
Expresso, 27 de abril de 2019 25 PRIMEIRO CADERNO

SAÚDE

“Não são eles nem  
nós: o cancro é uma 
questão de todos”
Vamos debater durante o ano os desafios da doença oncológica que em 
2018 registou 58 mil novos casos. O número preocupa os especialistas

Texto Sara Fevereiro 
Fotos José Fernandes

“O meu marido resolveu ir ao 
médico porque há uns tempos 
que não se sentia bem. Quando 
o médico, conhecido da famí-
lia, me ligou a dizer que queria 
falar comigo até as pernas me 
falharam. Corri para o hospital 
e disseram-me que o meu mari-
do tinha cancro de estômago, já 
muito avançado, e que precisa-
va de ser operado de imediato. 
‘Céu, precisa de ser muito forte’. 
Perguntei-lhe: ‘Quanto tempo?’ 
Respondeu-me que o Mário po-
deria ter apenas três semanas 
de vida. Percorri o corredor até 
à sala de espera, a chorar, a cho-
rar, atordoada. Três semanas? 
Nunca contei a ninguém, nunca 
chorei à frente dos meus filhos. 
Acreditava que o meu marido 
iria tratar-se e que tudo iria 
correr bem. Acreditava nisso, 
agarrei-me a isso.” Já passaram 
11 anos desde que Mário João 
Lopes foi tratado e os seus dias 
correm sem grandes problemas 
de saúde.

Mário sobreviveu mas o peso 
dos números é grande — só o 
ano passado, em Portugal, há o 
registo de 58 mil novos casos de 
cancro. Este número é a grande 
preocupação da maioria dos 
especialistas em relação à doen-
ça para os próximos anos. José 
Dinis, médico no IPO do Porto e 
futuro diretor do Programa Na-
cional para as Doenças Oncoló-
gicas, diz que para contornar a 

situação “o país deve apostar 
na prevenção e na informação 
sobre hábitos de vida saudá-
veis”. Mas há outro número 
que o preocupa ainda mais: 
as quase 29 mil pessoas que o 
cancro mata em Portugal, por 
ano. “Para mim, este número é 
o reflexo do diagnóstico tardio 
feito em grande parte dos ca-
sos. Temos que concentrar os 
nossos esforços para conseguir 
detetar, de forma mais precoce, 
a doença”, conclui José Dinis.

“Não são eles nem nós — viver 
com o cancro e viver após o can-
cro é uma questão de todos”, 
afirma Fátima Cardoso, espe-
cialista em cancro da mama 
da Fundação Champalimaud. 
“Dentro de uma década, uma 
em cada duas pessoas pode ter 
cancro. Hoje essa relação é de 
uma para três pessoas.” Uma 
problemática que Isabel Galri-
ça Neto, médica de Cuidados 
Paliativos no Hospital da Luz e 
deputada do CDS-PP, conside-
ra prioritária. “Esta estatística 
preocupa-me pela implicação 
que deverá ter na planificação e 
alocação dos recursos humanos 
e técnicos em tratamentos ino-
vadores e, simultaneamente, 
pelas implicações que pode ter 
na vida de cada vez mais indiví-
duos e das respetivas famílias.”

A realidade mundial 

De acordo com a Agência Inter-
nacional para a Investigação do 
Cancro, os que registam mai-
or incidência são o cancro de 
pulmão, o cancro colorretal e o 
cancro de mama, sendo respon-
sáveis por um terço dos novos 
casos de doença oncológica. O 
de pulmão é o mais mortífero de 
todos, em Portugal e no mundo: 
o ano passado matou cerca de 
2 milhões de pessoas em todo 
o planeta. O cancro colorretal 
é o segundo mais letal, seguido 
do cancro de estômago. Segun-
do Vítor Neves, presidente da 
Associação Europacolon Por-

tugal, “hoje morre uma pessoa 
por hora de cancro digestivo 
e 11 pessoas por dia com can-
cro do intestino no nosso país”. 
O cancro de mama, apesar de 
ser muito frequente, apresen-
ta taxas de cura, em Portugal, 

de 70% a 80%, equivalente à 
média europeia. No entanto, 
ainda é o quinto que mais mata 
no mundo.

O aumento exponencial de 
novos casos não se traduz, de 
forma proporcional, nas taxas 
de mortalidade, nem signifi-
ca que os doentes não possam 
viver mais tempo e com mais 
qualidade. O conhecimento 
médico e científico permite ga-
rantir melhores diagnósticos, 
melhores tratamentos e mais 
curas. E, tal como acontece em 
muitas doenças incuráveis — 
diabetes, enfarte de miocár-
dio, cardiovasculares —, muitos 
cancros deixaram de ser doen-
ça aguda para se transformar 
em doença crónica. “Há cada 
vez mais pessoas que passaram 
pela doença e estão bem, e há 
também mais doentes com can-
cro avançado, que têm de viver 
o dia a dia com a doença que 
não tem cura”, sublinha Fátima 
Cardoso. Como o cancro “não é 
uma, mas muitas doenças dife-
rentes”, explica Nuno Miranda, 
médico no IPO de Lisboa, “há 
doentes muito diferentes, com 
diferentes diagnósticos e em di-
ferentes estágios, que precisam 
de acompanhamento também 
diferente, em todas as fases do 
processo, até à reintegração 
plena”.

Em vez de cura universal, a 
comunidade científica prefere 
sublinhar os resultados do in-
vestimento na investigação e 
a capacidade que já existe de 
tratar muitos cancros precoces, 
detetados numa fase inicial, 
sobretudo através de rastreios. 
Neste jogo de paciência e de per-
sistência, os resultados obtidos 
pelas equipas médicas e cien-
tíficas são animadores: só nos 
países da União Europeia, mais 
de 360 mil mortes por cancro 
serão evitadas este ano devido 
à prevenção e à maior capaci-
dade dos meios de diagnóstico e 
tratamento.
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O que é  
o projeto

O cancro é, cada vez mais,  
um problema de todos nós. 
Estima-se que em Portugal 
morram anualmente quase 
29 mil pessoas por causa de 
doença oncológica. Ao longo 
de 2019, a SIC Notícias e o 
Expresso debaterão o tema 
no projeto “Tenho Cancro. E 
depois?”. Vamos aprofundar 
os desafios da doença nos 
próximos anos; como é viver 
com cancro em Portugal; o 
que deve ser feito para 
prevenir o risco; como se 
prestam os cuidados 
oncológicos no país; que 
avaliação é feita dos rastreios, 
diagnósticos e tratamentos; 
quem efetua investigação 
aqui e no mundo, de que 
modo o cancro pode atrair 
investimento; quais os novos 
serviços que as famílias 
precisam; a sustentabilidade 
do sistema de saúde; e a 
longevidade e qualidade do 
doente oncológico. Como? 
Através de debates e 
programas de televisão, 
editoriais no Expresso, uma 
newsletter semanal e um site 
com conteúdos quase diários 
que dá voz a associações, 
cientistas, médicos, enfermei-
ros, assistentes sociais, 
prestadores de serviços e, 
obviamente, aos sobreviven-
tes. Descubra as inspiradoras 
histórias de vida dos doentes, 
as novidades médicas e as 
opiniões dos especialistas em  
www.tenhocancroedepois.pt

TENHO CANCRO. E DEPOIS? 
A SIC Notícias e o Expresso lançaram um site  
de informação — www.tenhocancroedepois.pt  
— dedicado exclusivamente ao cancro. Ao longo  
do próximo ano, esta plataforma vai recolher a opinião 
de médicos, doentes e especialistas, comentando  
os desafios de uma doença que afeta cada vez mais 
pessoas em Portugal e no mundo. Este projeto conta  
com o apoio da Médis e da Novartis, além da 
colaboração da Liga Portuguesa Contra o Cancro  
e da Sociedade Portuguesa de Oncologia.

Entre 5 e 10% dos cancros têm origem hereditária. Isto significa que o cancro esporádico, que representa 
mais de 90% das patologias, é provocado por agentes externos que enfraquecem as defesas do organismo 
e aumentam o risco. São esses fatores que a Comissão Europeia destaca no Código Europeu 
Contra o Cancro, um documento com uma dúzia de recomendações que, se fossem praticadas 
por cada cidadão, poderiam reduzir para metade (de 4 para 2 milhões) o número de mortes na Europa

O que 
depende 

de si

1 
Não fume. Nenhuma 

forma de tabaco

2
Faça da sua casa uma 

casa sem fumo (e apoie 
regras antitabágicas no 

seu local de trabalho)

7
Evite a exposição 

excessiva ao sol e use 
protetor solar

8 
Evite substâncias nocivas 

seguindo as instruções 
de segurança e saúde

9 
Verifique a exposição a 
radão natural em casa

10 
Amamente o seu bebé 

e limite o recurso à 
Terapêutica Hormonal 
de Substituição (THS)

12
Participe em  

programas organizados 
de rastreio para cancro 

colorretal (homens e 
mulheres), cancro da 

mama  
e do colo do útero 

(mulheres)

11 
Assegure-se  

de que os seus filhos 
estão vacinados  

contra hepatite B 
(recém-nascidos) 

e vírus do papiloma 
humano 

(raparigas)

5 
Tenha uma dieta 

saudável

6 
Se bebe 

álcool, limite o seu 
consumo

3 
Tome medidas 

para ter um peso 
saudável

4 
Mantenha-se 

fisicamente ativo 
no dia a dia


