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A vida corre, porque é assim que ela nos cumprimenta e,
sem nunca saber ao certo o que a esperava, lá estava a garota, debruçada sobre a cama a assistir ao cuidado que a mãe
tinha com o avô - um doente oncológico - num sofrimento
que naquela altura, era um mal maior. E de repente, uma
mão não bastava para contar tantos outros males maiores
que foram surgindo. Do avô materno, aos avós paternos,
primos, tios, mãe e irmã e tanto que o passado esconde num
silêncio que não consola.
Como
se
respira
quando
estamos
submersos na intermitência da dor da perda? Cuidando.
É esta a palavra chave, o segredo e a força desta família - cuidar.
E sabem, deixem que vos conte o mais importante: onde
existe a capacidade de cuidar, consegue-se sempre encontrar as armas necessárias para nos mantermos nesta corrida
que é a vida

Joana Malheiro
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Editorial

Cresceu no interior, entre a serra e o rio e desde de garota assistiu ao cuidado - a mãe que cuida do pai, a sobrinha
que cuida da tia, os filhos que cuidam dos pais. E ainda ali,
naquele céu de vinhas, descobriu como é que uma família
sobrevive ao cancro.
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Artigo

Atualmente sabemos que mais de metade dos cancros pode ser atribuída a fatores modificáveis, como
a alimentação, sedentarismo e falta de exercício físico,
desregulação do ritmo circadiano e hábitos de sono,
exposição a tóxicos e carcinógenos como a poluição e
o tabaco, entre outros. Isto significa que mais de metade dos cancros poderiam hipoteticamente ser prevenidos com atuação nestas várias áreas. No entanto, após
alguém ser diagnosticado com cancro, na maioria dos
hospitais ainda não há um acompanhamento holístico
e integrado a cada pessoa de forma a perceber de que
modo se poderiam ajustar hábitos e comportamentos
para reduzir o risco de uma recidiva, de um segundo
cancro e inclusive melhorar os resultados dos tratamentos, reduzir as toxicidades e melhorar a qualidade
de vida. Igualmente, não existem em Portugal serviços dedicados à recuperação holística dos mais de 500
000 sobreviventes oncológicos existentes no país. Foi
para dar resposta as estas necessidades urgentes em
oncologia que nasceu a AIM, criada por uma médica
oncologista.
A AIM é o centro de cuidados holísticos a todo o sobrevivente oncológico e seus familiares ou cuidadores.
É uma clínica predominantemente online que também presta serviços ao domicílio ou na comunidade
em vários pontos do país, e que pretende dar acesso
aos melhores cuidados de suporte em oncologia complementares aos tratamentos hospitalares a todos os
que passam por um diagnóstico de cancro, independentemente da sua localização geográfica. Para isto,
reunimos a maior rede de profissionais especializados
em oncologia nas várias valências que contribuem
para melhores resultados, melhor qualidade de vida
6

e uma melhor recuperação: medicina, nutrição, exercício, fisioterapia, psicologia, estética, sexualidade,
sono, enfermagem e coaching.
Uma das grandes dificuldades que nos relata quem
passou por um cancro é saber o que pode fazer por si,
o que é que é seguro e o que é que pode ajudar mais,
da alimentação ao exercício, etc... Porque o “pode comer de tudo” ainda frequentemente ouvido em consulta é negligente (a não ser que se refira ao dia de
aniversário e do Natal...) mas na internet as fontes são
demasiadas e com informação díspar e contraditória.
Porque ainda se ouve que durante a quimioterapia
ou radioterapia deve “poupar-se energia” e não fazer
exercício, quando as guidelines, os media e os amigos
recomendam o contrário. Porque ainda se sai de uma
cirurgia a cancro da mama com a recomendação de
não levantar mais do que 2 Kg, como se a fisioterapia, o treino de resistência e cargas progressivas não
pudessem ajudar a prevenir o linfedema. Porque se
quer saber se a suplementação que lhe recomendaram
é segura, é difícil encontrar abertura para o avaliarem em conjunto no hospital, assim como obter uma
recomendação informada (e não apenas ouvir que a
suplementação durante os tratamentos é proibida ou
perigosa, o que não é universalmente verdade). Na
AIM vai encontrar respostas a estas e outras perguntas, baseadas em evidência, por profissionais com formação e experiência nas diferentes áreas, com tempo
para escutar e explicar, e que vão trabalhar com cada
pessoa de acordo com os seus objetivos para, juntos,
delinearem um plano. Por isso a abordagem na AIM é,
também, preferencialmente multidisciplinar.
A equipa inclui médicos oncologistas, radioncologis-
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tas, radiologistas, de genética médica, medicina geral
e familiar, de estética médica, psiquiatria, de terapêuticas de suporte, de cuidados paliativos e de oncologia
integrativa. Para além de consultas nas respetivas áreas, estão também disponíveis consultas multidisciplinares de 2ª opinião sobre os tratamentos indicados ou
tratamentos mais inovadores disponíveis para o seu
caso. Mas o papel dos médios na AIM vai muito além
das consultas: dão o apoio de retaguarda necessário
a toda a equipa das restantes valências para que, em
conjunto e com uma abordagem integrada, se assegurem os melhores cuidados, num plano individualizado/dirigido a cada doente. Contamos também com
enfermagem em oncologia, reabilitação e coaching,
muito importantes para ajudarem a fazer a ponte entre
os cuidados hospitalares e o dia a dia de cada pessoa
promovendo hábitos mais saudáveis, adesão à terapêutica e uma melhor gestão sintomática. A nutrição,
o exercício, a fisioterapia e a psicologia são também
valências chave nos cuidados prestados na AIM pois
cada uma, na sua vertente, tem um papel fundamental tanto na preparação como durante os tratamentos
e, também, na reabilitação e recuperação após esses
mesmos tratamentos.
Nos hospitais, o foco é tratar o cancro e nada substitui
estes tratamentos à luz dos conhecimentos atuais.
A AIM surgiu para tratar de cada pessoa. Porque
quanto melhor estiver o corpo e a mente, melhor se
vai conseguir gerir a doença, manter a saúde e viver
mais tempo e com mais qualidade de vida.
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Fruta de Verão…
uma verdadeira tentação
Doutor João Rodrigues - Nutricionista

Como pode constatar, existem muitos motivos para
se consumir fruta durante o Verão, e aproveitar toda
O Verão é uma estação do ano incrível! Com ele vem a variedade da mesma que caracteriza esta época do
o calor, as idas à praia, os convívios, as festas e ro- ano. Seja como sobremesa, como snack ou como inmarias, e tantas outras atividades que preenchem os grediente de receitas salgadas, oportunidades não faldias com cor e felicidade. Do ponto de vista alimentar, tam para fazer com que a fruta assuma um papel de
uma das características que mais se destaca, é a varie- destaque nas rotinas alimentares de cada um. A fruta
dade imensa de fruta que normalmente existe nesta corresponde a uma das maiores fatias da Roda dos
altura. E para quem a fruta é uma verdadeira tentação, Alimentos, o que significa que o seu consumo deve
esta é uma situação particularmente relevante.
ser diário, e em quantidades significativas. E se no
Inverno algumas pessoas se podem queixar da pouca
São vários os motivos para se aproveitar a fruta que variedade de fruta existente, a fruta de Verão, é meso Verão nos “oferece”. Em primeiro lugar, trata-se de mo uma verdadeira tentação!
fruta que tendencialmente é menos calórica do que
outros tipos de fruta. A título de exemplo, a meloa,
o melão e a melancia, são das frutas menos calóricas
que existem. Claro que isso não significa que podem
ser consumidas sem regra, mas de uma maneira geral
o seu consumo tem um impacto mais pequeno na balança. Em segundo lugar, a fruta de Verão é normalmente muito rica em água (aliás, é esse o principal
fator que torna essa fruta menos calórica). No Verão
a necessidade de se manter o corpo hidratado é mais
significativa, e o consumo de fruta pode ajudar de forma importante a atingir-se esse objetivo. Em terceiro
lugar, a fruta é refrescante, e por isso pode ser um aliado perfeito para os dias mais quentes, evitando dessa
forma recorrer com maior regularidade a outros alimentos menos interessantes do ponto de vista nutricional, tais como sumos, refrigerantes ou gelados. Em
quarto lugar, é de destacar a riqueza em fibra, vitaminas, minerais e antioxidantes que a fruta apresenta, o
que a torna num dos grupos de alimentos nutricionalmente mais densos que se pode consumir. Por último,
mas não menos importante, a grande variedade de
fruta que existe no Verão permite aumentar de forma
muito relevante o leque de sabores, texturas e cores
que se pode consumir nesta altura do ano. Isso vai fazer com as refeições se tornem mais saborosas, mais
apelativas e menos monótonas.
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Cancro do ovário: o poder da informação
contra os atrasos no diagnóstico
Inchaço, sensação de enfartamento ou enjoos são sintomas que podem, de facto, não ser nada. Mas podem
também ser sinal da presença de um cancro do ovário, doença que, não sendo frequente, é a 8ª causa de
morte por cancro na mulher em todo o mundo. Estar
atento aos sinais e realizar consultas de rotina com um
especialista são as melhores formas de proteção contra este tipo de tumor, cujos sintomas associados são,
na sua maioria, inespecíficos, o que contribui para
muitos atrasos no diagnóstico e desfechos fatais.
Sensação de peso, dor pélvica e alterações urinárias
são os sintomas mais comuns, que se costumam manifestar numa fase mais precoce, sendo acompanhados, mais tarde, de uma sensação de enfartamento e

aumento do volume abdominal. Sinais de alerta para
um tipo de cancro que tem como principais fatores
de risco a idade, alguns fatores ambientais, história
familiar da doença e predisposição genética. Apesar
de uma grande percentagem dos cancros da mama e
do ovário ser de ocorrência esporádica, à semelhança
de outros tipos de tumores, como o da mama, próstata ou pâncreas, também o do ovário pode ser causado por mutações germinativas nos genes BRCA1 e
BRCA2, estas passadas de pais para filhos. E o que é
que isto significa? Que quando alguém herda uma cópia alterada do gene BRCA dos seus progenitores, essa
pessoa vai ter uma probabilidade superior de desenvolver cancro mais cedo na vida, e de ter mais do que
um tumor maligno.
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Cancro do Ovário- Panorama geral

O que são os genes BRCA? O que significa ter mutação nos genes BRCA?
Existem alguns genes que têm como função proteger-nos do desenvolvimento de cancro, corrigindo os
danos que podem ocorrer no nosso ADN, durante a
divisão celular. Os genes BRCA1 e BRCA2 são dois
exemplos desses genes supressores de tumor.
Ou seja, não são as mutações genéticas nos genes
BRCA1/2 que provocam o cancro, mas sim a acumulação de danos no ADN não reparados nas células,
fazendo com que uma célula normal se transforme
numa célula tumoral.
A mutação no gene BRCA torna uma pessoa mais
suscetível (probabilidade superior à esperada na população em geral) a desenvolver cancro numa idade
mais precoce e a ter mais do que um cancro. (1)
Têm indicação para realizar o teste BRCA todas as
doentes com cancro do ovário epitelial não mucinoso (incluindo carcinossarcomas, cancro das trompas
de falópio ou cancro peritoneal), em qualquer idade.
(5,6)
Mas também….

Em indivíduos saudáveis (>18 anos) com antecedentes familiares de cancro hereditário associado a va10

riante patogénica nos BRCA1 ou BRCA2, é possível
realizar estudo genético com pesquisa da mutação
familiar, de modo a investigar se herdaram, ou não, a
predisposição oncológica.
Em indivíduos saudáveis, com probabilidade de mutação BRCA1/BRCA2 superior ou igual 10%, poderá
ser considerada a realização do estudo genético completo, na ausência de familiar afetado disponível para
estudo, sendo necessário discutir previamente as limitações na interpretação dos resultados.(1)
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Testemunho na primeira pessoa:
Maria Eduarda, portadora de mBRCA, sobrevivente
cancro da mama e ovário, idade?

informação mais prática, destinada às mulheres que
enfrentam atualmente este diagnóstico.

Maria Eduarda teve um cancro da mama aos
31 anos, numa altura em que ainda não se realizava o teste genético. Fê-lo mais tarde, aos
50 anos, depois do diagnóstico de um segundo cancro, do ovário.
“Poderia ter sido poupada a tanto sofrimento
físico e psicológico se estivesse informada sobre os testes de genética.’’
Na altura em que me foi diagnosticado o cancro da mama, tinha 31 anos, não havia ainda
em Portugal testes de genética, estávamos
em 1991. Desse cancro não voltei a ter recidivas… Mas aos 50 anos apareceu o cancro do
ovário. Poderia ter sido poupada a tanto sofrimento físico e pscicológico se estivesse
informada sobre os testes de genética e as
consultas de risco que a partir de 2000 já existiam. Quando soube que tinha a mutação não
me afetou muito porque já tinha a doença e
já não havia muito a fazer. Mas tenho um filho,
que têm uma filha pequena e já o aconselhei a
fazer o teste, por ele e pela minha neta.

É para alertar para este risco, nem sempre conhecido,
que a campanha saBeR mais ContA continua a trabalhar. Nascida em 2019 para esclarecer a população e,
sobretudo, os doentes oncológicos e as suas famílias
sobre a relação entre as mutações nos genes BRCA1
e BRCA2 e alguns tipos de cancro, tem-se dedicado à
partilha de informação, sobretudo através de um site
criado para o efeito (www.sabermaisconta.pt), mas
também de material infográfico e da realização de sessões de esclarecimento.
Uma iniciativa da Careca Power, da Evita, da Sociedade Portuguesa de Genética Humana, da Sociedade
Portuguesa de Ginecologia e da Sociedade Portuguesa
de Oncologia, com o apoio da AstraZeneca, este projeto continua a trabalhar para espalhar informação e
aumentar a literacia nesta área, como é disso exemplo o I Encontro saBer mais ContA: Cancro do Ovário que, recentemente juntou no Palácio Baldaya, em
Lisboa, especialistas e doentes. Um encontro onde se
falou da jornada de uma mulher com cancro do ovário, das mutações genéticas BRCA e da forma de as
identificar, tendo ainda sido palco de workshops com
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2018. Disponível em: https://gco.iarc.fr/ consultado em maio de
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(4) ESMO Patient Guide Series – Ovarian Cancer. European Society for Medical Oncology. 2017. Disponível em: https://www.
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Guidelines®) for Genetic/Familial High-Risk Assessment: Breast,
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Madame Pereirinha
Cristina Pereirinha, 43 anos, licenciada em design de interiores, empresária gráfica digital
de grande formato, com a sua Getbliss há 11
anos. Esta sou eu!

quem me segue e procura a mesma tendência que eu.

Quis aliar as cores vibrantes a um custo mais controlado, porque quero exactamente conseguir chegar a
todas. Tenho pesquisado por tecidos económicos e
Sou casada com o Miguel e temos o Lucas, um
costureiras que também dão as duas mãos por este
menino lindo com 9 anos.
projecto que eu farei de tudo para se manter cheio de
Em julho 2021 completamente descansada num fim cor e brilho!
de semana para recarregar energias no Algarve vi uma
reportagem da Joana Cruz e da Bárbara Guimarães a Se vão surgir mais novidades?? Eu tenho a certeza que
falar sobre cancro. Todos os anos em janeiro faço os sim.
exames de mama, mas neste ano não fiz por causa da
covid, assim, decidi fazer palpação por descargo de
consciência. Senti um alto minimo mas foi o suficiente para perceber que algo estava errado. Na semana
seguinte estava a marcar uma ressonância magnética
e depois biópsia.
Em setembro chegou o diagnóstico, cancro de mama
triplo negativo, o cancro da mulher jovem com um
crescimento rápido e agressivo. Iniciei os tratamentos
de quimio e desde a primeira sessão disse para mim
mesma que todos os dias de manhã ía ver-me ao espelho e reconhecer-me, tinha a certeza que só assim
teria força para seguir em frente.
Assim fiz, tirei os meus vestidos de festa da caixa, todas as lantejoulas que tinha e usei-as sem pestanejar.
Tive que rapar o cabelo, não tive chance, pesquisei,
procurei, bebi de tudo o que a internet tinha para me
oferecer, e é pouco, tão pouco o que há para nos sentirmos bonitas. Experimentei chapéus, lenços, cabeleira
mas a verdadeira paixão encontrei-a nos turbantes.
Identifico-me e sinto que são a minha segunda pele.
Infelizmente não há muitas soluções que eu sinta que
empoderam, principalmente a nível nacional, gosto
de usar marcas portuguesas e de facto não há muitas.
Comecei a produzir turbantes para mim, porque queria conjuga-los com as cores das minhas roupas e de
repente estou a fazer nascer uma marca!
A conta de Instagram Madame Pereirinha surgiu exactamente para sensibilizar mulheres para a palpação e
para mostrar que é possível apesar de doentes sentirmo-nos bonitas, mas num passo rápido sem quase
me dar conta comecei a fazer turbantes também para
12
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Decorreu em Maio, em Oia (Pontevedra),
no hotel Talaso Atlantico, a segunda edição do evento ONCOWEEK, uma iniciativa da Revista Cuidar Oncologia com a
organização, produção e apoio dos Laboratórios Dermatológicos de Uriage Portugal.
Foram quatro dias de conhecimento e
partilha entre profissionais de saúde, médicos, enfermeiras e doentes oncológicos.
Dedicado exclusivamente à transversalidade que a doença oncológica tem em
cada paciente. Num cenário incrível, com
o oceano em vista, doentes, médicos, enfermeiros, cuidadores, falam sem tabus
sobre as várias vertentes do Cancro, e aos
vários tratamentos e desafios complementares que deveriam fazer parte do dia a dia:
sessões de mindfullness, exercício físico e
claro, saúde da pele e beleza, que é tão necessária também para a auto-estima destes
pacientes.
ção e para mostrar que é possível apesar de
doentes sentirmo-nos bonitas, mas num
passo rápido sem quase me dar conta comecei a fazer turbantes também
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Papel dos Profissionais
Oncologistas no
percurso da doença.
O diagnóstico de uma doença oncológica origina uma
série de desafios, dúvidas, incertezas, preocupações,
angústia, relativamente à doença, aos tratamentos,
efeitos colaterais… Sem esquecer a dimensão emocional relacionada com a família, amigos, trabalho.
Portanto, tudo que possa ser feito para minimizar esse
impacto na pessoa e família é crucial.
Sabemos que as equipas multidisciplinares são muito relevantes para o sucesso no acompanhamento dos
doentes oncológicos. Profissionais especializados em
oncologia fazem a diferença na excelência dos cuidados, e têm como seu foco principal o compromisso
de assegurar um tratamento holístico, individual, adequado a cada doente .

tratamento, de um modo geral, agem melhor perante a situação, permitindo-lhe, algum controlo sobre a
doença e a ter uma atitude mais optimista.
Sabe-se que é importante ter uma postura pró-activa e informada em relação à doença e ao tratamento,
beneficiando a tomada de decisões mais adequadas
durante toda a transição de doença.
Os oncologistas são profissionais que serão uma constante, uma fonte de recursos, segurança e ajuda , num
mundo de rápidas mudanças, que o irão auxiliar a
adaptar-se a uma nova realidade, a diferentes rotinas
e situações.
Ao conhecer a equipa que o acompanhará, deve adquirir toda a informação que deseja, não ter receio de
questionar, deve também partilhar as suas expectativas e preocupações.
Os oncologistas deverão responder a questões importantes, tanto ao doente, como e/ ou cuidador , como
por exemplo:

É fulcral sentir confiança na equipa de profissionais de
saúde e manter uma boa comunicação com a mesma. Tipo de cancro?
O que pode esperar do seu Enfermeiro e Médico OnQue causas pode ter tido?
cologista?
Pode contar com profissionais especializados no tratamento e acompanhamento de doentes e da doença
oncológica. São profissionais que o informam acerca
das opções de tratamento, que o preparam para todo
o percurso da doença, respeitando a individualidade e
especificidade de cada pessoa doente.
São profissionais que conhecem as necessidades dos
doentes oncológicos e das suas famílias, desde a vertente do controlo de sintomas, bem-estar psicológico,
espiritual , respeitando as crenças e cultura individual.
Encaminham os doentes para os melhores serviços
de saúde disponíveis, colaboram na resolução de burocracia associada ao acesso a cuidados e direitos de
saúde.
Sabe-se que a ansiedade e o medo muitas vezes são
barreiras à comunicação, mas a relação entre a pessoa
doente e o seu enfermeiro oncologista ou médico é
algo de extrema importância.
Estudos revelam que quanto melhor informadas as
pessoas estiverem acerca da sua doença e opções de

Se está espalhado por outras partes do corpo
e quais as partes afetadas ?
Em que estadio está doença e como irá evoluir?
Quais os tratamentos adequados?
Durante quanto tempo e com que frequência
serão os tratamentos?
Que medidas tomar para tolerar os tratamentos?
O que é possível fazer para impedir que a doença se agrave?

Se a família poderá vir a desenvolver esta doença?
Se haverá necessidade de ficar internado no hospital?
Alguns doentes querem ter toda a informação possível e opções para o seu caso e assim decidir qual o melhor trajeto juntamente com os profissionais de saúde. Outros doentes optam por uma abordagem mais
orientada, em que os profissionais lhe digam qual o
melhor tratamento, apenas.
15
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O papel dos profissionais oncologistas é informá-lo
acerca dos benefícios, potenciais riscos, das diferentes
opções terapêuticas: cirurgia, quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal , imunoterapia, terapias mais
agressivas , terapias experimentais, ensaios clínicos,
terapias alternativas (meditação, ioga, técnicas de relaxamento acupuntura...), terapias biológicas alternativas e suplementos naturais…

A vida é uma caixinha de surpresas e incertezas, que
inconscientemente ignoramos , gostaríamos que durasse para sempre e sem intercorrências dolorosas.

Além do referido, os oncologistas podem encaminhá-lo para organizações sem fins lucrativos que assegurem apoio legal, informações de serviços tanto para
os doentes como para as famílias, assim como para
grupos de apoio e suporte composto por pessoas que
experienciaram situações análogas ou profissionais de
saúde.

Os profissionais de saúde desempenham um papel
fundamental em todo o percurso, trajetória da doença, desde o primeiro dia. Desde o diagnóstico, cirurgia, tratamentos, gestão de sintomas físicos ,psicológicos e reabilitação e cura.

Deverá também ser esclarecido acerca das alterações
provocadas pela doença e tratamento, orientá-lo na
gestão de todas essas alterações e auto-imagem.
Assim como prepará-lo para o impacto que a doença
terá perante os outros ,família, amigos e na sua vida
social.
Porém, mesmo com todos os apoios tanto dos profissionais de saúde , como da família e outras pessoas
que vão acompanhando o doente oncológico, é inevitável e normal, que, em muitas situações , se sinta sem
confiança, com desânimo , principalmente quando se
está mais doente e cansado.
É importante que os seus oncologistas o orientem para
o equilíbrio da cura/tratamentos, qualidade de vida e
bem estar. Que o orientem para que esteja desperto
para aproveitar os relacionamentos , usufruir das atividades em família, o tempo com quem lhe é próximo,
apreciando as oportunidades que a vida proporciona.
Os tratamentos são importantes, MAS VIVER TAMBÉM!
Deve cuidar de si, das relações familiares e amizades,
estar com quem é importante e o fazem sentir bem,
demonstrar os seus afetos. Deve fazer atividades que
lhe proporcionem alegria e prazer.
Partilhar com essas pessoas as expectativas, memórias
queridas, momentos de lazer, assim como medos e angústias.
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Prevenir o Cancro

Fatores de risco

O cancro não tem uma causa única. Fatores ambientais e comportamentais aumentam o risco de desenvolvimento da doença.

O termo "risco" é usado para definir a probabilidade
de uma pessoa sadia, exposta a determinados fatores,
ambientais ou hereditários, desenvolver uma doença.
Os fatores associados ao aumento do risco de se deSabia que o consumo de álcool, o excesso de peso cor- senvolver uma doença são chamados fatores de risco.
poral, o consumo de carne processada e a inatividade O mesmo fator pode ser de risco para várias doenças
física aumentam o risco de cancro? Sim, há pelo me- – o tabagismo e a obesidade, por exemplo, são fatores
nos 12 tipos de neoplasias que estão associados a esses de risco para diversos tipos de carcinomas, além de
fatores!
doenças cardiovasculares e respiratórias.
Essa relação precisa se tornar conhecida.

Vários fatores de risco podem estar envolvidos na origem de uma mesma doença. Estudos mostram, por
Pesquisas internacionais e nacionais, apontam um exemplo, a associação entre álcool, tabaco, e o cancro
baixíssimo reconhecimento dos fatores de risco para da cabeça e pescoço.
o cancro na sociedade. Ou seja, a maioria das pessoas
não sabe que é possível prevenir o cancro, nem muito As primeiras manifestações podem surgir após muimenos como.
tos anos de uma exposição única (radiações ionizantes, por exemplo) ou contínua (no caso da radiação
solar ou tabagismo) aos fatores de risco. A exposição
solar prolongada sem proteção adequada durante a
infância pode ser uma das causas do cancro de pele
no adulto.
Os fatores de risco podem ser encontrados no ambiente físico, herdados ou resultado de comportamentos, hábitos ou costumes próprios de um determinado
ambiente social e cultural.
Este aumento dos fatores de risco tem impactado diretamente o número de casos de carcinomas que poderiam ser evitados.
Estratégias de prevenção voltadas à promoção da alimentação saudável, da manutenção de peso corporal
adequado, da prática de atividade física no lazer e da
redução do consumo de bebidas alcoólicas podem
evitar os casos da doença.
Políticas ou programas efetivos de prevenção requerem um conjunto abrangente de ações integradas que
incluem ambientes promotores de saúde, ações de
educação e aconselhamento nos serviços de saúde e
ações integradas intersectoriais. Ações conjuntas têm
maior potencial de promover hábitos e escolhas saudáveis e contribuir com a redução do número de casos
e mortes.
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É por isso que a Cuidar convoca profissionais da saúde e a população a se unirem a esta causa!
Mudar alguns hábitos já é cuidar e prevenir. Começar
pode não ser fácil, mas qualquer mudança já traz benefícios!
Bebidas alcoólicas

adenocarcinoma), estômago (na região cárdia), pâncreas, vesícula biliar, fígado, intestino (cólon e reto),
rins, mama (mulheres na pós-menopausa), ovário,
endométrio (corpo do útero), próstata (do tipo avançado), boca/faringe/laringe, tiroide, mieloma múltiplo.

O mecanismo responsável pelo aparecimento do canAs bebidas alcoólicas não devem ser consumidas, pois cro associado ao excesso de peso depende do tipo. Enfavorecem o desenvolvimento de diversos tipos de tre alguns mecanismos identificados estão níveis elevados de insulina e fator de crescimento semelhante à
cancro.
insulina tipo 1, inflamação crónica, níveis elevados de
Estudos mostram que consumir bebidas alcoólicas estrogênio e androgênios e efeitos mecânicos (como
aumenta o risco de desenvolver diferentes tipos de refluxo gastroesofágico). Estes mecanismos podem
cancro como boca, faringe, laringe, esófago, estôma- provocar mutações nas células ou estimular o crescimento de células já modificadas.
go, fígado, intestino (cólon e reto) e mama.
Para a prevenção de cancro não há níveis seguros de
Uma alimentação saudável combinada com atividade
ingestão.
física ajuda a controlar o peso corporal.
Essa recomendação serve para todas as bebidas alcoólicas. Além disso, a combinação de álcool com tabaco Uma das principais formas de avaliar se o peso coraumenta a possibilidade do surgimento desse grupo poral está proporcional à altura é o Índice de Massa
Corporal (IMC). O IMC é calculado dividindo-se o
de doenças.
peso pela altura ao quadrado (altura x altura). O peso
O álcool pode provocar o aparecimento de carcino- corporal do adulto está adequado quando o IMC vamas por diferentes mecanismos. Os mecanismos en- riar entre 18,5 e 24,9 kg/m².
volvidos podem danificar diretamente o ADN das
células, provocar stress oxidativo que pode danificar
os genes, facilitar a penetração de carcinogénicos ambientais nas células, alterar o metabolismo hormonal,
provocar má nutrição que torna os tecidos humanos
mais sensíveis aos efeitos do álcool, entre outros menos frequentes.
É importante destacar que há uma evidente relação
dose-resposta entre o consumo de bebidas alcoólicas
e o risco de cancro. Ou seja, quanto maior a dose ingerida e o tempo de exposição, maior será o risco de
desenvolver a doença.
Peso corporal
Manter o peso corporal adequado é uma das principais formas de prevenir o cancro.
O peso corporal e a gordura armazenada no corpo
influenciam a saúde e o bem-estar ao longo da vida.
Sobrepeso, obesidade e o ganho de peso na fase adulta estão associados a carcinomas no esôfago (do tipo
18
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brovasculares e ataques cardíacos mortais. Os produtos de tabaco que não produzem fumo também estão
O tabagismo é reconhecido como uma doença cróni- associados ou são fator de risco para o desenvolvimenca causada pela dependência à nicotina presente nos to de cancro da cabeça, pescoço, esófago e pâncreas,
produtos à base de tabaco. De acordo com a Revisão assim como para muitas patologias buco-dentais.
da Classificação Estatística Internacional de Doenças
e Problemas Relacionados à Saúde [CID-11], da Organização Mundial da Saúde, ele integra o grupo de
"transtornos mentais, comportamentais ou do neuro
desenvolvimento" em razão do uso da substância psicoativa. Também é considerado a maior causa evitável
isolada de adoecimento e mortes precoces em todo o
mundo.
Tabagismo

A Organização Mundial da Saúde aponta que o tabaco
mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Mais de
7 milhões dessas mortes resultam do uso direto desse
produto, enquanto cerca de 1,2 milhão é o resultado
de não-fumantes expostos ao fumo passivo. A OMS
afirma ainda que cerca de 80% dos mais de um bilhão
de fumantes do mundo vivem em países maioritariamente, de classe baixa e média onde o peso das doenças e mortes relacionadas ao tabaco é maior.
O tabaco é uma planta (Nicotiana tabacum) cujas folhas são utilizadas na confeção de diferentes produtos
que têm como princípio ativo a nicotina, que causa
dependência. Há diversos produtos derivados de tabaco: cigarro, charuto, cachimbo, cigarrilha, dispositivos eletrônicos para fumar e outros.
Cabe ressaltar que a disseminação da nicotina se dá
para todos os tecidos do corpo, tais como pulmão, cérebro e outros. Ela também é encontrada na saliva, no
suco gástrico, leite materno, músculo esquelético e no
líquido amniótico.
O tabagismo é uma doença que contribui para o desenvolvimento dos seguintes tipos de cancro: leucemia
mieloide aguda; cancer da bexiga; cancro de pâncreas;
cancro de fígado; cancro do colo do útero; cancro de
esófago; cancro de rim; cancro de laringe (cordas vocais); cancro na cavidade oral (boca); cancro da faringe (pescoço); cancro do estômago; cancro de cólon e
reto; cancro de traqueia, brônquios e pulmão.
O tabaco fumado, em qualquer uma de suas formas,
causa a maior parte de todos os cancros de pulmão e
contribui de forma significativa para acidentes cere19
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O ASSUNTO QUENTE DA ESTAÇÃO
A FOTOPROTEÇÃO
Enfermeira Joana Preto
Porquê falar em fotoproteção? E porquê falar sobre a
sua importância na oncologia e, com mais precisão,
nas pessoas sob tratamentos oncológicos?

usada por todas as peles, com as mesmas regras, regras essas que são resultado dos testes de qualidade
e segurança aquando da elaboração de um protetor
solar.
É importante que saiba que mesmo um protetor solar com SPF 50 não é capaz de absorver ou refletir a
totalidade da radiação, cabendo a cada um de nós todos os cuidados complementares: reaplicação do fotoprotetor a cada duas horas, sempre que se molhar,
suar e secar a pele por fricção. Embora o impacto da
exposição solar varie com as condições climáticas da
zona geográfica onde nos encontramos, da estação do
ano e da hora do dia, vale a pena relembrar para a importância da evicção da exposição à radiação solar nas
horas de maior índice, que está no intervalo das 12h
às 16h em Portugal. Também não é de todo recomendado a frequência de solários nem uso de lâmpadas de
bronzeamento.

A palavra foto deriva do grego “phos” ou “photo” e
significa luz. O prefixo foto exprime a noção de luz.
Porque a luz que causa dano na pele não provém só
da radiação solar, é importante falar de fotoproteção,
na qual está englobada a proteção solar, entre outras
fontes de energia. Quer a radiação natural (sol), quer
a proveniente de fontes artificiais (lâmpadas fluorescentes e radiação emitida pelas telas luminosas como
o telefone, tablets ou ecrãs do computador), têm um
conhecido impacto na pele. O fotoenvelhecimento e
os danos na pele são erradamente associados somente à radiação ultravioleta, que representa apenas 6,8%
da radiação solar; a radiação infravermelha e visível
representam 54,3% e 38,9% da energia solar respecO uso de óculos de sol, chapéu de abas largas (que protivamente.
teja o rosto, pescoço e ombos) e roupa de tons mais esEmbora a radiação ultravioleta seja usada como te- curos (porque absorve mais radiação), são estratégias
rapia para determinadas doenças de pele, e a síntese essenciais e complementares ao uso da fotoproteção.
de vitamina D também lhe esteja associada, não é de
todo saudável a exposição prolongada, repetida e desprotegida. Este facto é válido para a população geral,
independentemente do fototipo de pele, mas existem
grupos de risco que devem tomar particular atenção
aos cuidados a ter.

No que diz respeito à pessoa sob tratamento oncológico, a fotoproteção é um tópico de extrema importância! Quer esteja, ou vá futuramente, realizar quimioterapia, radioterapia ou imunoterapia, deverá saber que
a pele é um dos órgãos que apresenta frequentemente
reações adversas. E alerto que estes cuidados se devem
Uma pele saudável mantém, à partida, a sua capaci- manter mesmo após o término dos tratamentos, como
dade de proteção natural através da síntese de mela- hábito diário. Apesar dos tratamentos oncológicos tenina, pelos melanócitos. O melanócito é um cromó- rem melhorado ao longo dos tempos a sua agressivifero, sendo responsável pelo tom de pele, e perante a dade, ou seja, serem melhor tolerados, continuam a
exposição à radiação ultravioleta é responsável pelo ser frequentes reações cutâneas adversas, as quais prebronze. Assim sendo não existe bronzeado saudável, cisam de ser geridas para melhor conforto dos doene desengane-se se até hoje pensou que sim! O bronze tes e também da manutenção das opções terapêuticas.
constitui, sim, um mecanismo de defesa da pele. Algumas pessoas tendem a apresentar eritema precoce, Além da limpeza diária e adaptada da pele, da sua conenquanto outras conseguem bronzear com mais rapi- veniente hidratação, a fotoproteção é mandatória, tal
dez. Isto pode prever a tolerância, ou não, que cada como todos os cuidados complementares mencionapele tem de se proteger da radiação, mas não deve ser dos anteriormente. As reações adversas mais comuns
usado como referência para uso de fotoproteção em são o rash cutâneo, xerose, eritema palmo-plantar
maior ou menor frequência. A fotoproteção deve ser (síndrome mão-pé), sensibilidade e fotossensibilida20
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de, e até discromias. Uma pele sensível e sensibilizada Depois de tudo isto lido, qual vai ser a sua atitude para
não tem a mesma capacidade de se proteger do sol, proteger a sua pele?
e por isso pode apresentar intolerância e sujeitar-se a
queimaduras com maior facilidade.
Fontes consultadas para a realização deste artigo:
O uso da fotoproteção ainda é visualizado como deshttps://www.spdv.pt/
necessário, trabalhoso e desagradável. Desnecessário 1.
https://www.skincancer.org/
porque persiste a ideia de que a sua utilização é ape- 2.
https://www.aeop.pt/
nas pertinente nas idas à praia ou piscina, o que está 3.
Bolognia, J. L., Schaffer, J. V., & Cerroni, L.
errado. A fotoproteção deverá ser um cuidado diário, 4.
como outro qualquer, quer esteja na praia, na rua, (Eds.). (2018). Dermatología. Elsevier Health Sciences.
num passeio, em casa ou no trabalho!
5.
Guerra Rodrigo, F., Marques Gomes, M.,
Trabalhoso, porque a sua aplicação é sentida como Mayer-da-Silva, A., & Filipe, P. D. (2010). Ficheiro clímais uma tarefa, mas que na verdade demora menos nico e terapêutico.
Photochem. Photobiol. Sci., 2013, 12, 54
de um minuto, e faz parte da proteção do seu capi- 6.
DOI:
http://dx.doi.org/10.5935/scd1984tal pele! Basta colocar três dedos de comprimento de 7.
produto para proteger o rosto, e espalhar uniforme- 8773.20168202
DOI: 10.1111/jdv.12082
mente, sem esquecer orelhas e pescoço; ou uma bola 8.
de golfe para todo o corpo de um adulto.
Sugestões de produtos para fotoproteção do rosto,
Desagradável, porque ainda persiste a ideia de que os orelhas, pescoço e decote:
protetores são espessos e difíceis de espalhar, que dei- . La Roche Posay – UVMUNE 400 em fluido (para
xam a pele esbranquiçada e mancham a roupa. Hoje pele oleosa a mista) e creme (para pele seca), com e
em dia existem protetores para todos os gostos (ga- sem cor;
lénica) e tipos de pele, até com cor! Existem sticks e . Uriage - Bariésun Fluido Mat SPF50+ para pele misbrumas que facilitam a reaplicação, sem desculpas, e ta;
. Uriage – Bariésun Creme Hidratante SPF50+;
são facilmente transportáveis numa pequena mala.
Sugestões para reaplicação:
. Uriage - Bariésun Stick Extra Largo SPF50+;
. Uriage – Bariésun Bruma SPF50+ (ideal para aplicar
no couro cabeludo, principalmente nas zonas calvas);
. Uriage - Bariesun Creme Mineral Compacto Spf50+
com cor (semelhante a uma base compacta);
Uriage - Bariésun Stick labial Hidratante SPF30;
. SVR Sun Secure Spray Pocket SPF50+
Após o término dos tratamentos, e caso a pele não
se apresente tão sensibilizada, sugiro o UV BRONZE
SPF50, da Filorga, para todo o tipo de pele, mesmo
fototipos altos.
Como proteção para o corpo:
. SVR Sun Secure Leite Hidratante Invisivel SPF50+;
. SVR Sun Secure Leite Crepitant SPF50+;
Para ajudar na hidratação, conforto e reparação da
pele:
. Bariésun Baume Reparateur;
. Bariesun Brume Apaisant.
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MEDICINA PERSONALIZADA
michão, irritação local, infeções urinárias recorrentes,
infeções da vagina e vulva, sangramento após as relaEnfermeira especialista e mestre em Enfermagem Mé- ções sexuais e atrofia da mucosa vaginal. Assim sendo,
é fundamental aconselhar as mulheres que sofrem de
dico-Cirúrgica vertente Oncológica.
secura vaginal. O enfermeiro tem um papel essenAutora do projeto @SOSobreviventeCancro. A divul- cial neste aconselhamento, pois é o profissional mais
gação é realizada no Instagram e no Facebook. soso- próximo das doentes e das sobreviventes. Cabe-lhe a
responsabilidade de transmitir informação adequada
breviventecancro@gmail.com.
e prestar cuidados que melhorem a qualidade de vida
das pessoas que sofrem deste problema.
Secura Vaginal
Telma Henriques Grãos

O estrogénio é a hormona responsável pela hidratação da mucosa vaginal e vulvar. Alguns cancros e os
seus tratamentos exigem uma diminuição e/ou eliminação dos níveis de estrogénio. Ao diminuir/eliminar
a produção de estrogénio, induz-se a menopausa, o
que consequentemente provoca a secura vaginal, que
pode surgir durante ou depois do período de tratamentos. A cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia e
a hormonoterapia são as causas mais frequentes da
secura vaginal que as doentes e as sobreviventes de
cancro experienciam.
As cirurgias ginecológicas, com extração cirúrgica
dos órgãos produtores de estrogénio, como os ovários, induzem a menopausa, uma vez que a produção
de estrogénio é interrompida. Assim, um dos efeitos
secundários da quimioterapia é a secura das mucosas, nomeadamente da mucosa vaginal. A experiência
das mulheres que fazem radioterapia na região pélvica
é semelhante: a secura vaginal é um efeito secundário comum. Embora surja, quase sempre, durante os
tratamentos, muitas mulheres continuam a senti-lo
durante o período de sobrevivência oncológica. A
hormonoterapia, tratamento hormonal utilizado para
impedir o crescimento e a recidiva do cancro, também
pode provocar secura vaginal, pois inibe a produção
de estrogénio. Dado que a hormonoterapia se mantém durante alguns anos, a secura vaginal é um efeito
secundário muito frequente no período de sobrevivência oncológica.

Os hidratantes e lubrificantes genitais femininos sem
estrogénio são os produtos aconselhados para a secura vaginal das doentes e sobreviventes de cancro, mas
uns e outros têm indicações de utilização distintas.
Os hidratantes genitais femininos são formulações à
base de água e os seus ingredientes mantêm a viscosidade e o PH da vagina e da vulva. Como não têm estrogénio, podem ser utilizados de forma segura pelas
doentes e sobreviventes oncológicos. Estes hidratantes aderem às mucosas da vagina e da vulva, conferindo uma sensação de humidade muito semelhante
à que resulta das secreções naturais do corpo humano. O uso de hidratantes genitais femininos não está
apenas relacionado com o ato sexual. A utilização dos
mesmos traz maior conforto para a mulher e devem
ser aplicados à noite duas a três vezes por semana. Os
hidratantes têm, habitualmente, aplicadores que facilitam a introdução do produto na vagina.

No que concerne aos lubrificantes, estes têm uma ação
momentânea, sendo a sua utilização indicada para
diminuir a dor provocada pela fricção durante o ato
sexual. Os lubrificantes devem ser utilizados antes do
ato sexual, pois facilitam a penetração e aliviam a sensação de dor e desconforto motivada pela secura da
região genital, uma vez que mantêm a hidratação da
vagina durante o coito. Os lubrificantes também são
produtos à base de água, sem estrogénio. Como são
hipoalergénicos, não reagem ao látex dos preservativos. As mulheres que sofrem de secura vaginal devem
usar lubrificantes antes de todos os contactos íntimos.
As consequências negativas da secura vaginal não se A utilização de lubrificantes genitais femininos não
resumem ao desconforto e à dor durante as relações invalida a necessidade de hidratantes genitais: são
sexuais, o que em si já mereceria cuidado e uma inter- produtos complementares.
venção adequada. A secura vaginal pode provocar co22
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O SOSobreviventeCancro foi criado para ajudar os
sobreviventes oncológicos. A adaptação aos efeitos
secundários do cancro e dos seus tratamentos não é
fácil e muitos sobreviventes precisam de orientação.
Não deixe que os tratamentos do cancro atrofiem a
sua vida genital e sexual. Peça ajuda!
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Estética Oncológica e Paliativa
Mónica Faria

mandas do paciente); dermocosmética, maquilhagem
segura e valorização da auto-estima7; manipulação
de turbantes e, sempre que possível a recomendação,
mediante autorização médica de outras técnicas como
acunputura, reiki8; mindfulness9, entre outros. Especificamente acupuntura, reiki, massagem e reflexologia foram alvo de estudo em pacientes em tratamento
paliativo que reportaram experiências positivas em
bem-estar durante esse tempo de ensaio 10. É sempre
de ressalvar que todas estas abordagens são complementares aos tratamentos convencionais de quimioterapia, cirurgia e radioterapia e devem ser discutidos
com o médico-especialista.

Aquando de um diagnóstico de cancro, das perguntas
mais ouvidas em consultório, assim que é transmitida a necessidade de quimioterapia, é “O meu cabelo
vai cair?”. Isto dá-nos uma informação poderosa: o
nosso bem-estar está intimamente ligado com a auto-imagem. Nunca é só cabelo! É uma dor de um quase
luto social da pessoa que representamos, sem nos reconhecermos mais: passamos de “Maria” a “paciente
oncológica”. É por este e muitos outros motivos que é
urgente abordar a pessoa como um todo; olhar a pessoa além da doença e perceber que a dor que cada um
pode sentir tem esferas muito mais complexas do que
só o que é físico, mas sim emocional, social; psicoló- Em 2013, Serife Karagozoglu et al. 11 demonstrava
gico e espiritual.
como simples massagens poderiam ser uma ferramenta segura que diminuíam sintomas de ansiedade e
A Estética Oncológica e Paliativa nasce para isso. Para fadiga provocadas pela quimioterapia. Inclusivamendevolver uma identidade perdida a meio de tratamen- te, por diminuir a tensão musicular, pode melhorar altos que curam e dilaceram uma pele que resseca, in- guns sintomas de dor 12. Este uso de terapias complecham as pernas, fazem as pestanas caírem, as mãos mentares à oncologia estende-se até à pediatria onde
descamarem, e é sobretudo uma estética integrativa, terapias como a acunpuntura, meditação e yoga13
segura e que abraça a dor na sua totalidade, sem julgar. que têm vindo a demonstrar aumento da qualidade
de vida dos pacientes.
Dentro deste grande mundo das terapias integrativas na oncologia, a estética paliativa abrange temas A estética oncológica e paliativa não é só sobre procecomo: massagem manual1 de relaxamento; massa- dimentos e conhecimentos técnicos, passa sobretudo
gem de pincéis (para os pacientes cuja sensibilidade pela capacidade empática e acolhedora do profissiocutânea não tolera tão bem o toque; massagem com nal que recebe o paciente: há um lugar seguro a ser
musicoterapia2; drenagem3; cuidados de pele de ros- transmitido, seja online, ao domicílio ou em clínica.
to e corpo4 ; cuidado básico de dermatoses; aromate- Aquando junto do profissional de estética paliativa,
rapia associada a massagem5,6 ou não (mediante as
indicações sugeridas pela literatura e consoante as deAntes
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Porque ainda que não possamos curar, podemos cuidar. Podemos paliar!
Referências:

cuidado e amparo são as palavras de lei, sem nunca
impor vontades e sim partilhá-las. Até porque mais do
que saber fazer, é preciso saber ser, estar e dar.
Este tipo de abordagem holísitca à estética pode ser
oferecido a todos, especialmente por não conter procedimentos invasivos. Todavia, o seu grande foco são
pacientes oncológicos ou com uma doença ameaçadora à vida que benefeciem destas técnicas (esclerose
múltipla, diabetes, doença obstrutiva pulmonar crónica, entre outros).
A verdade é que são mais os “nãos” que o paciente
oncológico ouve do que os “sins”, quase como se se
tivesse medo de mexer em alguém com cancro- quer
por receio, quer por desconhecimento e perpetuação
de mitos. Quantos pacientes foram a uma clínica de
massagem para tentarem relaxar e viram a(o) técnica(o) negar a possibilidade de fazer uma terapêutica
manual porque o paciente tinha cancro? Ou se sentiram constrangidos na hora de tirar a peruca? A humanazição da estética vem responder a estes entraves
e, deste modo, é possível adaptar quase tudo às necessidades do ser-humano que se apresenta diante do
profissional, mediante as suas limitações. É evidente
que pode ser necessário ajustar intensidade e posição
de massagens, rotina de cuidados dermocosméticos,
quer escolha cautelosa de artigos de maquilhagem,
para poder corresponder às expectativas de lugar seguro e integrativo.
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INOVAÇÃO
ULTRA-PROTEÇÃO

Bariésun

PROTEÇÃO SOLAR MUITO ELEVADA
FÓRMULAS UVA-UVB
DE ELEVADA FOTOESTABILIDADE
[ PATENTE TELOMERES PROTECT + ÁGUA TERMAL DE URIAGE ]

URIAGE.PT
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Sujestão

Sujestões Solares
LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS
LEITE HIDRATANTE SPF50+
250ML

Este é o primeiro protetor solar Anthelios que integra cartão na produção da sua embalagem, para reduzir
em 45% o uso de plástico virgem*.
A fórmula com Tecnologia Netlock combina uma proteção solar
ultra elevada e resistente com uma
fórmula mais respeitadora da vida
marinha. Não gorduroso. Não pegajoso. Sem marcas brancas. Testado sob controlo dermatológico em
peles sensíveis ao sol. Testado para
alergia. Hipoalergénico.
P.V.P: 19,20€
LA ROCHE POSAY ANTHELIOS
UVMUNE FLUIDO INVISÍVEL
SP50+ 50ML

Proteção máxima (UVB + UVA +
ULTRA LONG UVA) contra danos
celulares profundos.Testado em
pele sensível, reativa e intolerante.
Adequado para todos os tipos de
pele, todos os fotótipos. Com MEXORYL400, o único filtro UV contra os raios UV mais insidiosos.
P.V.P: 15,32€
LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS STICK ZONAS SENSÍVEIS
SPF50+ 9G

Proteção muito elevada para áreas
sensíveis. Zonas sobre-expostas:
contorno dos olhos, nariz, orelhas,
cicatrizes, sinais, etc. Intensidade
solar extrema. Proteção UVB/UVA
de largo-espectro. Fotoestável. Sem
perfume. Sem parabenos. Resistente à água. Não Comedogénico.
Testado sob controlo dermatológi28

co e oftalmológico. Pode ser utilizado em
crianças.
P.V.P: 9,15€
LA ROCHE-POSAY POSTHELIOS GEL
400ML

Hidratante para depois da exposição solar. 10% de agentes relipidantes e apaziguantes. Sem parabenos. Textura fundente e de fácil aplicação. Rosto e corpo.
P.V.P: 16,55€
AVÈNE INTENSE PROTECT SOLAR SPF
50+ ULTRA WATER-RESISTANT FLUID
150 MLP

Proteção solar muito elevada SPF50+
UVA e UVB, sem perfume, desenvolvido
para uma pele muito sensível. Adaptado
à pele de bebés, crianças e adultos, exposta a condições adversas (altitude; temperaturas tropicais, humidade elevada etc).
Fluido ultra-resistente à água, para o rosto e corpo. Skin Protect ocean Respect.
Sem perfume.
P.V.P: 16.06€
AVÈNE SUNSIMED 80ML

Para pele hipersensível ao sol. Prevenção
de queratoses actínicas, cancros cutâneos (exceto melanoma) e fotoenvelhecimento. Proteção de largo espetro UVB e
UVA, graças à associação exclusiva dos
ingredientes ativos “SunSitive protection”.
Restituição das defesas antioxidantes naturais. Tolerância cutânea e ocular muito
boa. Repartição homogénea. Aplicação
facilitada. Sem perfume. Água termal
d’Avène; Complexo fotoprotetor; Sunsitive protection; Pré-tocoferil; Phisol-K.
P.V.P: 16,08€

Sujestão

AVÈNE FLUIDO MINERAL SPF50+
40ML

Proteção solar muito elevada para a
pele intolerante aos filtros químicos e
perfume. Rosto. Não comedogénico.
P.V.P: 15,20€

proteção celular duradoura contra o
stress oxidativo.
A sua textura ULTRA-FLUIDA proporciona uma sensação verdadeiramente REFRESCANTE e CONFORTO na
pele.
P.V.P: 15,50€

AVÈNE COMPACTO DOURADO
SPF50 10G

Proteção solar elevada e maquilhagem
para a pele intolerante aos filtros químicos e perfume.
Filtro mineral para uma proteção
UVB-UVA de largo espetro, oferecendo uma proteção duradoura, estável,
eficaz, e com uma ótima tolerância na
pele
Poderoso antioxidante (Pré-tocoferil)
para uma proteção celular duradoura contra o stress oxidativo. Graças ao
seu alto poder de cobertura, o COMPACTO COM COR SPF 50 disfarça as
imperfeições da pele e a pigmentação
irregular para uma tez natural, uniforme e mate
P.VP: 14,67€
AVÈNE SUNSISTICK KA 20G

Stick com fator de proteção muito elevado (SPF50+), indicado para peles
sensíveis. Avène Solar Spf50+ Sunsistick é adaptado à pele com tendência a
queratose actínica.
Zonas localizadas: testa, nariz, maçãs
do rosto, cabeça e dorso das mãos. À
prova de água. Para pele sensível.
Sem perfume. Não comedogénico.
P.V.P: 8,95€
AVÈNE GEL LÁCTEO REPARADOR
AFTER-SUN PREÇO ESPECIAL
400ML

Hidrata, acalma e ajuda a reconstruir a
barreira cutânea da pele sensível após a
exposição solar.
Enriquecido com um poderoso antioxidante, o PRÉ-TOCOFERIL, oferece

SVR SUN SECURE AK PROTECT
50ML

Fotoproteção da pele com queratose
actínica, cancro não melanoma, fotoenvelhecida. Creme não untuoso de fácil
espalhamento. Sem perfume.
P.V.P: 17,83€
SVR SUN SECURE ÉCRAN MINÉRAL
TEINTÉ PELE SECA 50ML

Fotoprotetor mineral com cor, especialmente formulado para a pele intolerante aos filtros químicos, mas também
para as mulheres que desejam estar
maquilhadas ao sol. Resistente à água,
transpiração e fricção. Adequado à pele
sensível.
P.V.P: 13,34€
SVR SUN SECURE STICK SPF50+ 10G

Máxima fotoproteção em stick para zonas localizadas, mesmo as mais sensíveis. Fácil de aplicar em qualquer situação, com textura invisível, não colante,
e ultrarresistente.
P.V.P: 8.75€
SUN SECURE Spray Pocket SPF50+
20ml

Spray de bolso SPF50+ invisível e hidratante para bebés, crianças e adultos.
Ocupa menos espaço do que um telemóvel mas é igualmente “inteligente”.
P.V.P: 7,35€
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ADERMA PROTECT LEITE SOLAR
SPF50+ PELE FRÁGIL AO SOL 250ML

Pele frágil, normal do adulto. Prevenção
das fotodermatoses. Proteção UVB/UVA
curtos e longos. Rápida absorção. Sem
efeito branco. Resistente à água. Perfume delicado. Sem álcool. Sem cinamatos.
Sem octocrileno. Sem fenoxietanol. Rosto
e corpo.
P.V.P: 16,21€
ADERMA PROTECT CREME SOLAR
ROSTO SEM PERFUME SPF50+ PELE
FRÁGIL AO SOL 40ML

Creme com proteção muito elevada. Sem
perfume. Ingrediente ativo patenteado
Barriestolide® de Plantules de Aveia Rhealba, reforça e protege a barreira cutânea.
Sistema de filtros patenteado: foto-estável,
protege dos UVB/UVA curtos e longos.
P.V.P: 12,69€
A-DERMA PROTECT X-TREM STICK
INVISIBLE 8G

Este protetor solar invisível em stick protege as áreas frágeis localizadas da pele
(nariz, orelhas, testa, cicatrizes, tatuagens,
etc.) nas situações mais extremas da vida
quotidiana.
Graças à sua inovação solar patenteada
(Barriestolide® proveniente do Óleo de
Plântulas de Aveia Rhealba®), o protetor
solar em stick reforça a barreira cutânea e
ajuda a proteger as defesas celulares.
P.V.P: 8,81€
ADERMA PROTECT AH LEITE REPARADOR PÓS SOLAR PELE FRÁGIL AO SOL
200ML

Leite reparador depois do sol: Leite reparador, calmante e hidratante da pele
frágil. Textura fresca e perfumada. Sem
álcool. Sem fenoxietanol. Rosto e corpo.
P.V.P: 13.01€

30

SugestãoRetiro
Retiro

Casa com 2 alojamentos T1 (Norte e Sul) +
1 alojamento T0 (Oeste), piscina, churrasco
e jardim.

Localizada em ambiente rural no entanto
apenas a 2 km do centro de Arcos de Valdevez.

Casa do
Pomar

Ideal para quem gosta da tranquilidade da
Natureza sem ter de abdicar da proximidade
de todo tipo e serviços.

Lugar do Pomar, Vila Fonche
4970-738 Arcos de Valdevez
Portugal

Todos os assinantes da Revista Cuidar têm
desconto de 10% em reservas realizadas por
telefone ou por e-mail.
Não acumulável com outros
descontos ou vouchers.
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Amor a quanto obrigas
Autor: Caitlin Barasch
Editora: Clube do Autor
PVP: 15,75€
Este é um livro brilhante, cheio de detalhes, muito bem escrito, bastante cativante e extremamente viciante!
Naomi é uma livreira aspirante a escritora que tem uma vida norma.
Quando anda pelo Tinder à procura de alguns encontros "tropeça"
em Caleb, e os dois iniciam um relacionamento. Quando, Naomi descobre que o que trouxe o escocês Caleb até à América foi um amor
passado, começa a história perfeita para o livro de Naomi. Ela pode
escrever que anda a vigiar a ex-namorada do namorado, pode tornar-se amiga dela, conhecer os seus hábitos e escrever sobre isso. Mas
melhor do que escrever isto no seu livro é vivê-lo na pele. Perseguição,
peripécias, amizade, amor! Ingredientes perfeitos para um livro muito
divertido que se lê num ápice e que será uma ótima companhia para
um dia de praia.

Uma vida entre marés
Autor: José Rodrigues
Editora: Porto Editora
PVP: 14,94€
“Uma vida entre marés” é o quinto livro do autor português, José Rodrigues. O autor refere
na sua biografia que procura criar personagens simples e imperfeitos, de carne e osso, que
vivem, atuam, sentem e sofrem como cada um de nós, fazendo com que cada leitor sinta
que também faz parte da história. E sem dúvida esta descrição encaixa-se na perfeição
neste livro, sentimo-nos não só parte da história, mais também intimamente ligados aos
personagens.
Sofia dedica-se a Leonor, a sua filha, depois da sua vida ter sido arrasada pelas dividas de
Edgar, o seu ex-marido. O livro brinda-nos com este amor ternurento e ligação incondicional entre mãe e filha, até Edgar aparecer e reclamar espaço na vida da filha; com ele volta a
incerteza do passado, as dívidas, o vício do jogo e também o afastamento da filha que quer
aproveitar os anos que passou afastada do pai.
Enquanto Sofia sofre com a ausência da filha, e com a rejeição que sente a sua vida cruza-se
com a seu amor do passado, na praia que tanto os liga às memórias do passado. Será que o
amor que os uniu sobreviveu ao passar dos anos?
Um livro que nos apela aos sentimentos, que nos leva às lagrimas e nos transporta até às
dunas da “Praia do Gil”.
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Os dons de Angélica
Autor: Alessia Gazzola
Editora: Porto Editora
PVP: 14,94€
Um livro leve, divertido, doce, fresco e fofo. Tudo aquilo que é preciso
para ser uma ótima leitura de verão.
Angelica está com a vida de pernas para o ar, um namoro falhado, um
cóccix fraturado, unas horas a dar explicações e um trabalho numa
padaria, é assim que está a sua vida. E logo Angelica que pertence a
uma família onde todos têm planos muito bem definidos, ela vive ao
sabor do vento. Quando a tia-avó decide saber mais sobre a família
de quem nada sabe, Angelica embarca nesta aventura que a leva até
Chaverton House, uma mansão britânica, agora famosa por ter sido
cenário de uma série, mas que durante a II Guerra Mundial albergou
prisioneiros de Guerra italianos, inclusive o avô de Angelica.
Angélica não faz a coisa por menos e oferece-se pata trabalhar como
guia turística da mansão. O que começa como uma pesquisa sobre o
passado do seu avó, transforma-se no seu projeto de momento, mais
ainda quando o enigmático, coxo e casado Alessandro, administrador
da propriedade cruza várias vezes o seu caminho. Vamos da antipatia
à paixão em questão de dias, bem ao jeito italiano!

A primeira vez para sempre
Autor: Sarah Morgan
Editora: Saída de Emergência
PVP: 15,93€
“A primeira vez para sempre” é um livro arrebatador que fala e apela às emoções. Fala de
dor, mágoa, medo, perda, carinho, amizade, partilha, união e amor.
Emily tem um trauma desde a sua infância, não só a sua mãe foi negligente com ela,
como a perda a arrasou e a deixou imune aos sentimentos. Emily preferiu fechar o seu
coração a sete chaves e viver a vida no "morno", sem emoções arrebatadoras e paixões
desenfreadas.
Mas quando a irmã que não via há anos morre, a sobrinha que não conhecia fica seu
cuidado.
Para fugir ao paparazzis que perseguem a sobrinha, isola-se na ilha dos Papagaios-do-Mar, no Maine.
Mas este verão na ilha promete ser desafiador. Emily tem me lutar contra o seu medo do
mar numa ilha rodeada por ele, tem de se habituar à presença de uma criança inesperada
pela qual é responsável sem que nada a tenha preparado para tal e tem de lutar contra
os sentimentos que começam a afluir em relação ao Ryan. Conseguirá Emily deixar o
passado para trás, seguir em frente e voltar a amar?

Cultura
3333

34

Testemunhos
A Cuidar é a urgência gritante da informação ao paciente em tratamento oncológico. Com capas lindas,
cheias de delicadeza e carinho, guardam a tão bem
compilada informação sobre cuidado, com informação que às vezes é tão difícil de reunir: fidedigna.

E porquê? Quando a nossa cabeça entra em conflito
com o físico que está a ser bombardeado de toxicidade
é apaziguante termos uma revista que nos aproxima
pelas partilhas e nos identifica pela fase que atravessamos com depoimentos e esclarecimentos de quem nos
CUIDA (médicos e enfermeiros)! Temas variados e de
relevantes importâncias.

A revista é o marco de um novo salto na oncologia,
de atentar naqueles que passam por um processo tão
duro quanto um cancro e poder dizer-lhes que há mais É uma revista de TODOS e para TODOS. BEM HAJA
que podem fazer, há mais iguais… E que mesmo que a quem tudo tem feito em prol da única revista que
seja uma caminhada atribulada, não estão sozinhos!
fala e trata o CANCRO tal qual ele é!
São Mendes, doente oncológica
Mónica Faria, Estética Oncológica
A revista cuidar é um marco integrativo da informação totalmente dirigida a doentes oncológicos. Com
ela tornou-se possível a informação útil e variada para
os doentes oncológicos e a íntegra e sensibilização da
sociedade para a doença!

Desde o meu diagnóstico de cancro que passei a pesquisar mais sobre o tema e como me cuidar. Descobri
a única revista em Portugal - a Cuidar - para doentes oncológicos, familiares e profissionais de saúde, e
nunca mais a vou largar. Passou a fazer parte das mi- Em pleno 2022 ainda há a falta de sensibilidade para
nhas leituras.
a doença na nossa sociedade e há dificuldade em falar
da doença sem tabu! São projetos como estes que poEsta revista cativa de imediato pelas lindas capas, tão dem contrariar este cenário!
originalmente ilustradas e pelo excelente e útil conteúdo. Aborda temas intessantes, atuais e com informa- Elza Sardão
ção fidedigna no vasto mundo da Oncologia.
O seu lema não podia estar mais certo: Humanizar.
A Cuidar é única, atenta e interessada na partilha de
Parabéns pela iniciativa e pela sua forma empática e informação sobre como viver com algo tão doloroso,
bonita de entrega e partilha.
mas que infelizmente é o dia a dia de muitas pessoas, sejam elas doentes ou cuidadores que vivem cara a
Daniela Faria, Fisioterapeuta e doente
cara, dia-a dia com o cancro.
oncológica
A Cuidar consegue com que nós, doentes oncológicos,
consigamos viver melhor connosco e com os outros.
Sim, a Cuidar também tem o mérito de fazer com
que estejamos em paz connosco próprios, pois um dos
A Revista CUIDAR é sem dúvida a que mais apro- mais valiosos bens depois da saúde é a paz interior.
xima quem CUIDA e quem precisa que o CUIDEM! Estando em paz connosco e assumindo a nossa conOs temas abordados e partilhas fazem dela, uma re- dição, a vida segue o seu rumo e de uma forma humavista completa para quem tem e teve doença oncoló- na deixamos o cancro em segundo plano e passamos
gica. Aos meus olhos como sobrevivente oncológica a dar importância a pequenas "coisas" do dia a dia,
é tudo isto e foi para mim em determinada fase da coisas que até aqui nos passavam ao lado.
minha vida a MINHA revista e a mais importante.
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A Cuidar ajudou-me a assumir a minha condição de
doente oncológico, que me fez capaz de a pouco e
pouco ultrapassar o “ monstro” do cancro.
A Cuidar ensinou-me a nunca, nunca desistir da vida,
até porque viver é bom, e temos tantos para amar e
para cuidar.
Devagar e com a vossa ajuda vamos conseguir, com as
contrariedades que a vida nos coloca, tantas vezes de
forma inesperada e imprevisível. Que o passado duro,
por muitos vivido,deixe alegrar o presente e projectar
o futuro.
Obrigado Cuidar, em especial à sua mentora Catarina Malheiro, por quem tenho muita estima e admiração, pelas inexcedíveis qualidades como ser humano e
como profissional.

Tamara Hussong Milagre
Presidente da Evita – Associação de
Apoio a Portadores de Alterações nos
Genes Relacionados com Cancro Hereditário (evitacancro.org)
Representante dos portadores na Rede
Europeia de Referência GENTURIS Home
(genturis.eu)

Quando um doente recebe um diagnóstico de cancro,
o mundo desaba sobre si, mas não é apenas a ele, a
toda a sua família. Um diagnóstico destes traz sempre
muita angústia, receios e muitas dúvidas no seio familiar. A desorientação aumenta, bem como a procura
por informação, muitas vezes em fontes muito pouBem Hajam.
co credíveis. É aqui que a revista Cuidar se diferencia.
Uma publicação totalmente dedicada a temas na área
Jaime Sequeira, doente oncológico.
da oncologia e onde toda a informação é redigida por
profissionais de saúde, o que nos dá confiança, num
momento de total angústia. Com uma panóplia de
Em Portugal temos atualmente setenta mil novos temas variados, tocando diferentes doenças oncolódiagnósticos de cancro por ano, e a previsão para o gicas, mas também o que existe de mais inovador e
ano 2030 é que uma em cada duas pessoas irá ter can- o que de melhor se faz de tratamentos em Portugal, é
um alento numa fase tão confusa e difícil quando se
cro ao longo da sua vida.
vive um momento destes.
Tendo em conta estes factos, a procura de informação
útil e fidedigna sobre as múltiplas facetas da doença Espero que a revista Cuidar continue por muitos anos
oncológica tornou-se cada vez mais óbvia, e no entan- e que esta versão online torne o seu acesso mais facilitado a todos os doentes oncológicos e familiares.
to, também cada vez mais difícil.
A revista Cuidar, exerce com uma equipa multidisciplinar de especialistas uma abordagem holística sobre
o cancro em toda a sua complexidade.

Joana Borges, Cuidadora.

Na EVITA não tivemos dúvidas da pertinência desta
fonte de informação e tornamo-nos parceiros desde o
primeiro dia, aproveitando a oportunidade para consciencializar e educar sobre o “enteado” da oncologia, o
Cancro Hereditário.

A Revista Cuidar é a primeira e única revista direcionada para os doentes oncológicos, portanto tem muita
importância para mim enquanto doente oncológica,
porque me proporciona conteúdos que não são explorados por mais nenhuma revista em Portugal.

Numa altura em que estamos a viver a mudança tão
necessária do paradigma, substituindo a medicina paternalista pela medicina centrada no doente, a capacitação dos cidadãos para a tomada de decisões informadas como verdadeiros parceiros em conjunto com
a sua equipa de cuidados, urge cada vez mais. E esta
literacia é promovida pela revista “Cuidar”.

A Revista Cuidar aposta em trazer informações sobre
os vários tipos de cancros, pela voz de médicos especialistas na área, mas também informações sobre cuidados específicos como alimentação, exercício físico,
cuidados de pele. Permite-nos ainda encontrar alguns
testemunhos de pessoas que estão a passar pela doença com os quais nos identificamos, além de colaborar
em várias iniciativas que destacam a importância de

36

desmistificar o cancro. Tudo isto para mim é muito
importante porque me permite estar informada sobre
vários assuntos de uma forma consciente, mas essencialmente contribui para enfrentar o diagnostico com
mais leveza, suporte e conhecimento.
Daniela Coelho,doente oncológica.
Colaborar com este projeto de amor tem
sido um privilégio.
Sinto-o com grande responsabilidade e
respeito mas acima de tudo admiração.
Ilustrar amor é a meu ver uma forma de
curar o próprio coração e as emoções.
Cristina Arvana, Ilustradora

A revista Cuidar entrou na minha vida de uma forma
muito especial, tendo eu sido diagnosticada com cancro da mama em 31 julho de 2019, fazia me muita falta
a literacia neste assunto, apesar de muita informação
existir. No entanto, foi como se cada página que lia,
cada mulher corajosa e linda que eu via nesta revista,
me dissesse indiretamente, "não estás sozinha. Tudo o
que precisas de saber, sentir e experienciar, está aqui!"
Claro está que o rosto, a atitude e personalidade da
pessoa que a dirige, a equipa que a envolve, teve e tem
um impacto importante na minha vida. E nada mais
desejo senão muito sucesso e obrigada por existirem.
Um grande bem haja!
Patrícia Freitas, doente oncológica
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Síndrome de
Lynch
Jéssica Chaves
(Médica Interna Gastrenterologia), Maria
José Dias (Enfermeira), Catarina Brandão
(Médica Gastrenterologista)

O diagnóstico é feito através de estudo genético, que
envolve a colheita de amostra sanguínea e feita a pesquisa da alterações nos genes mencionados. A consulta
de Genética tem um papel preponderante no aconselhamento e avaliação do diagnóstico genético quando
há suspeita desta doença. Ainda assim, globalmente,
este estudo é recomendado em familiares de primeiro
grau de indivíduos portadores (pais, filhos e irmãos)
ou no caso de não existir história familiar prévia pode
ser feito em indivíduos afetados por neoplasias com
as particularidades supracitadas. A possibilidade de
transmissão de doença aos filhos deve ser explicada
e hoje em dia a oportunidade de rastreio pré-implantatório (ou seja, de teste genético no embrião antes de
ele ser colocado no útero materno) já existe.

O Síndrome de Lynch é um síndrome hereditário que
resulta de uma mutação genética em proteínas essenciais para a reparação de erros que possam ocorrer no
ADN (material genético), nomeadamente durante a
divisão celular, potenciando assim o surgimento de
tumores. Atualmente são conhecidos 4 genes -MutL
Homolog 1 (MLH1), MutS Homolog 2 (MSH2), MutS
Homolog 6 (MSH6) e Post Meiotic Segregation Increased 2 (PMS2) – e ainda deleções do gene EPCAM
(Epithelial Cell Adhesion Molecule) como potenciais
causadores do surgimento deste síndrome. Estima-se
que a sua prevalência seja cerca de 2-3% nos doentes Os portadores deste síndrome têm uma probabilidade
com cancro colorretal (CCR) e com uma baixa preva- elevada de desenvolver CCR e em idades mais jovens,
lência na população geral.
cerca de 52% a 82% de probabilidade com idade média
de diagnóstico entre os 44 e os 61 anos, sendo que o
A doença apresenta um padrão de transmissão autos- risco também é dependente da proteína mutada. Nas
sómico dominante, o que significa que se transmite mulheres o risco de neoplasia do endométrio e ováde pais para filhos com uma probabilidade de 50%, rios é também acrescido, entre os 25% 2 e 60% e entre
sendo que o surgimento de neoplasias não ocorre em os 4-20%, respetivamente. Há também um aumento
todos os portadores de mutações, uma vez que a pe- do risco de outros tumores entre os quais o intestino
netrância é variável e dependente de outros fatores ge- delgado, estômago, pâncreas e vias biliares e mais ranéticos e ambientais.
ramente, de alguns tumores do rim, cérebro e pele.
A suspeita de Síndrome de Lynch pode surgir quando
há história familiar importante de neoplasias cólicas,
mas também de outras neoplasias relacionadas com
esta doença, em gerações consecutivas e em idade
mais jovem, existindo critérios internacionais estabelecidos que devem ser cumpridos (por exemplo os
critérios de Amesterdão). Pode ainda surgir a suspeita
deste síndrome em indivíduos que tenham alterações
nas características do seu tumor, designada de instabilidade de microssatélites ou que por outro lado tenham várias neoplasias associadas a esta doença.
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Hoje em dia, o conhecimento sobre esta doença permite o acesso a programas de vigilância a todos os
indivíduos portadores. A referenciação à consulta de
Ginecologia deve ser feita em doentes do sexo feminino para vigilância de neoplasias deste foro.
No caso da Gastrenterologia, os programas de vigilância envolvem o seguimento do trato gastrointestinal,
com recurso a estudos endoscópicos. A realização de
colonoscopia, por risco aumentado de CCR, deve ser
efetuada com intervalos de 1-2 anos, com inicio aos

25 anos no caso de mutação MLH1 ou MSH2 e no
caso de mutação MSH6 ou PMS2 o inicio deve ser
aos 35 anos. Esta vigilância pode ser iniciada mais
cedo no caso de existir um familiar mais jovem com
diagnóstico de CCR. Perante o surgimento de um tumor localizado ao nível do cólon, vários são os estudos a defender a remoção completa do cólon (colectomia total), dado o risco de aparecimento de outras
lesões; ainda assim devem ser ponderadas e explicadas as vantagens e as desvantagens de uma resseção
segmentar (remover apenas a zona afetada) sendo que
a decisão deve ter em conta a idade, preferência e comorbilidades do doente.
Por outro lado, a endoscopia digestiva alta, como rastreio, pode ser indicada a partir dos 30-35 anos e deve
ser repetida a cada 3-5 anos conforme presença ou ausência de alterações e história familiar. Deve ser pesquisada a infeção por Helicobacter pylori e efetuado
tratamento de erradicação (com recurso a antibióticos), caso o resultado seja positivo.
No caso da neoplasia pancreática e dada a sua
baixa incidência neste síndrome, a vigilância só se encontra recomendada em doentes com história familiar que tenham pelo menos um familiar de 1º grau
afetado.
O rastreio de outras neoplasias também pode ser efetuado dependendo da história familiar, disponibilidade e adesão aos programas de vigilância, nomeadamente a realização de ecografias e pesquisa de células
malignas na urina.
Este programa pode ser suspenso quando o risco ultrapasse o benefício da realização do mesmo, particularmente em indivíduos de idade avançada ou na
presença de co-morbilidades graves (entenda-se outras doenças graves).
O adequado cumprimento dos programas de vigilância propostos, bem como a adoção de estilos de vida
saudável (não fumar, realizar exercício físico,..) são
vitais para a prevenção/ diagnóstico precoce destas
neoplasias, tendo também impacto na redução na incidência e mortalidade por CCR.
Não hesite em falar com o seu médico sobre o seu
diagnóstico e o seu seguimento.
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VIVER APÓS O CANCRO
A pessoa que vivencia uma doença oncológica passa
por diversas etapas emocionais que o condicionam
como “paciente”. Fazer a transformação emocional de
A elevada sobrevivência ao cancro é um fenómeno pessoa ativa com sonhos, planos e desejos, para pahistoricamente recente uma vez que há quarenta anos ciente oncológico não é tarefa fácil, tendo em vista
as taxas de sobrevivência eram muito baixas. Existiam que aceitar o diagnóstico e o tratamento envolve um
poucas opções terapêuticas e as que existiam estavam trabalho psíquico intenso. Este trabalho requer muita
associadas a importantes efeitos secundários. O au- resiliência, compreensão e um determinado “desligamento da prevalência, trouxe consciência de atender mento” de alguns projetos de vida.
às necessidades de cuidados de saúde dos sobrevivenTratar de uma doença oncológica afeta o corpo e a
tes.
maneira como a pessoa se perceciona e se identifica
A cura do ponto de vista da oncologia pode dar-se com o mundo à sua volta. É possível imaginar o árduo
a partir de diversos momentos distintos como, por trabalho que dá tornar-se um paciente oncológico?
exemplo, o facto da doença não ter retornado depois Então, por que seria diferente o trabalho emocional
no sentido contrário? Estar curado não é tarefa fácil.
dos famosos e desejados cinco anos.
No final dos tratamentos e quando o resultado desPorém, a cura não é algo que se restringe aos exames tes são positivos, os doentes sentem-se habitualmente
médicos de rotina e tão pouco aos cinco anos de re- aliviados, contudo podem sentir também um certo
missão. A cura também é algo emocional e subjetiva. receio ao regressar a uma vida normal. É comum enEstar curado de uma doença oncológica do ponto de contrarmos pacientes com ansiedade acerca do retorvista emocional envolve muito mais do que um exame no da doença, sobretudo nos momentos de exames de
rotina. O regresso ao trabalho é para muitos sobrevimédico.
ventes uma dimensão a considerar. É muito mais do
que um emprego e de uma forma de ganhar dinheiro.
O trabalho pode ser um aspeto essencial para a sua
autenticidade e autoestima: traz segurança económica, tem um papel na formação e na manutenção de
relacionamentos sociais e representa as capacidades
e talentos da pessoa. O significado de voltar ao trabalho pode ser diferente para cada sobrevivente. As
intervenções realizadas neste âmbito incluem funções
e objetivos que o trabalho tem para cada pessoa em
particular.
Cristina Pires
Psicóloga

Entre os doentes recuperados é possível encontrar
dois tipos de postura: o doente que sente ter vencido
a doença, desenvolveu novas competências, enfrentou
o medo e a partir de agora está mais forte para lidar
com as situações; por outro lado, temos o doente para
o qual as perdas foram muitas, as alterações emocionais deixaram marcas, o futuro permanece ameaçado
e recusa-se a fazer quaisquer planos a longo prazo. A
imagem que o doente tem de si, da sua própria saúde e
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do seu futuro, vêem-se completamente alteradas após
um diagnóstico de cancro; mesmo que este tenha sido
alvo de tratamento e tenha tido resultados animadores. Sobretudo nos primeiros anos, o doente continua
a sentir-se uma pessoa diferente das demais, ainda que
possa ter voltado a uma vida normal. O acompanhamento psicológico pós-tratamento acaba por ajudar o
doente a lidar com a insegurança que surge no final
do tratamento.
Colocando o foco nos sobreviventes de cancro a longo prazo, os estudos de qualidade de vida relacionada
com a saúde geral, apontam para que estes a percecionem como boa. No entanto, muitos sobreviventes
relatam problemas em diversas dimensões: desde sintomas físicos, problemas de saúde mental (ansiedade
mais do que a depressão), sendo também um problema assinalado pelos cônjuges. É frequente encontrarmos outras dificuldades como o desgaste económico,
dificuldades relacionadas com o regresso ao trabalho
ou a insatisfação com o plano de vigilância de saúde.
Neste sentido, é importante realçar e compreender
as necessidades das pessoas que sobreviveram a uma
experiência de cancro, existindo uma intervenção ao
nível das sequelas identificadas nas diferentes dimensões.
A importância na alteração da forma de encarar o
cancro, tendo passado de uma doença fatal para uma
doença crónica, levou a que muitos sobreviventes
sentissem melhorias de qualidade de vida. É possível
verificar um desenvolvimento pessoal e maior facilidade em aceitar uma nova condição de vida, marcada
pela incerteza quanto ao futuro. Encontra-se muitas
vezes um fortalecimento nas relações com a família e
com os amigos. Aumenta o sentimento de compaixão
e empatia pelo sofrimento dos outros. Melhoram os
comportamentos de saúde, nomeadamente no que diz
respeito à vigilância em relação ao corpo e eventuais
sinais de alerta. Os recursos espirituais acrescentam
valor ao desenvolvimento de uma nova filosofia de
vida, baseada na perspetiva de apreciar e aprender a
viver, um dia de cada vez, com mais tranquilidade.
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