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NOTA
DE ABERTURA
O Cancro do Pulmão é um dos tumores de
maior incidência e a principal causa de morte
por doença oncológica. É uma doença de
elevada carga sintomatológica e de drástico
impacto pessoal, familiar e social.
Em Portugal mais de 5.000 (de acordo com
os dados apresentados no Globocan) pessoas
por ano são diagnosticadas com Cancro do
Pulmão. O número de novos casos aumenta
vertiginosamente todos os anos. Ontem, como
hoje, insistimos na prevenção e reforçamos as
medidas antitabágicas e de proteção face à
poluição global. Estamos atentos ao tabagismo
passivo e a determinantes genéticas. Damos os
primeiros passos num rastreio eficaz.
No tratamento, a cirurgia, radioterapia
e quimioterapia, isoladas ou associadas,
constituem as principais armas terapêuticas no
tratamento do Cancro do Pulmão. Importantes
avanços na compreensão dos fenómenos da
biologia celular, das anomalias genéticas
associadas ao Cancro do Pulmão, do advento
de novos fármacos citostáticos, das novas
modalidades de aplicação da radioterapia e
da cirurgia têm tradução num significativo
aumento da sobrevivência com melhor
qualidade de vida.
Mas novas terapêuticas emergiram isoladas
ou associadas às anteriores. Compreendemos
os mecanismos moleculares e celulares
subjacentes ao processo de iniciação,
proliferação e progressão do Cancro do Pulmão.
Qualquer atual algoritmo de tratamento
recomenda para a doença avançada, que se
pesquise mutações do gene EGFR (epidermal
growth factor receptor), ou rearranjo no
gene ALK (anaplastic lymphoma kinase).
Quando presente, uma terapêutica oral
específica (inibidores da tirosina cinase) está
recomendada. Nestes doentes assistimos a um
duplicar da sobrevivência global.
Nos últimos anos assistimos ao reconhecimento
do papel do sistema imunológico no
desenvolvimento e progressão da doença

DR. FERNANDO BARATA
PRESIDENTE DO GRUPO
DE ESTUDOS DO CANCRO
DO PULMÃO (GECP)

oncológica. Extraordinários avanços
demonstraram que a ausência de uma resposta
imunológica eficaz condiciona por parte do tumor
mais proliferação. Compreender como evitar esta
evasão imunológica traduz-se agora em benefício
terapêutico com eficácia clínica da imunoterapia.
Esta terapêutica tem como objetivo a
destruição das células tumorais via mediação
imunológica. Estimulando os linfócitos T
contra locais específicos da célula tumoral
que conduzem à sua destruição e promovendo
o desenvolvimento de memória imunológica
contra essas células ou futuras recidivas, esta
terapêutica pode ultrapassar determinados
mecanismos de defesa do tumor, conduzir a
resultados eficazes e duradores.
A era da imunoterapia para o Cancro do
Pulmão avançado chegou. Mais uma arma
terapêutica que promete eficácia com um
perfil de toxicidade muito aceitável. Todos
estes fármacos estão a revolucionar e
entusiasmar doentes, família e profissionais
para, passo a passo, darmos ao nosso doente
mais vida com qualidade.
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DR.ª ENCARNAÇÃO TEIXEIRA
PNEUMOLOGISTA DO CENTRO
HOSPITALAR LISBOA NORTE HOSPITAL DE SANTA MARIA

Os carcinomas são o tipo mais comum de cancro. São
formados por células epiteliais, que revestem os órgãos.
No pulmão, os carcinomas podem começar nas células
que revestem o interior dos brônquios, bronquíolos e
alvéolos, sendo o tipo mais comum de cancro do pulmão.
Se as células do carcinoma estão apenas na camada
superior das células que revestem essas estruturas, é
chamado de carcinoma in situ. Quando as células do
carcinoma crescem nas camadas mais profundas do
pulmão, é chamado de carcinoma invasivo ou infiltrativo.

O
QUE
É?
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Há duas principais categorias de cancro
do pulmão, que determinam a abordagem
terapêutica: o carcinoma de pequenas células
(CPPC), que ocorre em cerca de 10-15% dos
doentes, e carcinoma de não pequenas células
(CPNPC), encontrado em 85 a 90% dos doentes. Há
subcategorias de CPNPC, sendo os mais comuns
o adenocarcinoma, o carcinoma de células
escamosas, e o carcinoma de grandes células.

Normalmente as células crescem e dividem-se para formar novas células, conforme a
necessidade do organismo. Quando as células
envelhecem, morrem e são substituídas por
novas células.
Se este processo ordenado se altera, e as
células crescem fora de controlo ignorando os
sinais de inibição de divisão celular ou da morte
celular programada surgem os tumores.
As células cancerígenas podem induzir as
células próximas a formar vasos sanguíneos
que fornecem oxigénio e nutrientes necessários
para o crescimento tumoral. Também são
capazes de se evadir ao sistema imunológico,

ESTATÍSTICAS
que normalmente remove
células danificadas ou anormais
do organismo, “escondendo-se” do sistema imunológico.
Com a ajuda de certas células
do sistema imunológico
que normalmente impedem
uma resposta imunológica
descontrolada, as células
cancerígenas podem, na
verdade, impedir que o sistema
imunológico as destrua.
À medida que o tumor cresce,
pode invadir os tecidos próximos
ou espalhar as células malignas
através do sangue ou do sistema
linfático e formar novos tumores
longe do tumor original, a que se
dá o nome de metástases.

Nos últimos anos, o aumento da
incidência do cancro relaciona-se com vários fatores, incluindo o
envelhecimento da população, bem
como as alterações dos estilos de vida,
entre outros. Um em cada 5 homens e
uma em cada 6 mulheres desenvolvem
cancro durante a vida, e um em cada
8 homens e uma em cada 11 mulheres
morrem da sua doença.
Os cancros do pulmão, mama e
colorectal são os que têm maior
incidência, sendo responsáveis por um
terço da incidência e mortalidade a
nível mundial.

Políticas de uma prevenção eficaz devem ser
implementadas de maneira a contribuir para
o controlo de uma doença tão devastadora.

4.O LUGAR

PORTUGAL
CANCRO DO PULMÃO

3.O LUGAR
Cancro Colorectal

5.284

2.O LUGAR

novos casos
de Cancro do
Pulmão em 2018

Cancro da Próstata

1.O LUGAR

(9,1% DO TOTAL)

Cancro da Mama

MORTALIDADE CANCRO DO PULMÃO

responsável por

4.671

1.O LUGAR

mortes

(17,17% DO TOTAL)

NÚMEROS

O Cancro do Pulmão é um grave problema de saúde
que afeta muitas pessoas, representando a primeira
causa de morte por doença maligna.
Embora a frequência de Cancro do Pulmão esteja
a diminuir no homem, está a aumentar na mulher,
provavelmente pela alteração do padrão dos hábitos
tabágicos nos últimos 30 anos.

2018

Em
O carcinoma de pequenas células é um
tipo especial de cancro que cresce e
se dissemina rapidamente e, por isso,
raramente é tratado com cirurgia. É mais
frequentemente tratado com quimioterapia,
que pode ser combinada com radioterapia.
No carcinoma pulmonar de não pequenas
células nem sempre é fácil definir se é um
adenocarcinoma ou carcinoma de células
escamosas devido às amostras pequenas
das biópsias. Os testes laboratoriais
como a imunohistoquímica permitem
a classificação com maior precisão.

estimam-se

2 093 876

novos casos de Cancro do Pulmão

(12,22% DO TOTAL)
sendo responsável por

1 761 007

de mortes

(19,78% DO TOTAL)

Dados do Globocan
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CHECKLIST
SINAIS DE ALERTA

DR.ª MARTA SOARES
COORDENADORA DA
UNIDADE DE PULMÃO
DO IPO PORTO

Os tumores do pulmão podem
não dar grandes sintomas no
início da doença e, por vezes,
estes sintomas não são devidamente valorizados pelos doentes uma vez que alguns deles já
existem no seu dia a dia (principalmente nos fumadores).

ESTES
SÃO
ALGUNS
DOS
SINAIS DE
ALERTA
6

ALTERAÇÃO DO
PADRÃO HABITUAL
DA SUA TOSSE

Os doentes fumadores muitas
vezes têm no seu dia a dia
tosse. Se esta se tornar mais
frequente, mais intensa, mais
forte, se ficar mais produtiva
(com mais expetoração) ou se na
expetoração surgir sangue deve
procurar o seu médico.

TOSSE PERSISTENTE
ROUQUIDÃO,
ALTERAÇÃO DA VOZ

Tosse que não desaparece
ao fim de 1-2 semanas;
tosse não associada a
uma infeção respiratória,
quer seja tosse irritativa
ou produtiva (com
expetoração). Nestas
situações, procure
o seu médico.

Se a sua voz se alterar,
ficar mais grave ou
mesmo rouca, e não
for uma situação
passageira (durar mais
do que 2 semanas),
deve procurar ajuda do
seu médico.
FUMADOR

Se é um fumador entre os
55 e os 74 anos, se fuma
há mais de 30 anos, se
foi fumador e deixou há
menos de 15 anos, fale
com o seu médico para
ser avaliado e ponderar
efetuar uma TAC de torax
para fazer um rastreio de
Cancro do Pulmão.
Se é fumador, fale com o
seu médico e peça ajuda
para deixar de fumar.
Existem inúmeras opções
para o apoiar.

PERDA DE PESO INESPERADA

Se perdeu mais do que
5 kg em pouco tempo e não
foi intencional, deve estar
atento e falar nesse assunto
ao seu médico.
FALTA DE AR/CANSAÇO

Estes sinais podem ser um
sintoma de Cancro do Pulmão
se associados a outros. Se tiver
dificuldade na respiração a subir
umas escadas ou tiver dificuldade
em realizar tarefas que
considerava fáceis, não ignore.
Fale com o seu médico.

A existência de dor óssea que se
agrava durante a noite e com os
movimentos, que é persistente
e não associada a traumatismo,
deve ser avaliada.
DOR ÓSSEA
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O DESAFIO DO
DIAGNÓSTICO ATEMPADO

PROF. DOUTOR ANTÓNIO ARAÚJO
DIRETOR DO SERVIÇO DE
ONCOLOGIA MÉDICA DO CENTRO
HOSPITALAR DO PORTO

semelhantes aos do Cancro do Pulmão, que acabam
assim por ser desvalorizados, quer pelos doentes,
quer pelos médicos.
“É importante que os cidadãos estejam atentos
aos sintomas, nomeadamente ao aparecimento
de tosse persistente com expetoração, verificando se a mesma é amarela ou sanguinolenta.
Caso identifiquem algum destes sinais devem
dirigir-se imediatamente ao seu médico assistente”, alerta o oncologista. Acrescem ainda
como sintomas preocupantes a tosse crónica e
a falta de ar. “Caso os indivíduos notem grandes oscilações ao nível do volume da tosse
ou intensidade da falta de ar, devem procurar
acompanhamento médico, a fim de realizarem
exames mais específicos”.

A Organização Mundial
da Saúde estima que
o Cancro do Pulmão
seja o tipo de neoplasia
com maior incidência
e maior mortalidade
em todo o mundo. O
diretor do Serviço de
Oncologia Médica do
Centro Hospitalar do
Porto, Prof. Doutor
António Araújo, aborda
os desafios atuais em
torno da prevenção e
do diagnóstico desta
patologia que, diz, "não
é uma, mas múltiplas
doenças”.
O principal fator de
risco para o Cancro do Pulmão é o tabagismo.
Segundo o especialista, 85% dos casos de Cancro
do Pulmão surgem em fumadores. Esta forte
correlação existente entre Cancro do Pulmão e
consumo de tabaco é também ela responsável,
amiúde, por atrasos no diagnóstico. Isto porque,
os hábitos tabágicos provocam sintomas em tudo
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No que concerne à implementação de um programa
de rastreio parece não haver um consenso alargado.
O rastreio do Cancro do Pulmão tem vindo a ser
implementado na Europa, sobretudo nos países
nórdicos e também nos Estados Unidos da América
(EUA). Em Portugal, um dos principais entraves a
esta medida é a falta de acesso a aparelhos de TAC.

A taxa elevada de “falsos positivos” é outro grande
senão para a implementação de um rastreio dos
grupos de risco, pela carga emocional desnecessária
para o doente e custos associados à realização
de exames a um elevado número de pessoas que
nunca virão a desenvolver a doença
Segundo o Prof. Dr. António Araújo, e no que aos
métodos de diagnóstico diz respeito, tem havido
uma evolução assinalável. “Atualmente, com o
advento do diagnóstico molecular, conseguimos
individualizar, ainda mais, o tratamento deste tipo
de tumores. Por exemplo, sabemos que existem
adenocarcinomas que são EGFR mutados e outros
não. Ou seja, cada vez mais vamos conhecendo
características das células que permitem
individualizá-las”.
Através desta descoberta, os especialistas sabem
que o carcinoma do pulmão é de facto uma doença
multiforme – cada doente é um doente – sendo que,
mesmo dentro de cada tumor, existem múltiplas
linhas celulares. Estes avanços científicos permitem,
ainda, desenvolver medicamentos específicos para
as diferentes alterações genéticas que o tumor
apresenta.
Tendo por base a sua própria experiência clínica, o
especialista afirmou que grande parte dos cancros
do pulmão chegam ao médico numa fase tardia.
“Apenas um terço dos doentes chega em estádios
precoces. Cerca de 40% a 45% dos doentes chegam
em estádios metastizados/avançados, cerca de 20%
a 25% chegam em estádios precoces e os restantes
cerca de 30% chegam em estádios localmente
avançados”, indicou.
Para o oncologista, é fundamental apostar em
medidas que fomentem uma maior literacia dos
cidadãos, em particular nas faixas etárias mais
jovens, de modo a evitar que as gerações mais
novas iniciem o consumo de tabaco. Por outro lado,
devem criar-se consultas de cessação tabágica fora
das horas laborais dos doentes, com o intuito de
tornar mais fácil o acesso às mesmas. Comparticipar
medicamentos que ajudem os indivíduos a deixar de
fumar e aumentar os impostos sobre o tabaco são
outras das sugestões enumeradas pelo especialista.
O Prof. Doutor António Araújo congratula-se
com a criação e desenvolvimento do projeto “Via
verde para o Cancro do Pulmão”, que consiste em
acelerar o processo de diagnóstico dos doentes
considerados prioritários, dando-lhe “via verde” em
todos os exames necessários para o diagnóstico de
estadiamento dentro de todas as unidades de saúde.
O objetivo é evitar longos períodos de espera, uma
vez que o Cancro do Pulmão deve ser avaliado o
mais rapidamente possível.

“Enquanto o cancro da próstata pode ser avaliado
num período de mês e meio/dois meses, dado não
haver impacto em termos de sobrevivência do
doente, no caso do Cancro do Pulmão todos os dias
contam”, clarificou.
A evolução ao nível dos métodos diagnósticos
reflete-se, ainda, na passagem “de um simples raio
X, que era usado há cerca de 30-40 anos, para a
utilização da TAC. Hoje em dia também recorremos
à PET, exame imagiológico que permite não só
combinar a imagem da TAC, como permite uma
análise morfológica de um nódulo no pulmão”.
Através deste exame, os médicos conseguem
obter uma melhor definição [imagem] da lesão,
nomeadamente perceber se existem gânglios no
mediastino. No entanto, a TAC do tórax-abdominal
continua a ser o meio mais importante para
determinar se existe uma lesão no pulmão.

ACRESCEM AINDA
COMO SINTOMAS
PREOCUPANTES
A TOSSE CRÓNICA E A
FALTA DE AR

“A PET e a TAC dão-nos normalmente o estadiamento, mas só a biópsia é capaz de nos dar o verdadeiro
resultado anatomopatológico que nos permite recolher tecido para fazer os biomarcadores necessários ao tratamento”, explicou.
De acordo com o especialista, os médicos estão
cada vez mais a recorrer a um tipo de exame muito
menos invasivo (biópsia líquida): uma amostra de
sangue, dado que através das células tumorais
circulantes ou DNA tumoral circulante é possível
determinar os biomarcadores genéticos do tumor.
Contudo, à semelhança do que acontece com a
PET e com a TAC, as amostras de sangue ainda
não são suficientes para chegar ao nome da
doença, obrigando os clínicos a recorrer à biópsia
convencional.
Com os constantes avanços da Medicina, o
médico oncologista acredita que serão feitos
aperfeiçoamentos ao nível dos meios de
diagnósticos, prevendo que os mesmos se tornem,
cada vez mais, eficientes e menos invasivos.
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TRATAMENTO

DR.ª BÁRBARA PARENTE
COORDENADORA CUF
INSTITUTO DE ONCOLOGIA
DO NORTE

Quais as diferentes abordagens ao tratamento
do Cancro do Pulmão?
As abordagens ao tratamento do Cancro do Pulmão variam, principalmente, consoante o tipo
de tumor (Cancro do Pulmão de Pequenas células vs Cancro de Pulmão de não Pequenas Células), o estádio do tumor (que varia de I a IV) e o
estado geral do doente.
A cura é possível?
Falar de cura em oncologia é sempre complexo,
pois mesmo nos estádios mais precoces (estádios I/II) submetidos a cirurgia, estes doentes são
vigiados, segundo protocolos estabelecidos, e as
sobrevidas aos cinco anos não alcançam muitas
vezes os 100%.
Que fatores são tidos em conta – o tipo de Cancro do Pulmão, a localização, o tamanho e extensão do tumor?
Sim, claramente todos estes fatores entram em
linha de conta. Recordar mais uma vez que existem dois grandes tipos de Cancro do Pulmão
com comportamentos clínicos e decisões terapêuticas diferentes.
› Cancro do Pulmão de pequenas células (CPPC),
que corresponde a cerca de 15% dos casos. Este
tumor tem como causa principal o tabaco e raramente é cirúrgico.
Tendem a responder bem a Quimioterapia mas
progridem habitualmente mais rapidamente do
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que o CPNPC e ainda sem grandes alternativas
terapêuticas.
Hoje em dia temos em curso em Portugal (em
alguns centros) estudos clínicos que podem vir a
fazer a diferença num futuro próximo.
› Cancro do Pulmão de não pequenas células
(CPNPC) – até 85% dos casos, o mais frequente e para o qual tem havido nos últimos anos
imensos progressos nos doentes em estádios
mais avançados.
À medida que aumenta o tamanho do tumor, o
número de lesões pulmonares e as metástases
extratorácicas, assim aumenta o estádio do tumor que vai de I a IV e agrava o prognóstico.
Um outro fator da maior importância na sobrevida dos doentes é o seu estado geral (ECOG).
Quais as diferenças - na ótica do tratamento - entre cirurgia, quimioterapia, radioterapia e terapêuticas personalizadas?
Cada terapêutica tem o seu lugar:
› A cirurgia é efetuada em estádios mais precoces com o objetivo de uma cura, isto é uma
terapêutica dita radical, embora muitas vezes
a possamos efetuar em caso de doença mais
avançada conjugada com outras terapêuticas,
ou até em ressecções paliativas, se justificadas.
›
A quimioterapia é a terapêutica efetuada na
grande maioria dos casos, atendendo não só ao
seu uso em associação a outras terapêuticas em
estádios precoces, mas principalmente pelo facto de >50% dos doentes se encontrarem ao diagnóstico em estádios avançados da doença, sendo portanto esta a principal opção terapêutica.
› A radioterapia substitui por vezes as situações
cirúrgicas que se apresentem com alguma contraindicação, podendo substitui-la com êxito,
particularmente no doente mais idoso, sendo as
situações ponderados caso a caso; as modernas
técnicas de radioterapia estereotaxica, (existentes em alguns centros portugueses), permitem o
tratamento muito preciso destes doentes com
comorbilidades associadas, mantendo muitas
vezes não só as sobrevidas, como dando qualidade de vida ao doente. A radioterapia, para
além do seu uso em terapêuticas combinadas
com outras formas de tratamento, também tem
hoje uma utilização muito frequente na paliação de sintomas, como por exemplo a dor.

› Por último, uma palavra para as terapêuticas
ditas personalizadas, que vieram revolucionar
o tratamento do Cancro do Pulmão (CPNPC,
principalmente) nos últimos anos, permitindo tratar um grupo de doentes
(cerca de 20%) que, por apresentarem
determinados marcadores no sangue
periférico ou nos tecidos tumorais,
podem usufruir destas terapêuticas,
que não só lhes aumenta a sobrevida como reduz os efeitos laterais dos
fármacos.
É necessário o internamento para ser
feito o tratamento? Durante quanto
tempo e de que forma a doença afeta a
vida do doente?
De uma forma geral não é necessário internar
o doente para efetuar as terapêuticas, para além,
evidentemente, da cirurgia.
Por vezes pode ser necessário, se o estado geral do
doente o justificar, proceder ao seu internamento.
A quimioterapia desenvolve-se em Hospital de
dia e durante
algumas horas
por dia, de acordo com o tipo
de tratamento e
uma periodicidade que pode ser
semanal, quinzenal ou de 3 em 3
semanas.
A radioterapia
habitualmente é
diária e por períodos curtos de
tempo/dia.
O tempo e a forma como afeta a vida do doente variam com o
estádio da doença.
Nos estádios mais precoces, o doente, após
realizadas a cirurgia, radioterapia ou mesmo a
associação destes tratamentos, mantém-se em
vigilância no serviço, com intervalos de tempo
que vão aumentando com o decorrer dos anos.
Na doença mais avançada, o controlo é mais
apertado, a sobrevida mais curta (habitualmente) e as terapêuticas mais intensivas.

UM OUTRO
FATOR DA
MAIOR
IMPORTÂNCIA
NA SOBREVIDA
DOS DOENTES
É O SEU
ESTADO GERAL

Que novos avanços se podem esperar num futuro próximo nesta área?
Estamos numa época áurea e de grande esperança para os doentes com Cancro do Pulmão.

Nos últimos 10 anos temos vindo a assistir a uma
mudança radical com o surgimento das terapêuticas dirigidas, ditas personalizadas, que já referi,
que têm vindo a beneficiar uma fração já considerável de doentes, que têm marcadores biológicos e que delas podem usufruir.
Mais recentemente, com o advento das terapêuticas do foro imunológico, a chamada Imunoterapia o tumor do pulmão tem vindo a usufruir,
num número de doentes muito considerável,
destas terapêuticas e que contrariamente a todas as anteriores terapêuticas, não é dirigida
ao tumor, mas sim ao nosso sistema imunitário.
Nesta data já é possível na doença avançada tratar cerca de 30 % dos doentes, com esta primeira linha de tratamento, sendo que ainda outros
doentes podem beneficiar em linhas subsequentes de tratamento particularmente em doença
mais avançada.
Este parece ser o futuro e a associação da Imunoterapia a outras formas de tratamento poderá
em breve, quando indicado, mudar o paradigma
do Cancro do Pulmão, também noutras fases
mais precoces da doença.
Atualmente nos estádios localmente avançados
(estádios IIIA /IIIB) , já é possível associar a Imunoterapia as terapêuticas convencionais de quimioterapia e radioterapia e com isso aumentar o
tempo livre de doença.
Por último, alertar os doentes com Cancro do
Pulmão e seus familiares a procurarem ensaios
clínicos em curso com terapêuticas inovadoras.
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A IMPORTÂNCIA DO
ACOMPANHAMENTO
PSICOLÓGICO
rar apoio, mas que o mesmo desde o início fosse
oferecido. Deverá procurar apoio sempre que
sentir ou tiver a perceção que os seus recursos
psicológicos são insuficientes para lidar com a
sua situação de doença.

PROF. DOUTOR EDUARDO CARQUEJA
RESPONSÁVEL PELA CONSULTA DE
PSICOLOGIA NA ÁREA DOS CUIDADOS
PALIATIVOS DO CENTRO HOSPITALAR
DE SÃO JOÃO

O diagnóstico de Cancro do Pulmão carrega
uma componente emocional intensa. Vários são
os fatores a ter em conta, nomeadamente as
características individuais do doente, a sua posição na temporalidade da vida, a sua condição
socioeconómica e implicações daí decorrentes.

Qual o papel do psicólogo clínico no acompanhamento de um doente com diagnóstico de
cancro (neste caso do pulmão)?
O acompanhamento deve partir de uma avaliação cuidadosa das necessidades emergentes do
doente ao nível psicológico. Após esta avaliação,
e dependendo das necessidades do doente e/ou
família, deverá ser elaborada uma intervenção
psicológica personalizada e centrada no doente.
Aqui o papel do psicólogo é preponderante, na
medida em que, centrado no doente, ajuda-o a
promover estratégias adaptativas à doença.
Idealmente, quando é que um doente oncológico deve procurar apoio psicológico?
Se a pergunta é idealmente, seria importante
que o doente não tivesse necessidade de procu-
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É feito algum aconselhamento pelo médico especialista ou de família? Deveria ser feito em seu
entender?
Os médicos especialistas e os de família têm um
papel preponderante no apoio emocional e por
vezes isso é feito. Por outro lado, é importante
capacitar estes profissionais de estratégias emocionais para lidarem com os doentes.
Em termos psicológicos, e perante um diagnóstico de doença oncológica, qual diria que
são os sintomas “normais” manifestados pelos
doentes?
Perante um diagnóstico de uma doença que
ainda carrega uma carga emocional muito intensa, é apropriado que os doentes se sintam
desde logo ameaçados, assustados, questionando a veracidade do diagnóstico, refiram tristeza e medo. Muitos referem terem ficado «sem
chão» ou que sentiram «o mundo a desabar».
Por outro lado, quais são os sinais “patológicos”?
Quando os sintomas anteriores são muito intensos e impedem o doente de viver o dia a dia
sem que esteja a pensar na doença e quando
esta chega a ser o exclusivo do seu pensamento.
Quando surgem situações de negação e recusa
de aceitação do diagnóstico ou de tratamento,
não na dimensão de autonomia de decisão, mas
por dificuldade em se confrontar com a realidade da doença. Quando surge isolamento, embotamento emocional, sintomatologia ansiosa
excessiva ou sinais que indiciem um quadro depressivo, nomeadamente insónia, alterações do
apetite, tristeza intensa, dificuldade de perspetivar o futuro, etc.

Quais os outcomes da psicoterapia a este nível?
As intervenções psicológicas em doentes com
cancro têm-se revelado eficazes na promoção
da adaptação psicológica e da sua qualidade de
vida. A abordagem privilegiada nos cuidados a
doentes oncológicos tem sido a cognitivo-comportamental. Para alguns autores, esta abordagem é mais adequada na fase inicial da doença e
na preparação para a fase de sobrevivência.
A terapia focada nas emoções também se tem
revelado eficaz na promoção da adaptação psicológica e da sua qualidade de vida.
Outra questão relevante tem que ver com os cuidados para o cuidador e o impacto que a doença
pode ter nessa pessoa (e não apenas no doente).
Acha que os profissionais de saúde estão hoje
em dia consciencializados para essa temática ou
ainda não?
De um modo geral sim. Contudo, tendo em conta
a dificuldade provocada por tempos reduzidos
de consulta, muitas das vezes esta problemática
(erradamente) é descurada.

A TERAPIA FOCADA
NAS EMOÇÕES
TAMBÉM SE TEM
REVELADO EFICAZ

Que acompanhamento deve ser feito?
Seguindo uma matriz sistémica e ecológica, o
doente não está isolado do mundo. Interage e
relaciona-se com a família, amigos, profissionais
de saúde e outros elementos. A família como estrutura de maior proximidade física e emocional
ao doente, também deve ser avaliada na medida
do seu estado, não só emocional e psicológico,
mas também social. O cuidador de referência
deve ser alvo de um olhar específico, pois muitas
das vezes também apresenta fragilidades emocionais de base que vão interferir diretamente
no bem-estar do doente, fazendo que este se sinta, muitas das vezes, culpado da situação.
Que conselhos – numa perspetiva profissional – daria a um doente que recebe um diagnóstico de cancro de pulmão e a um familiar próximo que terá de
cuidar dele e, posteriormente, fazer o seu luto?
O diagnóstico de Cancro do Pulmão carrega uma
componente emocional intensa. Vários são os fatores a ter em conta, nomeadamente as características individuais do doente, a sua posição na temporalidade da vida, a sua condição
socioeconómica e implicações daí
decorrentes. Será sempre importante transmitir uma imagem de
serenidade, segurança e honestidade nas informações que possam
ser dadas ao doente e família. Será
também importante estabelecer
com o doente e família uma relação
de confiança, com níveis de comunicação adequadas e verdadeiras.
Quais os grandes desafios nesta matéria em Portugal?
Hoje ainda temos um longo caminho a percorrer. Não existe um
olhar cuidadoso e adequado ao
acompanhamento de doentes oncológicos. Falta uma rede oncológica eficaz e eficiente em que o doente e a família
sejam verdadeiramente o centro dos cuidados. Por
outro lado, a presença de outros profissionais da
área da psico-oncologia ainda é uma raridade e não
têm ainda o devido e justificado valor e reconhecimento das suas intervenções. O acompanhamento
psicológico não é ainda uma realidade concreta e
objetiva no tratamento dos doentes oncológicos, o
que configura uma incompleta resposta nos tratamentos aos doentes com cancro.
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DESAFIOS
DA LUTA
CONTRA A
DOENÇA EM
PORTUGAL
PULMONALE
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE LUTA
CONTRA O CANCRO DO PULMÃO

Em consonância com outras instituições no domínio
da saúde em Portugal, a Pulmonale, enquanto associação desenvolvida essencialmente “De” e “Para” o
doente com Cancro do Pulmão auspicia mais e melhor
qualidade de vida para o doente.
O panorama social português, pautado pelo aumento
progressivo da esperança média de vida e o envelhecimento da população portuguesa, acarreta, naturalmente, um maior número de casos de doença crónica,
logo, custos mais elevados.
É um facto que a prevalência da doença oncológica
é cada vez maior sendo que, em simultâneo, esta patologia tem vindo, paulatinamente, a tornar-se uma
doença crónica.
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O Cancro do Pulmão, em específico, é o mais prevalente e mortífero a nível mundial, tendo vindo a crescer
no que se refere à morbilidade no nosso país.
Desta forma, devemos debruçar-nos sobre algumas
das causas subjacentes a este flagelo. No caso concreto do Cancro do Pulmão, está provado que a principal
causa desta patologia é o tabagismo. Os estudos demonstram que 20% dos portugueses são fumadores,
observando-se um crescimento da percentagem de
mulheres fumadoras, bem como o início cada vez mais
precoce do consumo de tabaco.
Não obstante o facto de vivermos na era do acesso
liberalizado e generalizado à informação e à tecnologia, parece existir uma dispersão dos conhecimentos,
não raramente adulterados. Observa-se, nesta área,
um enorme desconhecimento sobre os malefícios das
formas alternativas ao tabaco tradicional.
É, também, relevante o facto de os jovens, por um lado,
iniciarem este hábito como forma de afirmação entre
pares e, por outro lado, considerarem que as doenças
associadas só poderão, eventualmente, surgir quando
já tiverem uma idade avançada.
Em contraposição, o conhecimento adquirido ao nível
do tratamento do Cancro do Pulmão tem evoluído,
nos últimos anos, de forma muito expressiva, ainda
que continue a verificar-se uma grande iliteracia por
parte da nossa população em geral relativamente a
esta matéria.
Os avanços terapêuticos apontam no sentido da medicina personalizada com um aumento crescente de
custos a nível dos tratamentos, num ambiente de recursos limitados, quer sejam financeiros, humanos, etc.
Neste enquadramento, estamos perante um desafio
que deve envolver a sociedade civil como um todo, no
sentido de se responsabilizar de forma ativa sobretudo
no que tange a prevenção.
A sustentabilidade do SNS terá de passar, forçosamente, por medidas efetivas de promoção da saúde e não
apenas pelo tratamento da doença.
PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO ATEMPADO
SÃO FUNDAMENTAIS
Prevenção, no caso específico do Cancro do Pulmão,
significa antes de tudo combater o tabagismo, face à
interligação existente entre ambos.
Urge atuar de forma planeada e sustentável no tempo
no sentido de se criar uma sociedade livre de fumo e
não se cingir apenas a ações/ campanhas meramente
pontuais, sem um acompanhamento mensurável dos
resultados, como tem sido prática. Intervenções mais
consistentes ao longo do tempo sucedidas por avaliações externas e rigorosas constituem dois exemplos a
sugerir nesta estratégia de combate a comportamentos de risco.

Numa ótica de prevenção secundária, é fundamental
promover a sensibilização assertiva da população
para os sintomas desta doença, para que o diagnóstico
seja atempado e não numa fase avançada como ocorre normalmente.
Este conhecimento da sintomatologia é fulcral nesta
patologia para a qual não existe ainda um rastreio
consensualmente aceite pela comunidade científica.
Em 2017, a Global Lung Cancer Coalition (GLCC), organização mundial que aglutina associações de doentes com Cancro do Pulmão, levou a cabo um estudo
internacional para avaliação do conhecimento dos
cidadãos sobre a sintomatologia do Cancro do Pulmão sendo que os resultados obtidos são francamente
insatisfatórios.
Deste estudo resulta, de forma preocupante, que Portugal é um dos 25 países avaliados com pior desempenho, sendo que um em cada três portugueses não consegue identificar um único sintoma desta patologia.
A mesma investigação encontrou que, em média, cada
pessoa só menciona 2 sintomas.
Falta de ar, tosse
e cansaço foram
os sintomas mais
mencionados.
Se atendermos
ao propósito do
aumento da esperança média
de vida e do incremento da sua
qualidade, torna-se evidente a
necessidade de
consciencialização dos cidadãos como parte ativa de
todo o processo de prevenção. Sabendo-se que o diagnóstico atempado da doença assume a maior relevância no prognóstico do doente, percebe-se que há um
caminho importante a percorrer na área do awareness
dos sintomas.
Importa salientar, de igual forma, os avanços realizados nesta área da saúde. No decorrer dos anos assistiu-se a uma mudança no paradigma da doença. O
Cancro do Pulmão, que foi durante muito tempo lido
como uma sentença de morte, hoje é perspetivado de
forma distinta.
Em simultâneo ao forte receio e debilidade sentida pelos doentes com Cancro do Pulmão, sendo os
mesmos maioritariamente fumadores, há um estigma associado.
Muito pela conjugação destes fatores o doente com
Cancro do Pulmão por norma retrai-se, isola-se, sendo
pouco participativo. Desta forma, constitui-se como

O CANCRO
DO PULMÃO
É O MAIS
PREVALENTE E
MORTÍFERO A
NÍVEL MUNDIAL

meta essencial a realização de um trabalho psicológico, de empowerment, junto dos doentes. Estes devem
ser capacitados, sem julgamentos, para o seu papel
essencial no que toca o combate contra a doença e no
acesso aos melhores tratamentos.
A capacidade de tomada de decisão, implicando a
cessação dos hábitos tabágicos, pode constituir-se
como uma ferramenta essencial no que tange a
prevenção primária e/ou secundária (uma vez instalada a doença).
Neste sentido, a Pulmonale integra nos seus órgãos
pessoas das mais diversas áreas da sociedade numa
perspetiva transdisciplinar, procurando, na diversidade, trazer algum valor acrescentado também neste
tema que é o futuro da saúde em Portugal.
Nas suas funções basilares, a associação pretende
quebrar o estigma, aumentar a informação e transmitir a importância de um envolvimento ativo na luta
contra a doença.
Equidade nos tratamentos, aplicabilidade das melhores práticas internacionais no que se refere aos doentes com Cancro do Pulmão, acompanhamento dos
mesmos e seus cuidadores em diferentes vertentes são
o nosso objetivo.
Pretende, igualmente, dirimir o foco da atuação apenas para a doença, reforçando o caráter fundamental
da promoção de hábitos de vida saudáveis.
A interdição de consumos, lógica subjacente às novas
políticas instauradas no decorrer dos últimos anos a
nível global, desempenha um papel importante. Contudo, devem ser sustentadas por intervenções que se
debrucem no desenvolvimento de outras competências como a assertividade e a tolerância à frustração.
Jovens seguros das suas decisões e com recursos interiores para lidar com as adversidades e pressões de
grupo serão, certamente, mais propensos à prática de
estilos de vida salutares.
Assim, é necessário um esforço conjunto, sobretudo
dos modelos de socialização que todos constituímos,
enquanto pais, professores e outras figuras de referência, no desenvolvimento das novas gerações.
Este desafio deve, por isso, convocar-nos a todos enquanto cidadãos.
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