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“O cancro não gosta de 
Textos Christiana Martins 

Foto Nuno Botelho

M
ãe, que horror! 
Vais ficar care-
ca!” 

“Não faz mal, 
Clarinha, o ca-
belo vai crescer 
e crescerá ainda 
mais depressa se 
tu me deres mui-

tos beijinhos.”
Foi assim que Ana Inglês explicou 

à filha de cinco anos a luta que a fa-
mília teria de travar durante um ano. 
Agora que o tratamento do cancro na 
mama terminou e Ana entrou na fase 
de espera, é mais fácil olhar para trás 
e explicar como encontrou forças para 
combater a doença, sem abrir mão do 
papel de mãe. 

“Partilhando. Só dividindo e contan-
do aos amigos e à família é possível 
atravessar este problema”, explica 
esta economista de 44 anos que, em 
dezembro de 2013 descobriu, num 
exame de rotina, que tinha cancro 
na mama. Ana, apenas uma entre as 
cerca de 450 portuguesas que, anual-
mente, passam pelo mesmo. 

Entre a mamografia e ecografia de 
rotina e a biopsia, passaram-se duas 
semanas e só na véspera do exame 
decisivo Ana contou ao marido os seus 
receios. José transcreveu o relató-

rio na internet e percebeu que o caso 
poderia ser grave. No dia seguinte, 
receberam a notícia definitiva: Ana 
tinha cancro na mama. “Temos um 
problema”, disse ela. “Resolve-se”, 
respondeu ele.

Identificada a doença, era necessá-
rio desenhar um plano de combate. 
A consulta no Instituto Português de 
Oncologia (IPO) ditou os próximos 
passos. Para lutar contra aquele car-
cinoma de 3,5 centímetros seriam 
necessárias seis aplicações de qui-
mioterapia, a extirpação da mama e 
radioterapia. “Um ano”, disseram os 
médicos.

Veio então o momento da divulga-
ção. As primeiras a saber foram a mãe 
e a sogra de Ana, para poderem ajudar. 
Só depois os filhos. Primeiro, os ado-
lescentes, Zé Maria, de 16 anos, e Ma-
riana de 14. Nada lhes foi escondido. 
O rapaz chorou, a rapariga explodiu: 
“Mãe, vais morrer!”

No dia seguinte, contou aos peque-
nos, António, de 10 anos e Clara de 
cinco. Desta vez, a palavra cancro foi 
omitida intencionalmente, tratava-se 
apenas “um problema na maminha 
da mãe”. Ana disse que, iria perder 
o cabelo. Clarinha, já se sabe, ficou 
assustada. E, antes que caísse, Ana 
rapou-o. Faltava contar aos amigos. 
O casal reuniu as 20 pessoas mais 
íntimas para um lanche, partilharam 
emoções, recolheram incentivo.

A partir dali, foi um ir e vir do IPO, 

náuseas, mal-estar, cansaço e irritabili-
dade. Aprender a trabalhar com menos 
forças, a expor-se sem sofrimento. “Só 
custa a primeira vez, as pessoas não 
devem prender-se aos detalhes. As mi-
nhas unhas caíram, fiquei careca, a pele 
ficou manchada, mas foi transitório”, 
encoraja Ana, que aprendeu a estar 
no escritório ou no restaurante sem 
peruca. “É difícil ser mãe e ter cancro. 
Esta é uma palavra fortíssima e, apesar 
de conhecermos cada vez mais pessoas 
com a doença, continua a ser um tabu”, 
resume Ana, que só deverá voltar ao 
IPO em junho, para uma revisão. Até lá, 
há que trabalhar, não perder as rédeas 
de casa nem dela mesma.

Medicamentos a 150 mil euros

Todos os anos morrem em Portugal 
entre 20 e 25 mil pessoas em conse-
quência de doenças oncológicas, que 
representam 10,3% das patologias 
diagnosticadas no país. No futuro, 
um em cada dois portugueses terá um 
cancro durante a vida. E até 2030, os 
casos de cancro aumentarão 70%.

Os dados mais recentes da Organi-
zação Mundial de Saúde referem que 
mais 14 milhões de casos de cancro 
surgem a cada ano no mundo e que 
anualmente cerca de 8,2 milhões de 
pessoas morrem devido à doença. Pela 
primeira vez, segundo a revista “Anais 
de Oncologia”, dados dos 28 países da 
União Europeia mostram que este ano, 

devido ao tabaco, o cancro no pulmão 
ultrapassou o da mama como a prin-
cipal causa de morte das mulheres. E 
enquanto no cancro de mama a taxa de 
sobrevivência ao fim de cinco anos ron-
da os 90%, no pulmão não ultrapassa 
10%. Porquê este aumento? Porque as 
mulheres fumam cada vez mais.

A 4 de fevereiro será assinalado o 
Dia Mundial do Combate ao Cancro e, 
para Nuno Miranda, diretor do Progra-
ma Nacional de Doenças Oncológicas 
(PNDO), “o tabagismo tem de ser en-
carado como uma toxicodependência 
e, para o combater, são necessárias 
medidas legislativas e de penalização 
financeira”. Para este médico, “como 
a incidência do tabagismo é inferior à 

da Europa, em Portugal há menos can-
cros no pulmão”. Mas a situação está a 
alterar-se: “Ainda temos maior morta-
lidade por cancro colorretal, devido aos 
hábitos alimentares e aos diagnósticos 
tardios. Os casos no estômago são mais 
frequentes no Norte e devem-se ao pa-
trimónio genético e à alimentação, car-
regada de sal e de enchidos. Mas está a 
mudar e preocupo-me com os jovens, 
sobretudo as raparigas.”

A luta trava-se, portanto, dentro de 
casa, com a mudança de hábitos. Mas 
também nos laboratórios. “O campo 
da imunoterapia está em franco de-
senvolvimento, já se usam anticorpos 
para tratar alguns tumores com eficá-
cia e há medicação para estimular e 
modificar a imunidade das pessoas”, 
explica o diretor do PNDO. Nuno Mi-
randa diz que há trabalhos experi-
mentais a decorrer para tratar casos 
de cancro no pescoço e na cabeça. 
Mas não cria ilusões: “Ainda estamos 
muito longe de uma solução.” Porque 
no cancro, “os avanços nunca serão 
tão dramáticos como gostaríamos”.

Medicamentos preventivos tentam 
combater cancros de origem viral, 
como a vacina contra o HPV (vírus 
do papiloma humano). Introduzida 
há seis anos em Portugal, tornou-se 
um caso de sucesso. Nuno Miranda 
aponta para uma imunização de 75% 
do casos, mas diz que só daqui a uma 
década será possível falar de “preven-
ção real”. E há também as vacinas 
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sorrisos”

Ema recebeu 
o linfoma de Hodgkin 

com um otimismo 
informado

 sem solução

terapêuticas, como a BCG, que, em 
crianças visa impedir o surgimento 
da tuberculose, mas, se aplicada em 
doses muito altas, pode ser usada para 
combater o cancro na bexiga.

Ainda não há, contudo, resultados 
efetivos para o cancro do pulmão. A 
vacina não foi aprovada porque a sua 
eficácia não está comprovada. Situa-
ção semelhante aplica-se ao cancro 
no cérebro (gliomas), cujos resultados 
foram classificados pelo diretor do 
PNOD como “oscilantes”. A vacina 
do sarampo está a ser testada em si-
tuações hematológicas (mielomas) e 
também aqui “é cedo para saber o que 
se vai passar”.    

Cerca de 200 medicamentos tera-
pêuticos estão em testes em todo o 
mundo. “Estas vacinas não têm eficá-
cia comprovada e têm valores dificil-
mente comportáveis. Os medicamen-
tos de última geração custam cerca de 
150 mil euros por doente e o pior é que 
o custo não é proporcional aos resulta-
dos. A ganância está por trás da alta de 
preços”, acusa Nuno Miranda. “Tem 
de haver ética na fixação dos preços e 
a única solução é os países unirem-se 
para forçar a alteração da situação.”

Ema tem 24 anos. Ainda não é mãe 
e já sabe que o facto de ter descoberto 
há cerca de meio ano que tinha massas 
estádio II no gânglio linfático cervical 
e no mediastino, poderá causar-lhe 
dificuldade em engravidar. Ema tem 
linfoma de Hodgkin. Palavras compli-

cadas para dizer algo ainda mais difícil: 
cancro. Uma doença inesperada em 
alguém naquela idade em que a vida 
parece feita apenas de planos futuros. 

Um alto perto do ombro levou-a ao 
Hospital de Cascais e já não saiu, ficou 
internada até ser transferida para o 
IPO. Quando Ema e os pais soube-
ram o que os esperava, olharam-se e 
sorriram porque, diz, “o cancro não 
gosta de sorrisos”. Desde então, não 
se recorda de ter chorado. 

Não contou nada aos avós, “idosos 
demais para passarem por isso”. Ela 
é que descobriu “forças que não sabia 
ter”. No dia em que tiver a certeza 
de que está curada, quer ir passear 
na praia e jantar sushi, prazeres que 
lhe foram vedados desde que ficou 
doente. E, quando ouviu falar de um 
estudo publicado no início deste ano 
na revista “Science” que dizia ser o 
cancro resultado do acaso, decidiu: 
“Se é a sorte (má) que nos leva ao can-
cro, também é ela, a boa, que nos tem 
de tirar dele”.   

Em 1971, Richard Nixon, então Presi-
dente dos Estados Unidos, decidiu que 
iria acabar com o cancro em quatro 
anos. Disse que os mesmos esforços que 
permitiram ao homem chegar à Lua e 
separar o átomo deveriam ser aplicados 
na descoberta da cura para a doença. 
Assinou uma lei (The Cancer Act) e in-
vestiu cem milhões de euros. Passados 
43 anos, continuamos todos à espera.

camartins@expresso.impresa.pt

P&R
 
O que é o cancro ?

Um tumor maligno ou uma neopla-
sia, um tecido novo maligno que in-
vade os outros à volta

O que causa o cancro ?

Uma interação entre agressões ambi-
entais e suscetibilidade genética

Qual o papel do ambiente no 
surgimento dos cancros?

Embora seja difícil quantificar, é pos-
sível garantir que a influência ambi-
ental é muito mais importante do que 
o fator genético

Quais os principais fatores  
de risco?

Tabaco, obesidade e sedentarismo

Qual a frequência do cancro  
em Portugal?

Como nos restantes países da UE, 
a possibilidade de desenvolver um 
cancro é de 50%, e de 25% de morrer 
de uma doença oncológica. Anual-
mente, diagnosticam-se em Portugal 
entre 40 a 45 mil novos casos. A in-
cidência aumentou nas últimas déca-
das em consequência, sobretudo, do 
aumento da esperança de vida

Quais os cancros mais comuns 
em Portugal?

Nos homens, os da pele, próstata, pul-
mão, colorretal e estômago. Nas mul-
heres, mama, colorretal, estômago e 
útero. 

Quantas pessoas morrem por 
ano, em Portugal, de cancro?

Entre 20 e 25 mil. É a segunda causa 
de morte, atrás das doenças cerebro-
cardiovasculares

FONTE: “O CANCRO”, IPATIMUP  

Tumores mais mortíferos 
em Portugal
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