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No caminho
da cura
do cancro

Falar de cancro é abordar um assunto que
atemoriza, não só porque o associamos a
imagens de fragilidade humana como somos
conhecedores do forte índice de progressão
da doença, nas suas múltiplas formas,
especialmente nas sociedades desenvolvidas.
O Serviço de Oncologia Médica do Centro
Hospitalar do Porto, que lhe apresentamos
de seguida, deteta cerca de 4 mil novos casos
de doença por ano.
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Pulmonale
Quando um grupo de amigos, familiares e médicos de doentes com cancro do pulmão uniu esforços “com
o intuito de lutar pelos seus direitos, dando visibilidade à doença e apelar à criação de políticas de prevenção e de ajuda a quem dela sofre”, surgiu a Pulmonale – Associação Portuguesa de Luta Contra o
Cancro do Pulmão, à qual preside António Araújo.
A Associação nasceu com quatro objetivos principais que norteiam ainda hoje sua conduta: dar apoio ao
doente com cancro de pulmão e aos seus familiares; informar sobre a necessidade da prevenção, nomeadamente no contexto tabágico, influenciando a tutela sobre as leis do tabaco; ações de sensibilização à
população junto das camadas mais jovens, mas também junto de todos os fumadores para que tentem
largar o vício; por fim, angariar fundos para a investigação ao nível do cancro do pulmão.
Desde a data da sua criação, a Pulmonale tem vindo a desenvolver ações no terreno a múltiplos níveis,
por exemplo, junto das Escolas, das Empresas (através do programa Empresa Azul – Sem Tabaco®) e
nas suas Instituições oferecendo consultas de cessação tabágica.
Ainda na temática do tabaco decorreram ações de sensibilização junto do Governo com vista à emissão
de legislação que regule toda esta questão – cigarros de combustão, cigarros eletrónicos e cigarro por
aquecimento. A Pulmonale não se esquece que o cancro é uma doença da família, que afeta todos os que
convivem com ela, por isso criou consultas de atendimento psicológico, oferecendo também orientação
ao nível da assistência social. Dada a conjuntura atual a angariação de fundos para patrocinar a Investigação diminuiu significativamente.
A disseminação de informação sobre o cancro do pulmão junto da sociedade civil é de crucial importância. Esta efetiva-se nas ações desenvolvidas a vários níveis durante todo o ano e que culminam no mês de
novembro – Mês do Cancro do Pulmão –, que tem como ponto alto o dia 17, eleito o Dia do Não Fumador.
Em final de conversa procuramos saber a opinião do nosso entrevistado sobre as medidas tomadas pela
tutela. António Araújo considera que estas “têm permitido sensibilizar alguns fumadores, mas para se

Caminho para a cura
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