-se uma opção eficaz, compostas por soluções comerciais completas e seguras do ponto de vista microbiológico, capazes de assegurar um adequado aporte nutricional a
todos os que padecem de doença oncológica.
Hoje em dia, graças a todos os avanços científicos, a
desnutrição/caquexia deverá ser um diagnóstico cada
vez menos frequente. Para isso, é importante a prevenção e um diagnóstico célere (rastreio nutricional)
e uma intervenção o mais precoce possível por parte
de uma equipa multidisciplinar: médico, nutricionista, enfermeiro e farmacêutico. Além disso, é imperativa uma avaliação proativa de todas as alterações
clínicas, decorrentes das mudanças patofisiológicas
inerentes ao tumor e dos tratamentos antineoplásicos,
permitindo assim a escolha da intervenção nutricional mais adequada.

Fonte: www.shutterstock.com

Fonte: www.shutterstock.com
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Receitas

Secção
Rui Ribeiro
Chef

Receitas

Pizza de quinoa | sem glúten

Receita
Ingredientes
3/4 de chávena de quinoa
1 chávena de água fria
1 colher de chá de fermento
3 colheres de sopa de azeite
Sal q.b
Para o Recheio
1 chávena de rúcula
2 abacates médios
1 queijo fresco light
1 lima
1 pepino mini fatiado
2 rabanetes fatiados
Sal e pimenta q.b
Azeite virgem extra q.b
Coentros frescos q.b
Orégãos frescos q.b
Preparação
Ligue o forno nos 180º.
Coloque todos os ingredientes da massa num processador de alimentos e triture até obter um creme
homogéneo.
Forre uma tarteira ou frigideira com cerca de 30
cm com papel vegetal e pincele com um pouco de
azeite.
Verta a massa e leve ao forno durante cerca de 20
minutos, ou até ficar bem dourada.
Numa taça, misture a polpa do abacate descaroçado com o sumo de uma lima e um fio de azeite.
Tempere com sal e pimenta.
Barre a base com a pasta de abacate e decore com
os restantes elementos. Termine com um fio de
azeite.
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Boobes

Mudar o paradigma de beleza
Natália Laureano e João Azevedo

Natália Laureano e João Azevedo são a representação metafórica do Yin-Yang, um casal birracial,
com backgrounds diferentes, mas que dão origem a
uma forma de abordar questões sociais sérias com humor e alguma ironia.
A ideia do projeto Boobes nasceu no início da pandemia, durante o confinamento, e enquanto outras iguarias iam sendo confecionadas em casa. A finalidade
do casal foi representar, de forma fidedigna, mamas
como símbolo (signo) indelével da feminilidade —
e representá-la em vários tons de pele, uma vez que
sentiam, não raras vezes, que as mulheres negras, entre outras não caucasianas, mereciam maior representatividade.
A esta finalidade de caráter social juntou-se uma outra, com incidência na intervenção cívica, para contrariar o ideal de beleza, inalcançável, criado, reforçado e imposto pelos media. Deste modo, surgem as
boobes, com as cicatrizes de mastectomia, mostrando
que também elas podem ser belas.

Artigo

a autoestima das sobreviventes do cancro. Natália e
João desenvolveram, então, um trabalho de pesquisa
em torno do tema, das cicatrizes, das consequências
dos tratamentos e do modo como afetam fisicamente
quem é diagnosticado com este tipo de cancro. A inspiração surgiu de fotografias da internet, livros e casos
reais com os quais tiveram contacto.
Numa fase inicial, o projeto tinha um caráter mais
individual, dirigido aos amigos, mas foi-se expandido, porque, como é sabido, os amigos têm amigos, até
chegar ao ponto em que está atualmente, com encomendas vindas um pouco de todo o lado.
A arte é uma forte ferramenta de mudança, sejam
estas físicas ou psicológicas. E, para Natália e João, a
experiência do processo de criação e produção foi enriquecedora do início ao fim.
O projeto Boobes nasceu, pois, para afirmar que o paradigma da beleza das mamas, imposto pela sociedade —explorando a forma como as mulheres se sentem
em relação às suas mamas reais —, tem de mudar:
mamas são mamas e, independentemente do formato,
cor ou tamanho, são sempre bonitas. Como na arte,
tudo depende do olhar do observador.
Boobes é uma marca com ideias e estas vão muito além dos vasos com maminhas. O casal pretende
muito mais do que isso e não se satisfará apenas com
o rótulo de marca de decoração.Contudo, para já, representar mamas na perspetiva feminina é, para eles,
o mais importante.

Seria totalmente incabível falar sobre mama e não
abordar o tema cancro da mama, sendo essa uma doença que a cada minuto afeta uma mulher em todo o
mundo. Falar sobre o cancro é importante, mas falar
do pós-cancro é essencial — dá esperança a quem está
a lutar.
Um dos principais objetivos dos autores do projeto
foi procurar uma abordagem deste período , ou melhor, falar do que permanece fisicamente marcado
na pele como sendo algo belo e que possa melhorar
20

Veja o nosso trabalho em:
www.linktr.ee/Boobes
www.instagram.com/boobes.pt
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SugestãoRetiro
Dona Emília

Retiro

A Dona Emília é uma Casa de hóspedes si-

tuada no centro de Viana do Castelo, em plena Praça da República. Trata-se de um edifício
centenário com três pisos e três frentes, nomeadamente para a Praça da República, para o
Museu do Traje e para o Templo de Santa Luzia. Os espaços desta casa são amplos e com
pé direito alto. Toda a casa foi recuperada com
muita dedicação, mantendo alguns pormenores do passado e criando outros novos. É uma
casa muito iluminada pelas várias janelas e varandas que possui.
No centro da casa existe uma escadaria que
atravessa todo o edifício até uma grande clarabóia. No rés-do-chão encontra-se uma galeria de arte, uma loja de artigos Dona Emília,
uma oficina de bicicletas e uma recepção. O
primeiro andar dispõe de uma cozinha, um
salão, três quartos e dois balneários para homens e mulheres. O segundo andar dispõe de
uma suíte e dois estúdios cada um com WC. A
Dona Emília é uma casa de hóspedes versátil
que se modifica conforme as necessidades específicas de cada reserva, oferecendo diferentes tipologias e tarifas, com uma capacidade
de alojamento até 21 pessoas por noite.

Contactos

DONA EMÍLIA CASA DE HÓSPEDES
Rua Manuel Espregueira nº6,
4900-318 Viana do Castelo Portugal
E-mail: info@dona-emilia.com
tlm.: (00351) 964 685 942
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O CUIDADOR INFORMAL
EM ONCOLOGIA
Desafios atuais
Joana Silva, Nadine Rodrigues, Maria José Dias
Enfermeiras

Numa situação de doença, a pessoa confronta-

Mais de 800 mil
cuidadores informais

-se, frequentemente, com novas necessidades que
influenciam o seu bem-estar físico, emocional e social. Quando estas necessidades superam os seus
recursos, gera-se uma situação de fragilidade e
um compromisso na dependência. Isto é, a pes- Há mais de 800 mil cuidadores informais de doensoa torna-se dependente de outro para cuidar de si. tes oncológicos em Portugal. A maioria tem relações
familiares diretas com esses doentes e é submetida a
Em fases agudas, este cuidado é geralmente assegu- situações de elevado stresse, desgaste físico e emociorado em ambiente hospitalar, pelas equipas de saú- nal.
de, que substituem o doente no seu autocuidado.
Tem-se verificado, contudo, o aumento do controlo Num estudo encomendado pelo governo e publicada doença aguda, o aumento crescente da esperan- do em setembro de 2019 – “Medidas de Intervenção
ça média de vida e, consequentemente, o aumento junto dos Cuidadores Informais” –, concluiu-se que
do número de pessoas que vivem com doença cró- o trabalho dos quase 827 mil cuidadores informais
nica. Este cenário a par das decisões decorrentes de existentes está avaliado em aproximadamente 333 mipolíticas de saúde, com tempos de internamento lhões de euros por mês, ou seja, quatro mil milhões de
cada vez mais curtos, tem levado a que muitos do- euros por ano.
entes se vejam em casa, com necessidades de cuidado que não conseguem, por si mesmos, suprir. Na Posto isto, tornou-se urgente a criação de um estatuto
maioria dos casos, tornam-se dependentes de uma legal para melhorar as condições de todos os que pressegunda pessoa, isto é, de um cuidador informal. tam apoio aos seus familiares dependentes. Assim, a 6
de setembro de 2019, foi publicado no Diário da ReÉ considerado cuidador informal, legalmente, um fa- pública o estatuto do cuidador informal, em que ficou
miliar que preste assistência, de forma permanente ou estabelecido o conceito legal do cuidador, de pessoa
não, a um membro da família que se encontre numa cuidada, o processo de reconhecimento, os direitos e
situação de dependência de cuidados básicos, seja por deveres, bem como as medidas de apoio criadas.
motivos de incapacidade (doença) ou por deficiência.
Apesar desta definição legal, sabemos que, na prática A par das condições para ser reconhecido como cuieste cuidado é, muitas vezes, assegurado por amigos dador informal, foram também definidos direitos e
deveres do cuidador, como por exemplo:
ou vizinhos.
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Associações

Por outro lado, nestas circunstâncias, a assunção do
para a aquisição de competências destinadas à presta- papel de cuidador ocorre também de forma mais rápição adequada dos cuidados de saúde à pessoa cuidada; da, por vezes quase sem a pessoa se aperceber.

• O direito de ser acompanhado e receber formação
• O direito de usufruir de apoio psicológico dos ser-

No caso de um doente oncológico que, no decurso
viços de saúde, sempre que necessário, mesmo após a do seu tratamento, realize uma ostomia, por exemplo,
morte da pessoa cuidada;
o tempo disponível para preparar aquele cuidador –
• O direito de beneficiar de períodos de descanso que nomeadamente para ensinar, instruir e possibilitar o
treino de novas competências – é muito curto. Por
visem o seu bem-estar e equilíbrio emocional;
isso, o reduzido tempo de contacto com a nova reali• O dever de prestar apoio e cuidados à pessoa cuida- dade – imposto pela necessária restrição de contactos
da, em articulação e com orientação de profissionais ao nível hospitalar – contribui para uma maior insede saúde;
gurança na assunção do papel, podendo aumentar o
• O dever de promover a satisfação das necessidades stresse do familiar cuidador e provocar sentimentos
básicas e instrumentais da vida diária, incluindo zelar de angústia e frustração.
pelo cumprimento do esquema terapêutico prescrito
pela equipa de saúde que acompanha a pessoa cuida- Os enfermeiros estão presentes durante todo o percurso da pessoa no sistema de saúde, desde a admissão
da;
primeira consulta até ao follow-up, passando
• O dever de assegurar as condições de higiene da numa
pelos internamentos, cirurgias e tratamentos de radio
pessoa cuidada, incluindo a higiene habitacional, bem
ou quimioterapia. Por este motivo, têm um papel chacomo uma alimentação e hidratação adequadas.
ve no apoio e ensinoda pessoa doente e também do
seu familiar cuidador.
O desempenho do papel de familiar cuidador é uma
realidade complexa, que ultrapassa largamente o simples “tomar conta” e apoiar as pessoas dependentes na
realização das suas atividades diárias. Muitas vezes,
o tempo para decidir aceitar o papel de cuidador e o
ajuste a esta nova realidade é reduzido, podendo levar
a que as decisões tomadas inicialmente não consigam
Sabemos que cabe ao enfermeiro esclarecer as dúvidas
determinar, de modo informado, o alcance e a extendo cuidador, dar informação adequada, bem como
são do papel que se abraça.
prestar apoio no desempenho do papel, de forma a
reduzir a ansiedade provocada por este afastamento.
Por isso, é fundamental, nos momentos de contacto
presencial, que o cuidador esteja o mais disponível
possível, para esclarecer dúvidas, informar-se sobre
a situação do doente e, sempre que necessário, para
aprender e treinar, com os enfermeiros, os cuidados
Cuidar de forma permanente é uma tarefa difícil, quer necessários. A realização de videochamadas, de forma
ao nível físico, quer ao nível emocional, podendo ge- mais ou menos frequente, é também um meio eficaz
rar sentimentos de preocupação, frustração, ansieda- para tentar diminuir a distância entre a tríade doente,
de e exaustão — que culminam naquilo a que se cha- familiar cuidador e enfermeiro, facilitando a transição
ma sobrecarga e stresse do cuidador.
para o papel de cuidador.
Na atualidade, com todos os desafios que enfrentamos, ser cuidador assume uma maior importância, Neste tempo de pandemia, e sabendo que as unidamas também representa um desafio maior. O facto des hospitalares não estavam devidamente capacitade haver um menor acompanhamento (pela redução das para fazer face às carências demonstradas, tanto a
da frequência de consultas) e de não haver visitas ao equipa de enfermagem como os cuidadores têm de se
nível hospitalar aumenta, em muito, o stresse vivido, adaptar, de modo a suprir as necessidades da pessoa
quer pelo doente, quer pelo cuidador.
com doença oncológica.

Pandemia impõe
adaptação

Sobrecarga, stresse e
angústia
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Cuidados ao doente
oncológico
Miriam Brice e Paula Barradinhas | Tamara Milagre
Associação Careca Power | Associação Evita

Quando falamos em cuidados a um doente, a pri-

meira coisa que nos vem à mente são os cuidados físicos, a necessidade de um tratamento eficaz, de conseguir reduzir os sintomas e de contribuir para uma têm sido feitos. O doente não se deve sentir recondurápida e total recuperação.
zido a um número — e é aí que temos, todos, um longo caminho a percorrer, as associações em particular.
Quando se trata de uma doença crónica, como é o
caso do cancro, o controlo e a estabilização da dor e de Por muito que nos choque, a realidade é que muitos
outros efeitos secundários da doença ou dos próprios doentes oncológicos acabam por enfrentar a mais
tratamentos ganham primazia, assim como a tentati- atroz forma de solidão nesta jornada. Casamentos
va de manter a possível normalidade no dia a dia do dissolvidos, sonhos cancelados, amigos e família afasdoente, que terá de se adaptar a uma nova realidade.
tados, muitas vezes por incapacidade de comunicação
eficaz, o que mostra bem a pesada carga que a doença
Se essa doença é considerada crónica, como o cancro, acarreta, não só para quem a vive na primeira pessoa
uma multiplicidade de fatores entra em jogo. Por um como para todos os que estão ao seu lado. A consciênlado, a urgência da prestação de cuidados físicos e, por cia súbita de que podemos não estar cá amanhã tornaoutro, a não menos urgente e importante necessidade -nos inseguros, vulneráveis, dependentes, crentes ou
de suporte psicológico e emocional, que tanto contri- descrentes (conforme o caso), o oposto quiçá daquilo
bui para a capacidade que o doente terá de enfrentar o que outrora fomos.
diagnóstico, os tratamentos e a sua sobrevida. Mas estarão os cuidadores, sejam eles formais ou informais, E dá-se uma transformação interna, que é difícil de
preparados para dar este suporte? E qual é o papel do acompanhar por quem nunca passou pelo mesmo.
Estado? E o das associações, poderão as associações Porquê? Porque antigamente poucos sobreviviam
ajudar?
para contar a história, e isso provocou na comunidade em geral um enorme tabu. Há ainda muito medo
Quem é afetado por uma doença oncológica fica ra- de falar sobre o cancro, como se o facto de abordar o
pidamente familiarizado com termos como “protoco- tema ou ouvir falar sobre ele pudesse atraí-lo para as
los” e “probabilidades” durante as consultas médicas. nossas vidas. Só que o cancro não fica a aguardar conÉ uma forma de tentar objetivar uma doença que tem vite — apresenta-se quando menos se espera. E seria
muito pouco de objetiva, que continua a ser um que- bem mais fácil se se fizesse acompanhar de um manubra-cabeças para investigadores, sociedade científica e al de instruções, tanto para os doentes como para os
comunidade em geral, apesar dos muitos avanços que cuidadores.
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Fonte: https://www.altominho.tv/site/2019/03/12/moncao-recebe-em-maio-iii-encontro-iberico-de-oncologia/
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Informar a preparar
Por isso, o primeiro passo é informar e preparar o doente — e quem o acompanhará na jornada — para os
diferentes cenários, explicar-lhe o que aí vem. E capacitar os cuidadores tanto para os cuidados físicos
como para o apoio emocional, e dar-lhes apoio também para conseguirem lidar com a situação e o suporte económico para que sobrevivam às diferenças
que necessariamente se verificarão. Porque cuidar é,
em primeira e última instâncias, uma forma de amor.
Talvez a mais bela forma de amor que existe.
Somos “programados” para amar ainda antes de nascermos, quando se estabelece aquela ligação suprema
com quem nos carrega no ventre e de quem dependemos por completo para sobreviver. Passar por um
cancro é como voltar a esse momento, sentir que a
vida pode escapar-nos das mãos, a qualquer momento, e que precisamos de toda a ajuda para nos mantermos por cá. Por essa razão, muitos sobreviventes
comparam o momento da cura ou remissão com um
renascer, se bem que o medo de uma recidiva ou progressão da doença nunca mais desaparece. Portanto,
cuidar de alguém com cancro é contribuir para lhe
dar uma nova vida, uma nova oportunidade. Haverá tarefa mais importante do que esta na vida de um
ser humano, que, por natureza, está programado para
amar?
As associações estarão cá para ajudar, apoiar, incentivar, informar, acarinhar e proteger, preenchendo
sempre que possível as lacunas de um Estado ainda
incapaz de perceber a dimensão das necessidades do
doente e do seu cuidador e a urgência das medidas
que visam a sua proteção e sobrevivência básica, um
Estado ainda cheio de lacunas na legislação que se impõe, ainda ineficiente neste apoio. Caminhamos juntos para atingir melhores soluções e mais eficaz proteção dos “mais fracos”, quais heróis sem capa e sem
nome.

Estética Paliativa
Mónica Santos
Etética Paliativa

Quem sou eu?
O meu nome é Mónica e tenho 28 anos. Fui filha, cuidadora e não me vejo noutra
pele que não essa. Por isso, sem a Margarida não há história para contar.

Em 2018, a minha mãe, a minha doce Margarida, foi
diagnosticada com um adenocarcinoma avançado.
Quando chegou a fase de “não há cura”, dediquei-me
de corpo e alma a garantir o seu bem-estar, autonomia
e autoestima, na tentativa de que a doença se tornasse crónica, mas sem fazer “mossa”. Infelizmente, foi
avassaladora e, em setembro de 2019, vi a minha mãe,
então com 48 anos, partir nos meus braços. Fiz uma
promessa: “Cuidarei de todos, tal como fiz contigo. O
teu nome será ouvido no mundo inteiro como fonte
de amor, alívio e cuidado.”

Desde essa altura, dedico-me a aplicar todas as estratégias que com ela usei para resgatar a autoestima e a
luz das pessoas com doenças graves, e devolver-lhes
boas condições de pele. Foi logo a seguir ao meu curso
de Cosmetologia que fiz um master em Estética Oncológica e Paliativa.

“Cuidaremos juntos,
sempre.”
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“Um doente com cancro tem de aceitar que ficar sem
cabelo é parte do processo”; “um doente com cancro
tem de ter força para aceitar a sua condição”; “um doente oncológico tem de entender que ficar sem sobrancelhas é ’normal’, elas voltam (se o cancro não voltar,
não é…?)”; “um doente com cancro com a autoestima
em baixo é normal”; “um doente com cancro com as
pernas inchadas a ponto de lhe custar caminhar tem
de aceitar que isso faz parte dos efeitos da quimio, e é
natural que assim seja”.

Por fim, cedi ao seu pedido: “Moninha, promete que
utilizarás esse teu dom de cuidar em tantos quantos
conseguires.” Anuí. Mas só 50 dias mais tarde entendi o que era o meu “dom de cuidar”, quando deparei
com um chamamento: “Estética Oncológica e
Paliativa” — uma formação. Foi aí que descobri
que era isso.

É muito comum o doente em tratamento oncológico
desligar-se completamente de si próprio e apenas viver em torno dos tratamentos e da doença. Trata-se
um cancro sem nos lembrarmos que, acima de tudo,
existe uma pessoa que também precisa de ser tratada,
, de se olhar ao espelho e conseguir identificar-se com
a imagem, sem se sentir “um trapo”.

Estética humanizada

Isto foi tudo o que ouvi enquanto cuidadora da minha mãe, vítima de um cancro do estômago avançado,
que, com apenas 47 anos, perdia os seus cabelos, as
sobrancelhas, a autoestima, a identificação com a pessoa que ela via ao espelho; inchavam-lhe as pernas, o
cansaço detonava-a… E eu tinha de ouvir das bocas
dos leigos que “era normal” e que ela “tinha de aceitar”. Isso parecia-me injusto, tão injusto que fui em
busca de mais— porque havia tão “mais” a fazer.

Até há uns anos, o termo “estética” era considerado
um cliché associado a unhas e cabelo. No entanto, a
evidência científica tem vindo a demonstrar que a
utilização de terapias manuais (como a massagem),
cosméticos apropriados, aromaterapia e outras técnicas interferem positivamente na qualidade de vida
das pessoas, na dor [1] e na diminuição de episódios
ansiosos [2].

Ainda este ano, juntamente com uma profissional
de nutrição, uma coach de desenvolvimento pessoal,
uma profissional de escrita curativa e terapia integrativa (mais os cuidados estéticos oncológicos), criarei
um curso totalmente online que levará a mulher em
tratamento oncológico numa viagem de dentro para
fora, cuidando de si, pois tem uma doença, mas não
tem necessariamente de sentir a alma doente. Pretendemos desmistificar esta doença, contrariar a ideia
de que é uma divisão entre “vencedores” e “vencidos”, porque decide vencer quem todos os dias trata
uma doença sem se esquecer de si próprio. Ninguém
“perde a luta contra o cancro” — esta frase põe um
sentimento de culpa gigantesco em cima do paciente
e da família, como se fosse uma escolha… A doença
surgiu. E o corpo e a alma (uma vida é uma hora, um
dia, um mês, 100 anos) não são só sobre a doença, mas
sobre a “vida”, além dela, que decidimos somar…

Arranjei-lhe uma peruca linda, de cabelos ondulados
e sedosos, fiz-lhe uma maquilhagem luminosa, marcámos uma drenagem às pernas, hidratámos a pele seca
da quimioterapia com manteiga cheirosa, e imagine-se que, nesse dia, naquela enfermaria da oncologia, a
conversa não era sobre a doença, mas sim sobre como
a Margarida estava linda e cheia de luz… Fez-se luz.
Apesar de nada disto interferir no diagnóstico e prognóstico do avanço da doença, ofereceu-lhe um reencontro com a sua identidade sã (aquela que ela conhecia como a Margarida e não como “aquela senhora
de cabelo rapado que tem cancro”). Desse modo, encontrámos o sentido numa estética humanizada sobre
saúde. Mesmo sabendo que isso não soma dias à vida,
somámos VIDA AOS DIAS, e isso foi mágico.
Para poder somar mais e mais à vida daquela que
mais amei (e amo), fui adquirindo conhecimentos e
formação sobre cosmetologia, que poderia usar a seu
favor, sobre técnicas de relaxamento, sobre massagens
drenantes, sobre maquilhagem profissional para fazer
reconstituição de sobrancelhas, sobre aromaterapia… O toque terapêutico e a massagem tornaram-se um
E descobri que a minha missão sempre foi esta: servir. método barato, não invasivo e que traz benefícios a
curto prazo, ao nível do desconforto físico e emocioCuidar. De que forma? Aquela que oferece luz…
nal, no humor, existindo estudos de reflexologia que
Massajei a minha mãe até ao seu último minuto de referem excelentes melhorias na dispneia, na ansiedavida e obtive sorrisos de satisfação e gratidão, sempre. de [3] e no padrão de sono [4].
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Deste modo, a estética humanizada “largou as unhas e
as pestanas”, para se dirigir a uma abordagem de saúde estética, de devolução da identidade do “cliente” /
paciente. “Você importa. Simplesmente porque você é
você”, afirmou Cicely Saunders, médica e enfermeira
inglesa, considerada a mãe dos cuidados paliativos.
Trata-se de uma estética para todos, holística, que
vê individualidade por trás de uma patologia. Assim cresceu a estética oncológica e paliativa, focada
nas pessoas que são diagnosticadas com uma doença ameaçadora à vida (cancro, Alzheimer, demência,
diabetes, etc.).

O que é?
É um conjunto de terapias complementares e integrativas que procura dar apoio a um paciente, como um
todo. Combina cosméticos seguros com tratamentos
variados, segundo a necessidade individual, com validade científica. A visão humanizada da estética veio
trazer empatia e individualidade no acolhimento de
cada “cliente”/paciente, oferecendo uma série de focos
a manipular. Porque “o sofrimento só é insuportável
quando ninguém cuida”, observouCicely Saunders.
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Assim, a proposta de uma oncoestética e estética pa- Juro então usá-las como porta para o meu
coração e como veículo de deslizamento da
liativa pode abranger:
nossa próxima massagem. Juro não subestimar as tuas aflições e valorizar as nossas
• Ficha de anamnese (identificação, sintomatologia, conversas de escassos ou longos momencontraindicações, etc.)
tos, de palavras ditas e não ditas, presenciais ou em pensamento.
• Toque terapêutico:
- Massagem de relaxamento, tailandesa, drenante,
com musicoterapia, de pincéis (para doentes com dor
neuropática associada) etc.;
-Drenagem linfática manual
> membros superiores (edema do esvaziamento
axilar);
> cabeça-pescoço;
> membros inferiores (pernas inchadas);
> pós-cirúrgico;
> ao domicílio, em clínica ou hospitalar, com as
devidas permissões.

• Prevenção e cuidado de lesões da pele:

-Xerose cutânea (ressecamento);
-Radiodermite (lesões de radioterapia);
-Lesões mão-pé;
-Feridas.

• Maquilhagem e valorização pessoal;
• Manipulação de turbantes
• Aromaterapia
• Papoterapia

Juro acolher os teus desejos e vontades,
preservando a tua identidade, o teu EU, sejam quais forem as tuas circunstâncias de
saúde...
Por tudo isso, preservarei o nosso tempo
independente da sua grandeza: cuidarei
da sua pele, autoestima, corpo e alma. Alcançaremos benesses como: pele íntegra e
hidratada, um corpo relaxado e menos inchado com uma versão aprimorada de nós
mesmos prezando por esse templo que se
modifica vai a cada passo.
Peço de antemão perdão pelo meu jeito
atrapalhado, caso algum fio se fizer torto
nesse novelo de emoção. Juro usar técnicas
evidenciadas cientificamente, mas sobretudo ao tocar-te eu serei apenas humana,
com amor e sobre amor, buscando todas as
possibilidades para dar “Vida aos teus dias”.
Juro segurar as tuas mãos, as dos teus familiares, tanto quanto me permitirem e precisarem… Enquanto eu respirar, eu irei cuidar-te, e paliar-te até à nossa memória.

[1] B.R. Cassileth, A.J. Vickers, Massage therapy for symptom control: Outcome study at a major cancer center, J.
Pain Symptom Manage. 28 (2004) 244–249. doi:10.1016/j.
jpainsymman.2003.12.016.
[2] M. Alves, M.H. Jardim, B. Gomes, O. Freitas, Efeito da
massagem terapêutica na saúde mental das pessoas com patologia oncológica, Port. J. Ment. Heal. Nurs. 2
(2015) 119–122. doi:10.19131/jpmhn.0019.

Juramento estética paliativa adapt.:
Eu juro pelo autor e consumador da minha
vida e tudo que é Sagrado naquilo que acreditamos, cuidar de ti nos momentos que mais
precisares e com a tua permissão, estar a teu
lado até quando as lágrimas forem inevitáveis.
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[3] G. Wyatt, A. Sikorskii, M.H. Rahbar, D. Victorson, M. You,
Health-related quality-of-life outcomes: a reflexology
trial with patients with advanced-stage breast cancer., Oncol. Nurs. Forum. 39 (2012) 568–577. doi:10.1188/12.
ONF.568-577.
[4] S. Karagozoglu, E. Kahve, Effects of back massage on
chemotherapy-related fatigue and anxiety: Supportive
care and therapeutic touch in cancer nursing, Appl. Nurs.
Res. 26 (2013) 210–217. doi:10.1016/j.apnr.2013.07.002.
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Professor Dr. Manuel Abecasis
Presidente da APCL

O que é a Associação Portuguesa Contra a
Leucemia (APCL) e o que podemos esperar desta entidade?
A APCL foi fundada em 2002 por um grupo de doentes e médicos do IPO de Lisboa, apoiando ainda outros hospitais de todo o país. Inicialmente a sua ação
focou-se no apoio ao desenvolvimento do registo nacional de dadores de medula óssea (CEDACE), através da aquisição de equipamento e reagentes e do pagamento de técnicos que permitissem ampliar muito
a atividade do registo. O sucesso foi enorme, o registo
passou de pouco mais de mil dadores para cerca de
400.000, sendo um dos mais importantes da Europa.
Concretizado este desígnio, a APCL focou a sua missão em 3 objetivos:
1) dar a conhecer as doenças malignas do sangue (leucemias, linfomas, mieloma e outras) através de sessões
de divulgação destas doenças destinadas a doentes e
familiares, com a participação de especialistas nos vários temas e ainda disponibilizando informação científica em linguagem acessível no seu site;
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O principal projeto de apoio diz respeito à casa “Porto
Seguro”. Trata-se de um edifício localizado em Lisboa,
perto da Av de Berna, cedido pela Câmara Municipal de Lisboa. É um edifício bastante degradado cujas
obras de recuperação se iniciaram no final do ano
passado, devendo estar terminadas no final deste ano.
Destina-se a acolher doentes e familiares que tendo
necessidade de permanecer em Lisboa, em virtude
dos tratamentos que necessitam, não têm alojamento
disponível. É um projeto muito ambicioso, envolvendo muitos recursos, mas que vem ao encontro de uma
necessidade há muito sentida pela direção da APCL
atenta que está às necessidades dos que nos contactam.
A atual pandemia tem atrasado os diagnósticos nestas doenças?

O que são leucemias e linfomas? Qual a
diferença e a prevalência na sociedade?
Ambas são doenças do sangue, de natureza maligna,
que podem surgir em qualquer idade e ter uma evolução clínica muito variável: algumas necessitam de
tratamento urgente, outras podem ser acompanhadas
durante um intervalo de tempo variável sem necessitar
de tratamento. É portanto um grupo muito variável de
situações, classificáveis em muitas dezenas de doenças
diferentes, cada uma necessitando de uma abordagem
própria. No seu total constituem menos de 10% das
doenças oncológicas. Segundo os dados mais recentes
do Registo Oncológico Nacional (RON), referentes a
2018, foram diagnosticados cerca de 3700 casos novos
nesse ano, número que peca certamente por defeito
porque há ainda situações em que o diagnóstico não
é feito.

2) Trabalhar em estreita colaboração com os serviços
sociais dos hospitais onde estes doentes são tratados De que forma podem os doentes com leuno sentido de apoiar economicamente os doentes cemias e linfomas, ou seus familiares, obmais carenciados;
ter apoio da APCL, e que tipo de apoio?
3) Contribuir para melhorar o tratamento destas doenças apoiando profissionais de saúde da área em estágios e ações de formação, além atribuição de bolsas
de investigação, em colaboração com a Sociedade Portuguesa de Hematologia e a indústria farmacêutica.

Quais os principais projetos de apoio para
estes doentes e familiares?

Os apoios que a APCL disponibiliza podem ser vistos no site da associação, sobretudo no que respeita
a sessões de informação. Os apoios sociais devem ser
referenciados através do serviço de assistência social
de cada hospital.

É provável que sim, mas só uma análise retrospectiva dos dados permitirá afirmar tal e avaliar o impacto que
teve na eficácia dos tratamentos.

- Se sim, de que forma o diagnóstico precoce salva vidas?
As situações graves, como as leucemias agudas p.ex., pelo dramatismo da sua apresentação não terão atrasos
significativos no seu diagnóstico e no início do tratamento; já outras doenças mais indolentes poderão sofrer
atrasos no diagnóstico e as consequências daí resultantes serão variáveis conforme as doenças.
Estes doentes têm conseguido fazer os tratamentos em tempo de pandemia?
Não cabe à APCL avaliar esta situação, não está no âmbito da nossa missão.
Qual a importância de constante investigação e atualização de tratamentos nesta
área?
Olhando para a melhoria da sobrevida observada nos últimos 10 a 15 anos em grande nº de doenças hemato-oncológicas é fácil ver a importância que a investigação tem tido para que tal se verifique. São sobretudo os conhecimentos obtidos através da biologia molecular e da genómica que se têm traduzido na descoberta de medicamentos mais específicos para cada tipo de doença, e
ainda o recurso às imunoterapias para promover o combate contra a doença através do sistema imunitário.
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Leucemia
linfocítica crónica

1 KLORANE CAPILAR CHAMPO PEONIA
Este champô protector e suavizante, que pode ser utilizado sempre que necessário, é um verdadeiro cuidado do couro cabeludo irritado que apresenta prurido
especialmente associado aos estados descamativos. O
Champô suavizante com extracto de Peónia KLORANE foi apreciado pelo seu efeito suavizante no couro
cabeludo (60%), pela sua suavidade (81%) e pela facilidade de pentear o cabelo (78%).
Capacidade: 200ml

José Mário Mariz
Diretor do Serviço de Onco-Hematologia, Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto

A leucemia linfocítica crónica é a leucemia mais frequente nos adultos e, como o próprio nome indica, é uma
doença crónica que evolui ao longo de muitos anos.

PVPr: 7,54€

1
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2 RENE FURTERER ASTERA CHAMPO SENSITIVE
3 AVENE EAU THERMALE - AGUA TERMAL
4 A-DERMA RHEACALM CREME LIGEIRO
Extraída directamente da fonte, a Água termal de Avène conserva inOs couros cabeludos sensíveis apresentam, por naRHEACALM Creme ligeiro calmante acalma e suaviza
tactas todas as suas propriedades suavizantes e anti-irritantes. Os seus
tureza, uma reação permanente e excessiva face às
as peles frágeis e reativas que repuxam, ardem e que
Benefícios Uma sensação de suavidade envolve-a e acalma-a. É toda a
agressões externas. Rico em ingredientes activos sele“não suportam nada”. Utilizado diariamente, ajuda as
pureza da Água termal de Avène que a protege de forma duradoura...
cionados pela sua suavidade, Astera champô elevada
peles reativas a defenderem-se das agressões do quono pós-acto cirúrgico em caso de vermelhidão do rosto no caso de
irritações cutâneas após um golpe de sol no caso de vermelhidão da
tolerância permite uma lavagem muito suave e respeita
tidiano (tais como as agressões climáticas) e ajuda a
zona da fralda do bebé após a desmaquilhagem após o barbear após
o equilíbrio do couro cabeludo. O extrato de Asterácea
diminuir os sinais funcionais da reatividade cutânea.
a prática desportiva após a depilação em viagem, para se refrescar. É
diminui a reactividade do couro cabeludo.
Para uma pele suave e confortável.
conveniente para mim? O Spray de Água termal de Avène está particularmente indicado para as peles sensíveis, hipersensíveis ou alérgicas.
Capacidade: 200ml
Textura mais fluida para peles normais ou mistas.
Capacidade: 300ml
Capacidade: 40ml
PVPr: 16,25€
PVPr: 14,95€
PVPr: 14,80€
5 ELGYDIUM CLINIC XEROS SPRAY BOCA SECA

ELGYDIUM CLINIC XEROLEAVE SPRAY é um spray substituto salivar, com ação protetora e lubrificante das mucosas que
alivia de imediato o desconforto da boca seca (xerostomia).
Esta sensação está associada à diminuição ou ausência de saliva (hipossialia ou assialia), resultante de algumas medicações
ou radioterapia, ou mesmo associada ao envelhecimento. A sua
apresentação em spray permite a aplicação ao longo do dia, para
garantir o alívio da secura bucal.

Capacidade: 70ml
PVPr: 11,80€

6 AVENE TOLERENCE EXTREME CREME DEFI
7 DUCRAY DEXYANE MED CREME PALPEBRAL
O Creme peles intolerantes D.E.F.I. contém Parcerine®,
Dexyane MeD Palpebral trata e limita a recorrência de
ingrediente ativo que actua na origem da pele intolelesões de eczema das pálpebras.
rante, agindo contra a irritação e alteração da barreira
da pele.
A sua textura com efeito penso ultra-hidratante, alivia
imediatamente e descongestiona, alivia o prurido e a
dor, reduz a vermelhidão e irritação, restaura a barreira
cutânea e limita a adesão bacteriana.
Capacidade: 15ml
Capacidade: 50ml
PVPr: 17,90€
PVPr: 15,40€

José Mário Mariz (JMM): Nas últimas décadas, o
avanço tecnológico em vários domínios, incluindo
na medicina, permitiu um maior conhecimento dos
mecanismos e das características de muitas doenças,
entre as quais a leucemia linfocítica crónica. Com
base neste conhecimento, foi possível desenvolver tratamentos mais específicos, mais eficazes e com menor
toxicidade em relação aos tratamentos ditos convencionais. Hoje, temos medicamentos que atuam de forma muito específica sobre uma determinada alteração
das células leucémicas, ao contrário das opções mais
tradicionais — que atingiam vários alvos em vários
tecidos —, reduzindo de modo significativo os efeitos
adversos e aumentando a eficácia, o que permite ao
doente, regra geral, viver durante mais tempo e, principalmente, com melhor qualidade de vida.
O que distingue a leucemia linfocítica crónica
das restantes leucemias?

Fonte: https://www.noticiasaominuto.com/lifestyle/1579604/apcl-realiza-webinar-para-doentes-com-leucemia-linfocitica-cronica

3

2

O que mudou nas últimas décadas no tratamento das leucemias e, mais especificamente, no tratamento da leucemia linfocítica crónica (LLC)?

José Mário Mariz (JMM): A leucemia linfocítica crónica é a leucemia mais frequente nos adultos e, como
o próprio nome indica, é uma doença crónica que
evolui ao longo de muitos anos e, muitas vezes, não
provoca qualquer sintoma nem influencia a esperança
de vida. Ao contrário das células das leucemias agudas, as células da leucemia linfocítica crónica não são
tão agressivas, não se dividem tão rapidamente e estabelecem um equilíbrio com o doente que pode estar
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A que sinais de alerta as pessoas devem estar
atentas?

José Mário Mariz (JMM): Não há sinais específicos
desta doença, em termos de sintomas. As pessoas devem estar atentas aos sinais gerais que possam indicar
doença, seja leucemia ou qualquer outra, nomeadamente falta de apetite, emagrecimento, fadiga, transpiração anormal durante a noite (sudorese noturna),
infeções de repetição ou aparecimento de adenomegalias (aumento do tamanho dos gânglios linfáticos)
na região do pescoço ou das axilas.
Como é feito o diagnóstico? A falta de sintomas específicos da doença pode atrasar esse
diagnóstico?

José Mário Mariz (JMM): O diagnóstico é relativamente simples, sendo necessário apenas uma amostra
de sangue. Com essa amostra, é realizado um hemograma, que permite avaliar se existe um aumento do
número de linfócitos, característico da doença, e pode
ou não mostrar a existência de anemia ou alteração no
número das plaquetas. Quando o hemograma revela
um aumento dos linfócitos (linfocitose), a probabilidade de existir leucemia linfocítica crónica é grande,
pelo que o passo seguinte será a caracterização dos
linfócitos com através da técnica de citometria de fluxo, que permite identificar com segurança as células
da leucemia linfocítica crónica. Na maioria dos doentes, o diagnóstico é feito numa fase precoce, antes de
qualquer sintoma relacionado com a doença. E quase
sempre ocorre quando a pessoa faz análises de rotina,
nomeadamente um hemograma. Não existe nenhuma
vantagem em fazer um diagnóstico precoce, uma vez
que, nesta fase, não está indicado nenhum tratamento
específico.
Qual a incidência da LLC em Portugal e quais
os grupos etários mais afetados?

José Mário Mariz (JMM): A incidência de leucemia
linfocítica crónica é de cerca de quatro casos por cada
100 mil indivíduos por ano, e afeta sobretudo as pessoas mais idosas, na casa dos 70 anos. Em apenas 10%
dos casos atinge pessoas com idade inferior a 55 anos.
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José Mário Mariz (JMM): A leucemia linfocítica crónica, embora seja incurável, é uma doença para a qual
existem hoje muitas opções terapêuticas que permitem o seu controlo. Nos últimos anos, assistimos a um
aumento significativo das terapias para o tratamento
da doença, existindo hoje um leque grande de opções,
em Portugal. Os tratamentos mais tradicionais são a
combinação de imunoquimioterapia, que associa um
anticorpo monoclonal como o rituximab ou obinutuzumab, com fármacos mais convencionais, como
a fludarabina, a ciclofosfamida, a bendamustina ou o
clorambucil.

não outras doenças associadas, será escolhida a melhor opção terapêutica. A duração do tratamento
dependerá da opção que for escolhida. As opções de
imunoquimioterapia, como o RFC, RB ou OChl, permitem um tratamento limitado no tempo: os doentes
fazem um tratamento a cada mês, durante seis meses,
e depois ficam apenas em vigilância clínica. As opções com os novos medicamentos implicam, em regra
geral, um tratamento contínuo em que após o início
do fármaco o mesmo será mantido até que deixe de
ser eficaz ou provoque algum efeito adverso grave, o
que significa que o doente terá que fazer o medicamento durante vários anos. Existe atualmente uma
nova combinação de novos medicamentos, que permite paragem do tratamento ao fim de 1 ou 2 anos.

Estes últimos podem ser combinados de diferentes
formas:

Como têm evoluído as taxas de
sobrevivência?

Que terapias estão hoje disponíveis para o tratamento desta doença? Estes doentes podem
fazer uma vida normal?

- RFC – rituximab+fludarabina+ciclofosfamida
- RB - Rituximab+Bendamustina
- OChl - Obinutuzumab+clorambucil

Além dos tratamentos de imunoquimioterapia, mais
recentemente foram introduzidos novos medicamentos, frequentemente designados por terapêutica-alvo,
nomeadamente o ibrutinib, o idelalisib, o venetoclax
ou o acalabrutinib. Estes fármacos são mais específicos, não têm alguns dos efeitos adversos da quimioterapia. No entanto, não são isentos de risco, havendo
mesmo efeitos adversos muito específicos associados
a cada um. Estes novos medicamentos têm, porém,
uma grande vantagem, que é o facto de a sua administração ser em comprimidos, por via oral e, dessa
forma, dispensarem o recurso ao hospital de dia para
a sua administração.
Em contrapartida, um dos inconvenientes é o seu elevado custo.
Durante quanto tempo deve ser feito o tratamento?

José Mário Mariz (JMM): No momento do diagnóstico, a maioria dos doentes não apresenta sintomas e,
por isso, não terá indicação para tratamento específico — apenas para uma vigilância clínica. E uma percentagem significativa nunca precisará de tratamento
específico. Os doentes que, durante a vigilância clínica, desenvolvam sintomas serão considerados para
tratamento e, em função da sua idade e de terem ou

esperança: hoje, temos várias opções terapêuticas que
podem adaptar-se a cada doente e circunstância, e que
permitem um controlo muito eficaz da doença, reduzindo de forma muito significativa o seu impacto na
qualidade e esperança de vida.

A sobrevivência dos doentes com leucemia linfocítica
crónica depende muito das características da doença. Alguns sobrevivem apenas um a dois anos após o
diagnóstico e outros, dez a 20 anos e nunca chegam
a precisar de tratamento. Os tratamentos hoje disponíveis permitem aumentar a sobrevivência dos doentes, especialmente dos que apresentam características
mais agressivas, uma vez que, tendo ao dispor várias
opções terapêuticas, há maior facilidade de controlar
a doença de cada vez que está presente resistência e
progressão a um determinado tratamento.
Como têm evoluído as taxas de
sobrevivência?

A mensagem que gostaria de deixar às pessoas com
diagnóstico de leucemia linfocítica crónica é que devem concentrar-se mais na palavra crónica do que na
palavra leucemia. Para muitos, a evolução da doença
não terá qualquer implicação nem na sua qualidade
de vida nem na sua esperança de vida e, por isso, terá
provavelmente menos implicações do que outra doença crónica, como as artroses, que impõem mais limitações e sofrimento. Nestes casos, o peso psicológico que a palavra “leucemia” acarreta não se traduz em
maior sofrimento, sendo, portanto, necessário encarar
o diagnóstico com tranquilidade e esperança.
No caso dos doentes com formas mais agressivas e sintomáticas de leucemia linfocítica crónica, que provavelmente terão de fazer tratamento específico, gostaria
de deixar uma mensagem também de tranquilidade e

Fonte: https://www.noticiasaominuto.com/lifestyle/1579604/apcl-realiza-webinar-para-doentes-com-leucemia-linfocitica-cronica

sem sintomas durante muitos anos.
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Imunidade e
imunoterapia
Alexandra Pereira
Enfermeira

O sistema imunitário ou imunológico é um sistema

complexo que existe no nosso organismo com a função de localizar agentes desconhecidos ou perigosos e
proteger o corpo contra eles. Esta capacidade, intrínseca, permite-lhe reconhecer e destruir parasitas, bactérias, fungos, vírus, tecidos ou órgãos transplantados
e células cancerígenas que possuem características diferentes da célula-mãe e que se multiplicam de forma
desordenada e descontrolada.
Sempre que o organismo é invadido por agentes estranhos, de imediato os macrófagos, células de defesa do organismo, iniciam a sua função de combate,
capturando-os. Ao mesmo tempo, dão o alarme ao
sistema imunitário, que ativa os glóbulos brancos ou
leucócitos. Estes encontram-se nos órgãos linfoides
primários (medula óssea e timo) e nos órgãos linfoides secundários (baço, intestino e nódulo linfático) e
movimentam-se pela corrente sanguínea e vasos linfáticos, distribuindo-se por diferentes locais do corpo.
De entre estes, destacam-se os linfócitos, que representam entre 20% e 30% dos leucócitos e são reconhecidos como os “soldados” do sistema imunitário, por
terem a capacidade de reconhecer e destruir eficazmente os invasores. Ao ser emitido este alarme, entram em atividade os linfócitos T, que, quando identificam o intruso capturado pelos macrófagos, emitem
um novo alarme, desta vez para os linfócitos B. Estas
células iniciam o seu trabalho, produzindo os anticorpos específicos para cada tipo de invasor, desempenhando assim um papel vital neste combate. Por sua
vez, os anticorpos cobrem os intrusos e os macrófagos
conseguem então envolvê-los e destruí-los.

capacidade de memorizar o anticorpo utilizado no
combate contra cada inimigo. Isto vai permitir que,
num próximo ataque, este invasor já seja conhecido
e a resposta imunológica será, por isso, muito mais
rápida e eficaz (princípio da vacinação). Cada uma
destas células exerce, assim, uma função específica no
combate às infeções. Para que esta função seja igualmente eficazmente no combate ao cancro, o sistema
imunitário tem de ser capaz de detetar o que pertence ao organismo e o que lhe é desconhecido. Ele
possui certos mecanismos de sinalização que detetam
as células tumorais e que costumam mantê-lo regulado. Muitas vezes, estas células contêm proteínas na
sua superfície, chamadas PD-L1, que as ajudam a esconder-se do sistema imunitário através do bloqueio
desses ditos sinalizadores. Este é um dos mecanismos
que previnem a autoimunidade (quando os glóbulos
brancos atacam erradamente as células saudáveis do
organismo).

Novos fármacos foram desenvolvidos nos últimos dez
anos. A sua forma de ação passa pelo bloqueio destas
proteínas PD-L1, ou do correspondente PD-1, auxiliando assim o sistema imunitário a identificar as células tumorais e a destruí-las. Um destes exemplos são
os inibidores da via PD-1, presentes na superfície dos
linfócitos T e B ativados, e que surgem com a função
de desbloquear os sinalizadores, permitindo que se
reconheça as células tumorais e se concretize o ataque
ao cancro de um modo eficaz. Assim, há uma ativação do sistema imunitário, levando a que as células do
Depois de cada agressão, o sistema imunológico pro- próprio organismo, ao serem estimuladas, o ajudem a
duz células de memória, assim apelidadas pela sua combater o cancro e a limitar recorrências.
38

Imunoterapia
Ativa e Passiva

Podemos identificar dois tipos de imunoterapia, que

se distinguem pela forma como atuam. A ativa, que
estimula as células naturais do sistema imunitário, e a
passiva, que consiste na utilização de anticorpos normalmente produzidos em laboratório, que irão apoiar
o sistema imunitário no combate contra a doença. A
sua capacidade de detetar ou atrasar o crescimento de
células cancerígenas – bem como de destruí-las – é
potencializada, o que se reflete no aumento da capacidade de defender o organismo.
Surgiu, assim, uma nova solução terapêutica para os
doentes que já não tinham respostas duradouras e eficazes nos tratamentos convencionais de quimioterapia e radioterapia – que, por norma, lhes causavam
complicações e efeitos secundários significativos. A
isto, soma-se o facto de, em algumas situações, já não
se verificar resposta terapêutica aos fármacos utilizados, por ganho de resistência das células tumorais. A
imunoterapia emergiu então como alternativa, após
falência das terapêuticas utilizadas e como um potencial tratamento a ser instituído em primeira linha,
para variados tipos de tumores.
Durante muitos anos, alimentou-se o descrédito quanto à combinação da quimioterapia com a imunoterapia. Posteriormente, a investigação veio a comprovar
que esta postura não fazia sentido e que a conjugação
destes tratamentos representava um ganho para a oncologia, já que a quimioterapia melhorava a eficácia
de muitas moléculas imunoterápicas, parecendo aumentar a possibilidade de cura em determinados tipos
de cancro. Hoje em dia, há combinações de imunoterapia com quimioterapia ou terapêuticas-alvo, ou ainda em contexto adjuvante (após doença removida do
organismo por cirurgia), por exemplo. Muitos ensaios
investigacionais continuam a ser realizados com o intuito de esclarecer qual a melhor combinação entre
estes fármacos para reforçar a imunidade antitumoral,
reduzindo as doses e a duração da quimioterapia e,
por conseguinte, a intensidade dos efeitos secundários
provenientes do tratamento.
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de náuseas e vómitos, queda do cabelo ou alterações
analíticas. Os mais observados são as reações autoimunes resultantes da ativação das células de defesa,
sendo os mais comuns a diarreia, colite, rash cutâneo,
dermatite, elevação de transaminases, hipofisite, fadiga e tireoidite.

Existem várias combinações de imunoterapias que

são utilizadas e outras que continuam a ser estudadas. Isto não significa que este tratamento faz sentido
em todos os tipos de tumores e em qualquer doente portador de cancro. Apesar de se concordar que a
imunoterapia veio dar resposta a muitas situações em
que se verificava uma lacuna terapêutica – e daí surgir
a necessidade de incentivar pesquisas farmacológicas
para obtenção de novos fármacos –, ela não pode ser
adotada em todos os tipos de tumores. O seu uso dependerá sempre das condições de saúde do paciente,
do estadiamento do tumor e dos tratamentos anteriormente realizados.

A maior parte destes efeitos é transitória e apresenta
uma boa resposta aos corticoides. Podem ir de leves a
graves, como miocardite ou pneumonite. É vital que
o médico seja informado de todos os sintomas que
o doente tem apresentado, o que permitirá intervir
atempadamente, de forma que possa controlá-los, prevenindo complicações de gestão mais difícil. No caso
de ocorrer um efeito secundário grave, o tratamento é
suspenso imediatamente e o doente inicia terapêutica
com corticoides. Deverá, por isso, estar atento ao esquema de agendamento de consultas e análises, para
que o seu acompanhamento seja o mais adequado e
eficaz possível.

Sempre que o doente reunir estas condições, necessárias para ser sujeito a um tratamento com imunoterápicos, ele deverá preparar-se para a sua primeira consulta. Esse é o momento de reunir toda a informação
que considerar pertinente partilhar com o seu médico: se faz uso de algum tipo de substâncias, incluindo
suplementos alimentares ou produtos fitoterápicos;
se está grávida ou a amamentar, uma vez que não se
sabe se o tratamento passa para o leite materno; se usa
contracetivos, visto existir a probabilidade de o tratamento causar danos ao feto e, por isso, ser recomendável o seu uso, pelo menos, até quatro meses após a
última dose; se tem hábitos alcoólicos (deverá manter
nos limites mínimos); se pretende ser vacinado, pois
é recomendável que não o seja durante o tratamento
com imunoterapia, etc.

Melhoria da sobrevivência
e da qualidade de vida
Apesar de ainda ser prematuro falar em cura, não podemos negar que a sobrevivência dos doentes melhorou consideravelmente com o uso de imunoterapia e
que houve ganhos em qualidade de vida. Os resultados demonstram o seu benefício no controlo da doença oncológica, e as suas vantagens são reconhecidas: a
imunoterapia chega a zonas específicas que a cirurgia
não alcança; as células cancerígenas são mais facilmente reconhecidas e eliminadas; as células saudáveis
são menos atingidas, já que o seu foco são as células
tumorais, o que se reflete nos tecidos circundantes –
que são poupados.

Como a imunoterapia apenas estimula o sistema imunológico, o seu efeito pode não se manifestar logo e,
portanto, não é capaz de tratar rapidamente os sintomas da doença, pelo que poderá haver necessidade de
associar outros medicamentos, como anti-inflamatórios, corticoides ou analgésicos, para diminuir o desconforto. Não é aconselhável negligenciar o receituário instituído pelo médico assistente.
A duração do tratamento depende da eficácia dos fármacos no controlo da doença e da tolerância do doente ao tratamento. A sua administração é feita por via
endovenosa ou subcutânea e, como em todos os tratamentos, também se podem verificar alguns efeitos secundários. Ainda assim, estes são menos frequentes e
intensos comparativamente aos causados pela quimioterapia, não se observando os sintomas tradicionais
Fonte: https://bebevida.com/imunoterapia-e-o-uso-do-sangue-do-cordao/
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É verdade que já se investiu muito nesta área, mas
existe ainda um longo caminho a percorrer. Novas
moléculas estão em desenvolvimento, e a sua associação com outras terapêuticas vai ser a nova forma de
tratamento do cancro. Contudo, a imunoterapia não
está limitada a esta área da medicina, sendo atualmente uma das estratégias desenvolvidas por alguns cientistas no tratamento da covid-19, mas apenas quando
aplicada no início da infeção – pelo menos, até ao momento.
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Como surgiu o

Projeto?
José Grilo
Administrador da Gripharma, S.A.

Como surgiu o projeto?
O projeto surgiu da necessidade sentida por três entidades envolvidas na procura de soluções que, de algum modo, contribuam para facilitar a vida aos doentes oncológicos e dos seus familiares ou cuidadores.
A Cuidar comunica regularmente com um vasto conjunto de pessoas envolvidas na temática da doença
oncológica, a Pierre Fabre desenvolveu um leque de
produtos com características para um uso seguro em
pessoas com doença oncológica e a Farmácia em Casa
é uma das mais antigas lojas online do país e assegura
Não somos mais uma loja online. Seremos sempre
uma entrega em 24h em todo o continente .
uma loja com um portfólio reduzido de produtos. Todos os produtos que estão disponíveis são aprovados
O que o levou a aderir?
previamente pela Cuidar e a essa aprovação resulta de
uma análise das suas características e, fundamentalAlém de sermos uma loja online, somos um grupo de mente, de resultados de experiências vividas por utilizadores reais e em situações concretas, pois neste caso
Farmácias.
Valores como cooperação, disponibilidade, solidarie- a experiência é um fator diferenciador.
dade, estão no nosso ADN . Para nós o projeto da loja
da Revista Cuidar, é muito mais do que que um proje- Na doença oncológica já estão identificados muitos
to meramente comercial, pois consegue reunir muitos produtos que, pelas suas componentes ou característidestes valores. Por isso, não tivemos nenhuma dúvida cas, não se podem aplicar nesses doentes, mas muitos
em o abraçar e temos muito orgulho em sermos o par- não têm evidências científicas ou estudos associados,
pelo que as experiências de quem os utilizou com suceiro da Cuidar e da Pierre Fabre nesta iniciativa.
cesso e conforto são fundamentais.
Quem luta contra esta doença necessita de muitos pequenos contributos. Queremos com este projeto, dar Esse é um dos importantes trabalhos e serviços da
um pequeno contributo para facilitar a vida a quem Cuidar. A revista partilha uma informação que alia a
luta por ela. Queremos que o acesso aos produtos que ciência à experiência, e disso resultam ganhos signifidisponibilizamos seja feito de uma forma simples, cativos para o conforto e a estabilidade emocional dos
doentes.
tranquilo e seguro.
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Os efeitos tardios da Radioterapia pélvica:

A estenose e a secura
vaginal
Marta Machado
Enfermeira de Radioterapia

Segundo a OMS, o cancro é um problema de saú-

de pública. O cancro ginecológico tem uma alta incidência e é causa relevante de morbilidade e óbitos
em todo o mundo. A Radioterapia pélvica é um tratamento comum no cancro ginecológico e divide-se
em duas modalidades distintas, a Radioterapia externa e a Braquiterapia. A Radioterapia externa utiliza a
radiação ionizante através de feixe externo, que incide na pele a uma distância variável até um metro. A
Braquiterapia é uma fonte de radiação aplicada junto
ou a poucos centímetros do tumor. Estas duas modalidades podem ser usadas em associação terapêutica,
dependendo do volume, tipo e localização do tumor.
Destes tratamentos podem resultar efeitos secundários a longo prazo, como alterações vaginais: diminuição da lubrificação e estenose vaginal (estreitamento
anormal do canal vaginal ou encurtamento da vagina), caracterizadas por obstrução do canal vaginal
devido à formação do tecido cicatricial. Isto torna-se
uma preocupação, em duas vertentes. Por um lado, estes sintomas podem afetar a qualidade de vida da paciente (gerando diversos efeitos físicos e psicológicos
com repercussão negativa na saúde sexual das mulheres e dos seus parceiros). Por outro lado, o controlo
e vigilância, da paciente em termos clínicos (através
de exame ginecológico) após os tratamentos é fulcral
e indispensável. Torna-se, assim, necessário e imperativo a realização de alguns cuidados nos pós-tratamento.
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A estenose vaginal pode ser identificada por queixas
como dificuldade e/ ou dor na relação sexual. A radiação causa danos no epitélio vaginal, tecido conjuntivo
e pequenos vasos sanguíneos, levando à diminuição
do fluxo sanguíneo local, hipóxia tecidual, perda de
elastina e deposição de colagénio. Estes processos
causam enfraquecimento da mucosa vaginal, ausência
de lubrificação, cicatrizes e fibrose, tornando a vagina
mais curta, menos elástica e menos lubrificada.

duração do uso do dilatador vaginal. Cada caso deve ser avaliado em particular e esta recomendação deve ser ajustada em função de cada paciente.
Os músculos do pavimento pélvico desempenham um papel importante na função sexual e, por
isso, também é recomendada a realização de exercícios de Kegel, ou seja, exercícios que melhoram a tonicidade destes músculos. A reabilitação e o fortalecimento destes músculos possuem
efeito positivo na vida sexual das mulheres, uma vez que permitem um melhor relaxamento da
musculatura do assoalho pélvico, diminuindo assim o desconforto durante as relações sexuais. Para realizar estes exercícios, a mulher deve contrair os músculos do pavimento pélvico e
aguentar cinco segundos, respirar suavemente e relaxar durante mais cinco segundos e repetir
em séries de dez vezes. É recomendável realizar os exercícios, no mínimo, três vezes por dia.
A adesão, por parte da paciente, a estes cuidados no pós-tratamento vai influenciar diretamente
a sua qualidade de vida.

As intervenções para prevenção da estenose vaginal
são baseadas em evidências científicas um pouco limitadas, sugerindo a retoma da atividade sexual logo
que possível ou o uso regular de dilatadores para prevenir ou minimizar aderências, separando assim as
paredes vaginais.
Dilatadores vaginais são dispositivos em forma cilíndrica, na maioria dos casos de plástico ou borracha
que devem ser introduzidos na vagina. Uma vez que,
a radioterapia provoca inflamação na pele e mucosa vaginal, o ideal será haver uma recuperação desta inflamação, para assim iniciar o uso do dilatador
vaginal ou a retoma da atividade sexual, sendo que o
timing para o início destas medidas deverá ser devidamente questionado e esclarecido com o seu médico
assistente em Radioterapia, uma vez que varia de caso
para caso. Em relação ao tempo e frequência de uso
do dilatador, será necessário um tempo de inserção
de 5 a 10 minutos, com frequência de 2 a 3 vezes por
semana. O uso do dilatador deve ser acompanhado
de um lubrificante ou hidratante vaginal (este último
pode ser utilizado diariamente para conforto da paciente). Não existe uma recomendação padrão para a
Fonte: https://www.eairolou.com.br/wp-content/uploads/2020/07/eairolou_espinha_na_vagina_1_header-1.jpg
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Daniela Rosa

careca, e isso fez-lhe muita confusão.
Em relação aos meus filhos, sentei-me com eles e expliquei-lhes o que se estava a passar. Estão a reagir de
uma forma completamente diferente. Noutro dia, tinham deixado algo desarrumado e eu dizia-lhes: “Estou pelos cabelos com vocês!” Começaram a rir-se e
disseram: “Mãe, tu não tens cabelo.”
Que tipo de tratamento tem de realizar?

No dia em que escrevo estas linhas, celebra-se o Dia

Mundial da Luta contra o Cancro, a 4 de fevereiro. Ao
vê-lo assinalado no calendário, lembrei-me imediatamente da luta que a minha vizinha Helena Rosa, de
41 anos, está atualmente a travar contra o cancro da
mama. Inúmeras pessoas travam todos os dias uma
batalha feroz contra o cancro e ainda têm tempo para
nos mostrar como a vida é maravilhosa.
A Helena é exemplo disso. Porque a luta contra o cancro não é um dia, mas faz-se dia após dia, às vezes ano
após ano.

a marcar uma consulta de clínica geral.
Quando e como lhe foi diagnosticado este
cancro?
Tive o diagnóstico no dia 27 de outubro do ano passado. Após a apalpação e depois de fazer alguns exames, o médico começou por perguntar-me se eu tinha
alguém na família com cancro. Disse-lhe que não. Ele
voltou a perguntar: “Tem a certeza?” Eu senti um arrepio e disse-lhe: “Não, não tenho ninguém na família, doutor, mas já vi que vou ser a primeira.” E quando
o médico disse que eu tinha cancro, pensei: “como assim, tenho cancro?!” Não queria acreditar.

Helena, consegue explicar-nos que tipo de
cancro tem?
Como reagiu a sua família quando soube?
O cancro que eu tenho, em Portugal nem tanto, mas
nos Estados Unidos da América é o que mais afeta a
população e chama-se cancro da mama triplo negativo. É o cancro que mais atinge pessoas de raça negra.
Embora eu seja muito “branquinha”, este cancro surgiu devido a uma mutação genética. É muito agressivo, desenvolve-se com muita rapidez e aparece maioritariamente em gente jovem, entre os 20 e os 45 anos.

Quando disse ao meu marido que tinha cancro, ele
respondeu-me “tens o quê?!” E ficou estarrecido a
olhar para mim. Os meus pais e a minha irmã também ficaram em choque. Na minha família, como
nunca ninguém teve cancro (eu fui a primeira), isto
está a ser um choque. Foi um choque para mim, mas
aceitar está a ser um choque para toda a família.

Como se apercebeu do nódulo na mama? O meu sobrinho de oito anos, quando me viu sem
cabelo, ficou em pânico, a ofegar e perguntou: “mãe,
Eu bati com o peito na porta. O que me chamou a a tia nunca mais vai ter cabelo?” Aquilo fez-lhe muiatenção foi que não vi nenhuma nódoa negra no seio, ta confusão. A minha irmã já lhe tinha dito que a tia
mas sentia dor, o que achei muito estranho. À partida, tinha um problema de saúde e que ia rapar o cabequando se magoa uma zona tão sensível como o pei- lo. Quando me viu careca, ele ficou numa ansiedade
to, fica-se automaticamente à espera de que apareça e num stresse, que eu senti necessidade de lhe dizer
uma mancha vermelha, algum sinal de pisado, e isso “Afonso, está tudo bem!”
não aconteceu. Mas sempre que alguém se encostava Se calhar, a minha irmã não lhe explicou da melhor
a mim, eu sentia dor. Uma vez, no duche, levantei o forma; disse-lhe: “Olha, a tia rapou o cabelo.” E o mibraço, apalpei por baixo do peito e notei algo duro. údo deve ter ficado a pensar: “Rapou um bocadinho,
E fiquei na dúvida. E foi essa dúvida que me levou como nós, rapazes…” Mas ao ver-me completamente
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O único tratamento que existe é a quimioterapia
agressiva, com mais um ciclo de seis meses de quimioterapia “leve”. O meu tratamento divide-se em três
partes: quimioterapia, cirurgia e radioterapia.
Como é ser doente oncológico em plena
pandemia?
É muito mau. Os tempos que estamos a passar significam que eu não posso levar um acompanhante às
consultas, tenho de ir sempre sozinha. É difícil assumir isto sozinha.
Após o “choque” que foi receber a notícia, veio o medo
de ficar infetada, porque não posso parar o meu tratamento. Sei que as minhas defesas estão em baixo e que
sou uma doente de risco. E fico apavorada.
Quando os meus filhos estavam na escola, eu andava
de máscara em casa, e o meu filho chegou a perguntar-me “Oh mãe, já não gostas de mim?” Eu dizia-lhe:
“Eu gosto de ti, filho, mas não sei até que ponto é que
tu estás cem por cento bem, para eu poder estar à
vontade em casa, para te poder abraçar, para te beijar,
para estar sem máscara.”
Acha que as pessoas ainda se sentem
envergonhadas por assumirem que têm
cancro? Como foi, no seu caso?
Acho que sim. Não sei se é vergonha, ou se é não
quererem chocar os outros. No meu caso, não tenho
vergonha, nem nunca tive, de dizer que tenho cancro.
Mas muita gente não se sente à vontade, porque há
um estigma muito grande.
Quando soube que estava com cancro, disse ao meu
marido que não queria que ele dissesse a toda a gente
que eu tinha cancro. Isto porque a primeira impressão

é que as pessoas vão ficar cheias de pena. “Ah, coitadinha”, e ligam-te a perguntar como estás, como se já
estivesses a morrer. Eu respondo: “Estou bem.” Já não
tens muito mais a dizer, mas as pessoas continuam a
perguntar: “Então, estás a recuperar?” E nem tu sabes,
às vezes...
Não tenho medo ou vergonha da doença, mas não
tenho paciência para atender telefonemas de “coitadinha”. Estou a fazer quimio e sinto-me bem. Há momentos em que não estou bem, há momentos em que
estou bem, mas não acho que isto me torne diferente.
Sentiu necessidade de ter algum cuidado com a aparência? Recomendaram-lhe
algo relacionado com isso, nesta fase?
Quando senti que o cabelo estava a começar a cair,
decidi rapá-lo. Nunca quis peruca, e o médico insistia
comigo: “D. Helena, olhe que, às vezes, vocês acham
que estão preparadas, mas não estão. É a vossa imagem.” Tanto insistiu, que eu, em tom de brincadeira,
uma vez disse-lhe: “Doutor, se eu vir que há necessidade, lá para o Carnaval, compro uma peruca.”
Antes de começar a quimio, optei por fazer a dermopigmentação da sobrancelha, porque havia a possibilidade de me caírem as sobrancelhas e as pestanas. Eu
não queria olhar-me ao espelho e sentir-me vazia, não
ter sobrancelhas, não ter pestanas, não ter cabelo. Isso
dá um ar doente, e eu não queria isso, para me manter
positiva.
É uma pena os médicos não dizerem isto aos pacientes… Eles falam do cabelo, mas não é só o cabelo que
nos cai. Se nos olharmos ao espelho e nos sentirmos
bem, vamos ter isso na cabeça. Mas se acontecer o
oposto, isso também se vai refletir no nosso estado de
espírito e na cura.
Na sua opinião, que mensagem falta
transmitir sobre o cancro da mama e a
sua prevenção?
Acho que falta passar tudo. Acho que nenhuma de
nós, mulheres portuguesas, sabe fazer o autoexame;
se houver, são muito poucas. Fazemo-lo todas mal. Eu
fazia, e agora estou sempre a dizer às minhas colegas
que se não querem fazê-lo no duche, tudo bem, mas
por favor, que se deitem e façam a apalpação. Se não
tiverem coragem, peçam aos vossos maridos.
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Entrevista

Quando temos cancro da mama, deixamos de pensar: “Ah, eu agora não vou fazer.” Não, agora vou fazer sempre, porque tenho possibilidade de ter cancro
noutra mama, de voltar a aparecer. Não brinco mais
com isto. Antes de ser diagnosticada com cancro, fazia
a apalpação no banho. Mas, por norma, não fazemos
essa procura.

Entrevista

da pessoa que está ao nosso lado. O meu marido disse-me: “Não estás sozinha nessa luta, estamos os dois
nisto.” Ele sabe que vai estar cinco horas à porta do
hospital, à minha espera, e ele está lá.

As mulheres que perdem um peito não deixam de ser
mulheres, até porque, hoje em dia, há todo um caminho de recuperação ao nível estético. Nós somos mais
Outra parte fundamental, complementar ao autoexa- do que isso.
me, são os outros exames que os médicos não passam.
A dois meses de fazer 41 anos, descobri que tinha No que diz respeito à ansiedade, optei por começar
cancro, mas nunca na vida a minha médica de família a fazer meditação. É necessário ter calma, principalme tinha passado uma mamografia, ou uma ecografia mente quando estamos na quimioterapia. Por norma,
mamária, tudo porque eu não tinha idade e nem an- é o momento em que tento estar mais feliz e serena. É
tecedentes. Lá por não se ter antecedentes, não quer um momento bom para usufruir de esperança. É meio
dizer que não se possa ter acesso a esse tipo de acom- caminho andado para a cura. Então, tenho de estar
bem.
panhamento.
O Estado, com o que gasta em tratamentos, se me
mandasse fazer uma mamografia para despiste, pelo
menos uma vez por ano, pouparia muito com o tratamento oncológico e pouparia muito sofrimento aos
pacientes. A médica de família que me prescrevia o
papanicolau nunca me fez a apalpação, mas deveria.
Acho que isso também se devia fazer no centro de
saúde.
Que conselho dá a quem está a passar
pelo mesmo?
A aceitação, o otimismo, o foco, o apoio familiar e a
tranquilidade são fundamentais. Se não aceitas o que
te está a acontecer, estás no caminho para uma grande
depressão. Pensar: “Ok, agora tenho isto, o único caminho é para a frente, e para a frente é esperança, e esperança é vida.” E é este caminho que temos de levar.

Comecem o vosso dia de tratamento com um “bom
dia”, cumprimentem as pessoas, façam de conta que
estão a ir a um supermercado, ou a outro sítio qualquer. Não pensem que estão no IPO e que vão lá estar
a fazer x horas de quimioterapia. Não, não pensem
assim. Descontraiam, leiam um livro, conversem, ouçam música, façam o que funcionar melhor convosco.
As pessoas costumam dizer: “Só se vive uma vez.” Eu
costumo dizer que só morro uma vez e vivo as vidas
que eu quiser viver.

O que quero
melhorar?
O que quero mudar
em mim?
Já tive momentos em que disse: “Não quero isto para
mim, não gosto de ser assim. Errei, ok, não vou voltar
a fazer isto e, se calhar, até posso voltar a cometer esse
erro, porque não aprendi à primeira, mas quero mudar. Por isso, vou insistir. O que tenho de fazer para
não voltar a fazer aquilo?”
Penso que esta disciplina devia ser dada na escola.
Não é perguntar aos meninos: “O que gostavas de
ser quando fores grande?” Grande o quê? O que é ser
grande? A pessoa não quer ser grande, a pessoa quer
ser feliz. Agora, o que te pode trazer essa felicidade?

Podes cair, ficar lá no fundo, mas, se quiseres, podes
voltar a viver. A tua vida só para quando realmente
morres. Mas tu vives as vezes que quiseres. Nada pode
ser mais forte do que tu própria. Eu já passei por uma
depressão, estou a passar pelo cancro; por isso, já tive
várias vidas. Agora, estou a viver uma vida com cancro, mas tenho a certeza de que a minha próxima vida
vai ser feliz, sem cancro.

O médico pode dar-me os melhores comprimidos do
mundo, mas eu tenho de estar disposta a aceitá-los.
Costumo dizer que a mente é que comanda tudo. O
foco é essencial. Tens de acreditar que o médico está
a fazer o melhor por ti, mas tu também tens de dar o
melhor de ti.
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Fonte: https://www.noticiasaominuto.com/lifestyle/1331688/saber-realizar-autoexame-da-mama-pode-salvar-uma-vida-7-passos-a-seguir

As pessoas perguntam: “És feliz?” E eu pergunto: “O
que é ser feliz, para ti? Tu és sempre feliz?” É que eu
não sou sempre feliz. A felicidade são momentos. Tenho muitos momentos felizes e sou muito feliz. Mas
ninguém é feliz a cem por cento, ninguém consegue
estar vinte e quatro horas feliz. Isso não existe. Então,
não aprendíamos nada na vida e era tudo muito boO apoio familiar também é muito importante. Eu tenito.
nho a sorte de ter uma família espetacular, um marido
que me apoia e dois filhos que me fazem rir. Acredito
Acho que a mente das pessoas é que tem de mudar.
que isto seja muito complicado para uma pessoa que
Cada pessoa tem de mudar para si mesma, para se
está sozinha. Acho muito importante que haja apoio
sentir mais feliz.
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Strut talk com
Lolita Frazier
Sofia Reino

No dia 9 de janeiro, Sofia Reino viveu uma das ex-

periências mais “improváveis” da sua vida: aprender a caminhar como numa passerelle, mas esta não
foi uma experiência qualquer... Explicando melhor:
quando se pensa em passerelle, imediatamente nos
vem à mente a ideia de mulheres estereotipadas, com
uma única função – dar corpo a uma marca. Pois a
história, aqui, foi outra.
No seguimento da primeira sessão do projeto Sofias’
Choices, foi recebida como convidada Lolita Frazier,
uma norte-americana cheia de garra que ajuda pessoas que passaram por experiências traumáticas –como
o cancro, perdas ou violência – a caminhar com confiança, superando medos e inseguranças.

Lolita
Frazier

Lolita Frazier é uma terapeuta e coach norte-a-

mericana, que utiliza a passerelle como forma de ajudar quem sofreu situações traumáticas. Pelo projeto
que desenvolveu nos Estados Unidos da América, denominado Loco Strut Runway, já passaram centenas
de pessoas com diferentes histórias – desde cancro e
abusos a violência e perdas. Na sua passerelle, caminha-se do medo para a confiança e do complexo para
a autoestima.
Desde que venceu a sua primeira competição de
moda, em que o seu estilo assertivo, poderoso e ágil
foi apelidado de “loco”, Lolita tem passado os últimos
15 anos a descobrir, a treinar e a orientar aspirantes a
modelo. Em simultâneo, desenvolveu um interesse especial por trabalhar intimamente com sobreviventes
de cancro da mama e grupos de apoio relacionados
com o tema.

Sofia Reino, uma sobrevivente de cancro da mama,
confessa que, quando começou o workshop, estava
“um pouco desconfiada em relação à ideia; nunca gostou do mundo da moda nem dos ares das modelos...
Mas a surpresa chegou logo na apresentação ao grupo,
no momento em que Lolita se desfez em lágrimas e
contou a sua história: havia perdido o filho mais novo
poucos anos antes, devido à violência com armas nos
Estados Unidos da América. A sua vulnerabilidade e
capacidade de relatar a sua história a partir de um lugar de força cativaram Sofia de imediato: “Percebi que
isto não iria ser uma experiência qualquer. A partir
daí, foi abraçar o caminho com confiança, com orgulho em quem sou e sem medo de julgamentos.”
LolitaFrazier regressará a Portugal em maio. “Estou
em pulgas para voltar a caminhar com ela.”
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TRANSPLANTE DE
MEDULA ÓSSEA
Carla Lopes
Enfermeira no Hospital de S. João

O transplante de células estaminais ou de medula

óssea consiste na substituição de uma medula óssea
doente ou deficitária por células normais para a reconstituição da mesma. É realizado em algumas patologias hemato-oncológias, como mielomas múltiplos,
leucemias e linfomas, e noutras, como esclerose múltipla.

Os enfermeiros estão capacitados para realizar cuidados e atender a complicações específicas, que podem
ser nutricionais, infeciosas, cutâneas, neutropenia/
aplasia, mucosite e doença enxerto contra hospedeiro
(alotransplante).Após a recuperação hematopoiética e
a alta hospitalar, cerca de quatro a seis semanas depois, o follow-up será realizado em ambulatório. As
complicações pós-transplante são frequentes, pelo
que o seguimento é muito importante nos seis a 12
meses seguintes.

No autotransplante, o doente recebe as suas próprias
células colhidas previamente em remissão, ou seja,
após tratamentos de quimioterapia em que a medula
se encontra livre de doença. Estas células são colhidas
por aférese, procedimento que consiste na recolha de
células por veia periférica ou central, com duração de
cerca de três horas cada sessão; as células são depois
criopreservadas até serem reinfundidas no doente.
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O transplante é um processo bastante complexo e o
papel do enfermeiro é fundamental, exigindo-se-lhe
responsabilidade e competência no cuidado e no
apoio ao doente e à família, tendo em vista um atendimento competente e individualizado. O doente, por
seu lado, deve fazer parte integrante dos cuidados,
para que perceba a importância de todo o processo, de
modo a identificar precocemente sinais e sintomas e
formas de minimizar riscos e prevenir complicações.
A hospitalização implica modificação dos hábitos diários do doente, do ambiente e do convívio social. O
isolamento em quarto individual com pressão positiva
é essencial para o sucesso do transplante e tem como
principal objetivo evitar potenciais infeções devido à
imunossupressão.

Complicações
pós-transplante

Na maioria dos casos, a fonte de células para o transplante é a medula óssea ou o sangue periférico, sendo
que o doente poderá receber as suas próprias células
(autotransplante) ou as células de um dador (alotransplante).

No alotransplante, as células ou a medula óssea são
obtidas de um dador histocompatível. Este pode ser
aparentado (irmão ou parente próximo) ou não aparentado— neste caso, é encontrado no banco de dadores. A obtenção de células também pode ser efetuada
como no autotransplante, por aférese ou por colheita
de medula óssea, que consiste em várias punções das
cristas ilíacas posteriores (bacia), onde é aspirada a
medula em quantidade suficiente consoante o peso do
recetor (10 a 15 ml por kg de peso).

Este procedimento é realizado em bloco operatório, crucial. No entanto, deve sublinhar-se a importância
com anestesia geral e internamento de 24 horas. Neste do conhecimento e do empenho do doente em todo
tipo de transplante, as células ou a medula óssea po- este processo, que de outra forma não seria possível.
dem ser infundidas a fresco.

De salientar a importância dos conselhos dados ao
doente e à família, sobre a prevenção de infeções, cuidados com a alimentação e preparação dos alimentos,
e autovigilância de sinais e sintomas específicos. O doente ficará apto para detetar sinais e sintomas precocemente e atuar adequadamente, o que contribui para
o sucesso do transplante.

Fonte: https://saude.abril.com.br/wp-content/uploads/2017/08/medula.png?quality=85&strip=info&resize=680,453

A qualidade dos cuidados de enfermagem prestados
nas várias fases do transplante — quando avalia e prevê potenciais complicações, orienta, ensina e atua — é
Fonte: https://outraspalavras.net/wp-content/uploads/2020/12/as-celulas-para-transplante-podem-ser-retiradas-crista-iliaca-5b22d3782367c.jpg
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Sugestão

Passatempo

Transformar o

cancro

1 Shampoo de Leite de Aveia da KLORANE
Formulado para o cabelo fino e delicado, o Shampoo
com Leite de Aveia (200 ml) da KLORANE foi concebido para limpar o seu cabelo profundamente, ao mesmo
tempo que amacia e protege a raiz do cabelo. Torna o
seu cabelo mais fácil de desembaraçar, deixando as suas
madeixas com um aspeto flexível e forte.

Cláudia Piloto

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

Capacidade: 200ml
PVPr: 9,45€

1

2

3

4

5

Formulário:

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

Nome completo
Idade
Morada

2 DUCRAY SENSINOL SERUM FISIOPROT
Este cuidado intensivo semenxaguar, de textura não
oleosa, suaviza imediatamente o couro cabeludo muito sensível sujeito a prurido forte. A sua fórmula proporciona uma suavidade rápida, que persiste até uma
semana após a sua aplicação. Além disso, respeita a
coloração capilar.

Contacto Telefónico
Situação Clínica

Capacidade: 30ml
PVPr: 15,90€

Protocolo de quimioterapia

4 RENE FURTERER COMPLEXO 5

Um sonho

Revele toda a força e a beleza do seu cabelo com o concentrado vegetal Complexe 5. Este produto icónico, rico
em óleos essenciais quentes de lavanda e laranja, com
propriedades estimulantes, é um genuíno cuidado de vitalidade para o couro cabeludo. Um passo essencial antes
do champô, aplique este produto com uma massagem relaxante, para um momento único de bem-estar. Relaxante
e perfumado, o Complexe 5 revitaliza o couro cabeludo e
fortalece o cabelo desde a raíz. Mais forte, mais bonito e
mais vigoroso, o seu cabelo fica radiante.

Capacidade: 50ml
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PVPr: 34,25€

3 RENE FURTERER FORTICEA LOCAO ENERG
Muito comum entre os homens, a loção FORTICEA
energizante é um ritual essencial da manhã, independente de ser na sua casa de banho ou até mesmo no balneário do ginásio. Em apenas poucos segundos, a loção
oferece vitalidade e uma sensação de frescor e pureza
ao couro cabeludo que é instantaneamente revigorado.
O cabelo está vibrando com energia, fortificado desde a
raiz e fácil e pentear.
Capacidade: 100ml
PVPr: 24,60€

5 DUCRAY DEXYANE MED CREME REPARADOR
Dexyane MeD Creme reparador calmante trata, repara
e limita o reaparecimento das lesões de eczemas. A sua
textura “efeito penso ultra hidratante” assegura a proteção da pele.

Capacidade: 100ml
PVPr: 17,20€
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Sugestão

Receitas

Secção

1 DUCRAY DEXYANE MED CREME REPARADOR
Dexyane MeD Creme reparador calmante trata, repara
e limita o reaparecimento das lesões de eczemas. A sua
textura “efeito penso ultra hidratante” assegura a proteção da pele.

Rui Ribeiro
Chef

Receitas
Salada de quinoa com lulas grelhadas e ervilhas

Capacidade: 100ml
PVPr: 17,20€

Receita

1

4
3

Ingredientes p/2pessoas
1 chávena de quinoa branca
300 g de lulas limpas
200 g de ervilhas
1 limão
1 dente de alho
1 molho de coentros
50 ml de azeite
Sal e pimenta a gosto

2

5

2 DUCRAY DIASEPTYL SPRAY
Graças à clorohexidina de ação duradoura, Diseptyl
Spray tem propriedades antisséticas e purificantes.

3 AVENE CICALFATE+ CREME
Uma fórmula reparadora e protetora, de elevada tolerância, Cicalfate + é o creme para irritações de toda
a família. Ainda mais eficaz, suaviza imediatamente,
graças a uma combinação única de ingredientes ativos.

Capacidade: 125ml
Capacidade: 40ml

PVPr: 6,70€

PVPr: 9,35€

4 A-DERMA EPITHELIA AH DUO GEL OLEO MASSAGEM
O gel-óleo para massagem EPITHELIALE A.H DUO
MASSAGE atenua a aparência das marcas na pele, e
acalma de forma imediata e duradoura. Graças à sua
textura evolutiva única patenteada, favorece a massagem remodelando as cicatrizes e as estrias. Complexo
de ingredientes ativos antimarcas e hidratante patenteado*: Cicahyalumide®. Fórmula natural com 98% de
ingredientes de origem natural.
Capacidade: 100ml
PVPr: 16,50€

5 A-DERMA EPITHELIALE AH ULTRA CREME
EPITHELIALE A.H ULTRA Creme Reparador* Calmante utiliza-se em todas as peles fragilizadas na sequência de atos dermatológicos superficiais e agressões
superficiais da epiderme, que podem deixar marcas
cutâneas.

Capacidade: 40ml
PVPr: 12,30€

Preparação
Coloque ao lume uma panela com 3 chávenas de
água.
Tempere com sal e adicione a quinoa. Deixe cozer
por 12 minutos.
Entretanto, corte as lulas ao meio e faça alguns cortes pouco profundos, apenas para marcar.
Aqueça um grelhador e cozinhe, grelhe as lulas durante não mais do que 2 minutos de cada lado.
Entretanto, se utilizar ervilhas congeladas, adicione-as à panela onde está a cozinhar a quinoa.
No processador ou no copo da varinha mágica,
coloque o sumo de um limão, o azeite, o alho e os
coentros. Tempere com sal e pimenta e processe
até ficar quase em creme.
Retire as lulas e envolva-as no molho. Reserve.
Quando a quinoa estiver cozida (12 minutos), escorra o excesso de água e coloque numa taça.
Adicione as ervilhas que, entretanto, deverá ter escorrido, e as lulas reservadas.
Envolva e sirva com umas raspas de limão.

Clínica

Clínica

A Terapia das

“Eis-vos, portanto, grandes senhores, depois de Deus,
da vossa horta. Não se esqueçam de cuidar dela, de
a mimar, de a proteger (…). Reguem-na, sachem-na,
amanhem-na, cuidem dela. E depois recolham os tesouros”, disse Maurice Mességué.

Plantas

Se não tiver o tal «talhãozinho», substitua a enxada
pela pá, compre terra em saco, uns vasos e encha a
sua casa de plantas. Nada há de mais maravilhoso que
ver aquela sementinha, aquela folhinha, aquele pezinho frágil espreitar da terra, olhar-nos esperando
um mimo, uma palavra de apoio ao seu crescimento
e à sua beleza, que são a forma de retribuir o carinho
com que foi tratado. São pouco exigentes. Em troca,
dão-nos muito. Mexer-lhes ajuda a reduzir a tensão,
aliviando sintomas de ansiedade. Tornam o ambiente mais leve, mais bonito e acolhedor, convidando ao
relaxamento e à meditação — ao esvaziar a mente de
contrariedades e energias negativas, que nos conduzem ao desinteresse pela vida e à depressão.

Teresa Alves
Green Home

“Que a morte me encontre a plantar couves, sem me importar
com ela e ainda menos com o meu jardim imperfeito”

O homem, porque faz parte da natureza, sempre

sentiu necessidade de interagir com ela, até ao momento em que a ânsia de sucesso, de poder económico e promoção social o fez esquecer o bem maior que
lhe foi oferecido de mão beijada. A vida atingiu um
ritmo de tal maneira alucinante que o quotidiano se
resume ao trajeto casa-trabalho, à refeição a cem à
hora num balcão de fast food,ao “serão”com um saco
de snacks na mão em frente à televisão, a digitar nas
redes sociais, ou a boiar na adrenalina dos jogos de
computador.

Fonte: https://www.shutterstock.com/

disse Montaigne.

As plantas são seres vivos e, por estranho que pareça,
ouvem-nos, sentem-nos, compreendem os nossos estados de alma, porque, também elas, têm alma.
Vale recordar Auguste Rodin:
“A arte é a contemplação, é o prazer do
espírito que penetra a natureza e descobre que a natureza também tem alma.”

É a vida do estar sentado, submerso em sons, odores,
alimentos e situações, que nos deixa cada vez mais
distantes do meio natural e que provoca distúrbios
como ansiedade, depressão e stresse.
Já dizia Anne Frank: “Saia, vá para o campo, aproveite
o sol e tudo o que a natureza tem para oferecer.”
Numa tentativa de contribuir para a mudança do estilo de vida, têm surgido projetos de hortas urbanas,
através dos quais as pessoas procuram retomar um
hábito antigo, por muitos esquecido, que aumenta
a qualidade de vida e que é, muito mais do que um
hobby, uma terapia: a jardinagem.
Um talhãozinho de terra e uma enxada na mão oferecem um cansaço saudável que, por magia, se transforma naquela sensação que reconforta a alma e reabilita
o físico.
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Fonte: https://www.shutterstock.com/
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Nos hospitais, os palhaços
nunca estão a mais
Gilberto Oliveira
Dr. Paco (Operação Nariz Vermelho)

Sou ator e palhaço e tenho-me desdobrado entre

personagens, personas e uma figura, motivo pelo qual
partilho convosco este texto, que cruza tudo ao longo
da minha vida. Gosto de pisar as tábuas de um palco, sentir a respiração do público e, em estúdio, ouvir: “Luzes, câmara, ação!” Formei-me como ator em
2001, na Escola Superior de Música e das Artes do
Espetáculo, no Porto. Durante a formação académica,
experimentei várias técnicas de ator, para levar personagens à cena, e foi aqui que tive pela primeira vez
contacto com a figura que mencionei no início deste
testemunho e que me marcou profundamente: o palhaço.
Criei um pequeno espetáculo a partir de um conto de
Henri Michaux e pude sentir na pele o que era partilhar muito mais do que uma história com o público.
Na verdade, a história era apenas um pretexto para
estar ali. Era a premissa de que necessitava para justificar ter tantos olhos voltados para mim. A partir dessa história, a relação de intimidade que se foi desenvolvendo com o público ganhou uma importância tal
que, no meio de muitas ações e palavras estapafúrdias,
emergiu uma coisa que me fez apaixonar por este ofício de palhaço: a verdade. Que verdade era esta?
Na altura, senti-a como um diálogo profundo entre
mim e o público, que se construía a par de um texto
e cena predeterminados. Como se cumprisse uma série de marcações, contasse uma história predefinida e
ensaiada, mas, em paralelo, sussurrasse ao ouvido de
cada pessoa da audiência um segredo só meu, que revelava o mais ridículo de mim mesmo. Isto criou uma
cumplicidade tão grande entre nós, que o texto com
que dialogávamos era apenas o riso. O riso genuíno do
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público em resposta à verdade do que lhes mostrava.
A verdade do que eu era, da minha imperfeição, dos
meus medos e desejos. Esta verdade que lhes servia de
espelho, pois refletia parte das suas imperfeições, ao
espreitarem as minhas.

que ia apresentar, agora acredito que o pretexto ideal
é a bata branca que vestimos. Ela serve de disfarce de
profissional de saúde para circularmos pelos corredores e entrarmos nos quartos das crianças. Um disfarce
muito “mal-amanhado”, ao estilo de um gato que se
Os anos foram passando, terminei a minha formação esconde por baixo de um tapete, mas deixa a cauda
e criei alguns espetáculos assentes na técnica do pa- de fora. Ele, o gato, acredita que ninguém o vê, e nós,
lhaço. Em 2008, soube da existência do projeto Ope- palhaços, acreditamos que ninguém desconfia de nós.
ração Nariz Vermelho (ONV), através de um casting
de palhaços para trabalhar em contexto hospitalar. O “nós” é muito importante na nossa dinâmica, porNaquele momento, percebi que o meu lugar era ali. que trabalhamos sempre em dupla. Todos os critérios
Em Portugal, a tradição de trabalhar o palhaço é pou- técnicos e artísticos são construídos para que dois paco enraizada, e a ONV foi o local onde percebi que po- lhaços existam no hospital. E, em dupla, as possibilideria trabalhar esta técnica de forma contínua. Sabia dades de criar um imaginário que não interfira diretatambém que era um projeto profissional, que admitia mente com a criança, e em que ela seja simplesmente
apenas artistas com formação e/ou experiência vali- uma espectadora, aumentam exponencialmente. O
dada e, sendo admitido, seria remunerado para exer- nosso objetivo, ao encontrar este público, é transcer a função. Fiz o casting com a crença cega de que formar o ambiente em que a criança está inserida,
pertencia ali e fui passando todas as etapas até chegar retirando-a dessa realidade por alguns momentos–
a imaginação é o veículo em que a transportamos.
à final − a atuação no hospital.
A adrenalina, nesse dia, foi tão grande que tudo passou num piscar de olhos. As minhas pernas tremiam,
a voz pouco afinava se quisesse cantar e todos os meus
poros estavam alerta. Aquele espaço não era o meu
habitat natural. Não tinha as tábuas do palco por baixo dos pés, a luz era difusa e olhos espreitavam de todas as direções, mas o meu foco seriam aqueles olhos
infantis, pequenos e arregalados, que estavam nas camas das enfermarias ou nos quartos de internamento.
Sob o escrutínio de quem me avaliava e via a reação
da criança ao meu trabalho, o casting no hospital terminou e, uns dias depois, o meu telefone tocou. Era
Mark Mekelburg, da direção da ONV, a dizer que o
meu palhaço teria lugar na equipa do Norte. Após alguns meses de estágio, em que decorreram várias formações de adaptação do nosso trabalho artístico ao
contexto hospitalar, como regras e higiene, especificidades de diferentes serviços e aprofundamento da
identidade do meu palhaço, batizei-me de “Dr. Zundapp” e, anos mais tarde, fui rebatizado de “Dr. Paco”.
Hoje, a ONV está presente em 17 hospitais de norte a
sul do país, incluindo o IPO do Porto, que, ao longo
destes 13 anos, visitei frequentemente. Fazemos visitas
semanais e temos como missão levar alegria à criança
hospitalizada. Se, no início deste testemunho, dizia que
o pretexto do meu palhaço para ir à cena era a história

Também numa perspetiva pessoal, o trabalho em dupla é essencial para a nossa sobrevivência. Agora, não
falo só enquanto palhaço, mas também enquanto pessoa. Muitas situações que encontramos são extremamente dolorosas e emocionalmente desafiantes. Nem
sempre a criança está disponível para embarcar num
jogo proposto por nós. Fazer rir perante um cenário
de horror não é tarefa fácil e, sozinho, poderia ser impossível ou catastrófico ao nível emocional. Termos
alguém a quem dar a mão quando o chão parece fugir
é imprescindível e saudável para que continuemos.
É neste sentido que trabalhar no IPO se torna um
desafio ainda mais incrível. Regra geral, encontramos crianças com internamentos muito longos, que
lá permanecem durante anos. Acompanhamos aniversários, conhecemos pais, primos, tios e amigos
− e todos estes laços se intensificam com o tempo.
Eles também conhecem cada vez melhor as nossas
personalidades, as nossas relações, os nossos jogos,
que deverão surpreender e fazer rir a cada visita.
Sinto que a maior diferença do IPO em comparação
com os restantes hospitais reside no tempo. Há um
tempo muito específico neste hospital, que também
é sentido de forma diferente de serviço para serviço.
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Um hospital de dia tende a ter uma energia mais frenética, as crianças funcionam mais em bando, pelo que os
jogos/improvisações que propomos tendem a ser um pouco mais estridentes, pois o barulho não incomoda
tanto. No internamento, exceto na sala de atividades, as visitas são realizadas nos quartos, entramos com “pezinhos de lã”, partindo sempre do encontro com a criança para construir algo. E estamos sempre muito atentos
ao seu estado anímico.
Toda esta atenção é redobrada nos quartos de isolamento e principalmente no Serviço de Transplantação de
Medula Óssea (STMO). Nestes últimos, nunca entram objetos que trazemos no bolso e o nosso figurino é tapado por uma bata verde, touca e máscara, descartáveis. Aqui, a nossa imaginação tem de estar especialmente
apurada. Não temos grandes recursos para construir um imaginário que faça a criança evadir-se daquele espaço, mas temos os principais e que são basilares para a nossa existência: corpo, voz e respiração.

Sugestão

Outro aspeto fundamental para o sucesso do nosso trabalho nos hospitais é a estreita relação que mantemos
com os profissionais de saúde. A confiança e a proximidade alcançada ao longo dos anos permitem um diálogo
franco, que, no caso do IPO do Porto, atravessa todos os pisos que visitamos, desde a direção, que está no 13º
piso, até ao refeitório, no piso -1, onde, com tanto carinho, nos servem o almoço. Só com esta proximidade tem
sido também possível atravessarmos esta pandemia e mantermos o nosso trabalho, agora noutro formato. As
visitas foram suspensas e, até regressarmos presencialmente, criámos o “Palhaços na Linha”, em que fazemos
teleconsultas através de plataformas digitais.

4
3
1
5

Obrigado às equipas de educadoras, professores, enfermeiros, assistentes operacionais, médicos e restantes
profissionais de saúde. E um obrigado ainda mais especial à criança, que atura os nossos devaneios, ri de nós e
me faz querer pôr o nariz vermelho sempre que entro no hospital.
2
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1 Klorane Monoï & Tamanu
O produto after sun Klorane Monoï & Tamanu garante
à pele exposta ao sol uma regeneração necessária e um
efeito calmante.

Capacidade: 200ml
PVPr: 10,10€

2 Klorane Polysianes Óleo Reparador Pós-Solar
O produto after sun Klorane Monoï & Tamanu garante
à pele exposta ao sol uma regeneração necessária e um
efeito calmante. profundamente a pele exposta ao solproporciona à pele uma hidratação necessáriarenova a
barreira protetora da peleintensifica e prolonga o bronzeadoComo a exposição ao sol, aplique uniformemente
na pele limpa de todo o corpo.
Capacidade: 150ml

3 Klorane Monoï & Tamanu
O champô Klorane Monoï & Tamanu é desenvolvido
especialmente para o cuidado do cabelo exposto ao sol.
Lava-o delicadamente, deixando-o macio e brilhante.

Capacidade: 200ml
PVPr: 10,10€

PVPr: 14,55€
4 Klorane Monoï & Tamanu condicionador nutritivo
O condicionador Klorane Monoï & Tamanu regenera
o cabelo exposto ao sol e torna mais fácil o seu tratamento.
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5 Klorane Monoï & Tamanu protetor solar em spray
SPF 50

O produto para bronzeamento protetor Klorane Monoï
& Tamanu é uma parte indispensável do cuidado da
pele quando estiver exposto ao sol.

6 Klorane Monoï & Tamanu creme after sun nutrição
e hidratação
O produto after sun Klorane Monoï & Tamanu garante
à pele exposta ao sol uma regeneração necessária e um
efeito calmante.

Capacidade: 200ml

Capacidade: 200ml

Capacidade: 200ml

PVPr: 11,76€

PVPr: 29,20€

PVPr: 32,80€
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O Cuquedo- livro puzzle

Texto : Clara Cunha | Ilustração: Paulo Galindro

Corações aos milhões

Editora: Livros Horizonte (livroshorizonte.pt) Idade
recomendada: +4
PVP: 14,90€

Texto : Joana Lopes | Ilustração: Catarina Marques

Editora: Livros Horizonte (livroshorizonte.pt)
Idade recomendada: +6 anos
PVP: 12,20€

Um dos livros infantis mais vendidos em Portugal chega
agora aos mais pequeninos em formato puzzle. Um livro
muito divertido para ler com quatro puzzles para fazer.
Joga com o Cuquedo e os animais da selva!

Corações a pilhas, corações de poetas, corações-cofre, corações
de manteiga e corações de pedra.

bertrand

No mundo inteiro há corações aos milhões, milhões de corações
diferentes.
Joana Lopes, vencedora do Prémio de Literatura Infantil Pingo
Doce 2014, juntou-se à ilustradora Catarina Correia Marques
para nos oferecer um livro cheio de imaginação e de cor, pensado
para ajudar as crianças a identificar e entender as suas emoções.
Uma ferramenta indispensável para quem quer desenvolver a inteligência emocional dos mais pequenos.

Mindful eating

Autora: Filomena Nascimento

Quando a Tristeza Chama
Manual de instruções
Texto e Ilustração: Eva Eland

Editora: Livros Horizonte (livroshorizonte.pt)
Idade recomendada: +3 anos
PVP: 12,90€
Às vezes, a Tristeza chega sem avisar. Deixa-a entrar, vais
ver que esta visita invulgar nem sempre é o que parece...
Este livro ajuda a identificar e aprender a lidar com o sentimento de tristeza, personificando-o;
•Ótimo auxiliar para pais e educadores na abordagem ao
tema da tristeza e dos sentimentos.
“Comovente, contemplativo e verdadeiramente inspirador.” Book Trust
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Editora: Livros Horizonte (livroshorizonte.pt)
PVP: 16,90€

Está na lista das “quero mas não consigo”?
Este livro é para si.
Apontamentos úteis de como conseguir a figura que persegue mas teima em fugir.
Da alimentação passando pela auto-estima obrigatória em
tudo.

Vai ver que consegue!
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