
UMA VIDA DEDICADA 
À PNEUMOLOGIA 
ONCOLÓGICA

Escolheu a Pneumologia Oncológica  
há 30 anos, por esta ser uma área ainda 
pouco desenvolvida. Ao longo da carreira, 
Bárbara Parente viu surgir terapêuticas 
inovadoras que lhe renovam diariamente  
o fascínio pela profissão. Assume-se como 
médica 24 horas por dia, 365 dias por ano, 
mas divide esta sua paixão com duas outras: 
a família e a natureza.

Bárbara Parente

Pneumologista, Adjunta da Direção Clínica da CUF Oncologia e Coordenadora Norte
Coordenadora da Unidade de Cancro do Pulmão a Norte
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“Lembro-me de ter 
6 anos e de dizer 

às minhas amigas: 
‘Quando crescer, vou 

ser médica e tratar  
o cancro’.”
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E como passou da tuberculose para o cancro do pulmão? 

Sempre sonhei tratar o cancro. Lembro-me de ter 6 anos e de dizer às 
minhas amigas: “Quando crescer, vou ser médica e tratar o cancro.”Eu sou 
alentejana, de Grândola, havia muitos casos na vila e eu via as pessoas a 
morrerem muito rapidamente. Depois entusiasmei-me com a Pediatria, mas 
optei pela especialidade de Pneumologia. Embora durante os meus cinco 
anos de internato tenha efetuado toda a minha formação específica geral, 
que foi da tuberculose, passando por todas as patologias do foro respiratório 
até ao cancro do pulmão, não foi suficiente. Foi após o final da especialidade 
que surgiu o projeto da Unidade de Pneumologia Oncologia no Serviço de 
Pneumologia de Vila Nova de Gaia, porque me apercebi que era uma área em 
que se fazia ainda muito pouco. Qualquer médico faz o curso para curar e não 
para ajudar a morrer. E eu via que os meus doentes morriam todos tão cedo 
que era preciso avançar com qualquer coisa. Na altura não havia grandes 
desenvolvimentos na área do pulmão, os tratamentos ainda eram só com 
quimioterapia, com sobrevidas muito curtas. Acabei a minha especialidade e 
fiz a proposta ao Diretor do Departamento de Pneumologia de Vila Nova de 
Gaia para que se criasse uma unidade funcional de Pneumologia Oncológica. 
Isto foi em 1991. Um dia disse ao diretor de serviço: “Mas autoriza ou não 
que eu abra a Unidade de Pneumologia Oncológica?” E ele, cansado de 
me ouvir, disse que sim. Era uma sexta-feira e pedi às auxiliares do serviço 
que me ajudassem a arrumar “a casa”: tirámos tudo de três gabinetes que 
não estavam a ser utilizados e pus cá fora um letreiro a dizer “Pneumologia 
Oncológica”. Arrumámos a sala de espera e arranjámos cadeiras para os 
doentes esperarem. Na segunda-feira o meu diretor de serviço disse: 
“Bárbara, pintou a manta! Pôs uma unidade a funcionar num fim de semana.” 
Comecei assim, a partir pedra do zero, com zero doentes. Depois divulguei 
junto dos centros de saúde, os colegas do hospital foram sabendo e as 
coisas foram evoluindo.  

Entretanto os tratamentos também foram evoluindo.

Só por volta de 2006 é que começámos a ter terapêuticas inovadoras. 
Mas tem sido apaixonante, porque ao longo da minha carreira as coisas 
têm-se modificado muito na área da Oncologia. Quando pedi a minha 
reforma do setor público, pensei: “Agora que me vou embora estão a 
aparecer fármacos inovadores.” 

Foi nessa altura que veio para a CUF Porto?

Tive este convite da José de Mello Saúde e aceitei com muito gosto. 
Quando cheguei, usei aqui a mesma metodologia que trazia do Hospital 
de Gaia.  

Como surgiu o seu interesse pela área da Pneumologia? 

Quando fiz o curso de Medicina queria ser pediatra. Durante os dois anos 
de prática clínica tentei fazer de tudo um pouco. Só não tratei doentes com 
tuberculose. Mas, no âmbito do Serviço Médico a Periferia, cheguei a Santa 
Maria da Feira e perguntaram-me se queria ir trabalhar para o Dispensário 
de Tuberculose. Entrei no Centro de Saúde e pedi para falar com o médico 
responsável – responderam-me que tinha 35 doentes à espera para tratar, 
porque o outro médico tinha saído na semana anterior. Fiquei aterrorizada! 
Eu não sabia nada de tuberculose, mas enchi-me de coragem e vi os 
doentes todos: os que estavam a fazer tratamentos continuavam, e se 
era a primeira consulta pedia exames. Saí de lá em pânico e vim para os 
Dispensários Conde de Lumbrales, no Porto, para aprender. O Dr. Joaquim 
Castedo e o Dr. António Cabral foram os meus mestres e começaram a 
dizer-me: “Se você tem tanto jeito para Pneumologia, porque é que há 
de ir para Pediatria?!” Quando terminei esse ano, decidi que queria ser 
pneumologista e escolhi o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia,  
que era o hospital de tradição pneumológica.

Foi então que surgiu o interesse pelos ensaios clínicos?

Nem lhe digo como! Início da década de 1990. Muitas dúvidas sobre qual 
o melhor esquema de tratamento. Pedi a uma colega que percebia de 
informática que fizesse dois braços de doentes, o A e o B, cada um com 

Em 2017 lançou a reunião científica da CUF Atualizações 
em Cancro do Pulmão. Esta é uma área em que as 
mudanças surgem rapidamente?

Exatamente. Em 2014 já havia muita terapêutica inovadora e eu achava 
que era necessário fazermos todos os anos uma reunião para poder 
divulgar e comunicar com outros colegas de outros hospitais.

um esquema de quimioterapia. Com o Hospital de São João e o Hospital 
dos Covões (todos juntos íamos ter resultados mais rapidamente), 
começámos a aleatorizar os doentes para perceber que esquema de 
quimioterapia seria melhor. Entretanto, o serviço foi crescendo, evoluiu 
e ficou reconhecido. Mais tarde, foi feito o hospital de dia, mesmo em 
frente da Unidade, onde os doentes eram avaliados. Nenhum doente era 
visto sem primeiro ser avaliado. 



UNIDADE DE CANCRO DO PULMÃO  
DA CUF ONCOLOGIA A SUL

A Unidade de Cancro do Pulmão do Norte, liderada por Bárbara 
Parente, articula-se com a sua homónima a sul, sempre que 
necessário, para dar resposta às necessidades dos doentes. 
A Unidade de Cancro do Pulmão da CUF a Sul é coordenada por 
António Bugalho, Pneumologista de Intervenção, tendo como 
corresponsável Encarnação Teixeira, Pneumologista Oncológica. 
A Unidade integra uma equipa de especialistas em Cirurgia 
Torácica, Oncologia, Radiologia, Pneumologia, Medicina Nuclear, 
Radioncologia, Anatomia Patológica e Cuidados Paliativos, 
entre outros, com ampla diferenciação e larga experiência, que 
discutem semanalmente todas as situações oncológicas desta 
área, definindo a melhor abordagem diagnóstica e a proposta 
terapêutica mais eficaz para cada doente, de acordo com a melhor 
evidência científica.

Há cancro do pulmão ou cancros do pulmão?

Há cancros do pulmão. E até lhe digo: há cancros do fumador e cancros 
do não fumador, que têm comportamentos e respostas às terapêuticas 
diferentes. 

Qual é o retrato atual do cancro do pulmão em Portugal?

A tendência ainda é crescente. E por várias razões. Primeiro, porque 
os malefícios do tabaco só se repercutem muitos anos depois – e o 
tabaco é causador do cancro do pulmão em 75 a 80% dos casos. Os 
homens reduziram um bocadinho os hábitos tabágicos, mas as mulheres 
fumam massivamente. A outra razão prende-se com o facto de termos 
melhores meios de diagnóstico, logo, diagnosticarmos mais.  

Quais são as diferenças?

No cancro do não fumador, 15 a 20% dos doentes têm mutações 
específicas e esses têm uma excelente resposta ao tratamento.  
No entanto, o cancro do fumador está a ter benefícios que há uns  
anos eram inimagináveis, devido ao aparecimento da imunoterapia  
nos últimos cinco anos. Os doentes que melhor respondem  
à imunoterapia são os fumadores. 

E isso explica-se como?

Têm mais mutações. O tabaco produz três mutações por minuto  
dentro do nosso organismo e essa multiplicidade de mutações  
faz com que haja maior possibilidade de resposta a esse tipo de 
terapêuticas. Nem todos os doentes respondem à imunoterapia,  
mas os que respondem fazem-no muito bem e com efeitos  
muito duradouros no tempo.  

Quais foram as principais mudanças ao nível  
do tratamento desde que iniciou a carreira? 

Mudou tudo. Temos meios auxiliares de diagnóstico melhores, como 
a PET, técnicas de broncoscopia com EBUS que permitem fazer um 
estadiamento melhor do tumor, e novos tratamentos sistémicos. 
Atualmente, em doentes com estadio IV sem mutações específicas 
é possível fazer terapêuticas inovadoras em mais de 50% dos casos, 
logo em primeira linha. A radioterapia também mudou, com técnicas 
sofisticadas. Temos a felicidade de ter na CUF o CyberKnife, uma 
técnica de radioterapia que permite fazer técnicas dirigidas num doente 
que tem uma metástase cerebral, por exemplo (e mais de 30% dos 
nossos doentes têm-nas), como se se desse um “tirinho” naquela lesão 
sem estragar o resto dos tecidos. E mudou também na cirurgia, com 
técnicas que nada têm a ver com as técnicas extremamente agressivas 
e invasivas de há 30 ou 40 anos. Hoje, a videotoracoscopia permite 
fazer uma abordagem com três centímetros e retirar a zona do pulmão 
doente. Ao fim de 24 horas o doente está sentado no cadeirão e em três 
ou quatro dias está em casa. É espetacular. Hoje podemos tratar com 

Laura Esteves, sobrevivente de cancro do pulmão, com o enfermeiro André 
Ferreira, Bárbara Parente e a gestora oncológica Susana Tuna
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CYBERKNIFE NO CANCRO DO PULMÃO

O CyberKnife é um acelerador linear que dispõe de um braço 
robótico, conferindo-lhe versatilidade, precisão submilimétrica  
e mínima toxicidade aos tecidos normais adjacentes, o que se  
torna determinante na obtenção de uma resposta tumoral 
adequada, com melhor qualidade de vida.

O seu software oferece informação precisa em tempo real, 
monitorizando e corrigindo a posição do alvo – localização 
tridimensional, com ciclos respiratórios regulares, sem causar 
desconforto acrescido ao doente.

Esta tecnologia veio oferecer novas oportunidades no 
tratamento do cancro do pulmão, nomeadamente:

• em estadios iniciais (I-II) considerados inoperáveis, com 
contraindicações médicas para a cirurgia ou em caso de recusa 
por parte do doente;
• nos tumores de localização central, devido à proximidade a 
órgãos críticos como o coração, o esófago, a traqueia e árvore 
brônquica;
• na reirradiação (retratamento em doentes previamente 
irradiados);
• na abordagem da doença metastática.
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“Hoje podemos tratar 
com muita qualidade 

um número muito 
grande de doentes.”
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muita qualidade um número muito grande de doentes. Mais de 50% dos 
doentes em estadios avançados são possíveis de tratar em primeira 
linha com técnicas inovadoras e com os doentes a viverem bem.

Tratar não equivale a curar…

Acho que é mais correto falar de tratamentos em que o doente fica  
“livre de doença”, caso contrário vamos criar uma falsa expectativa,  
já que há sempre uma possibilidade de que existam células neoplásicas  
em circulação e o doente pode recidivar. 

Qual é a principal missão enquanto adjunta da direção 
clínica e coordenadora da CUF Oncologia a norte?

Tenho reuniões semanais com o Diretor Clínico e com os outros 
médicos adjuntos. Isso permite-me ter uma visão geral do hospital. 
Como coordenadora da CUF Oncologia a Norte preocupo-me com tudo 
aquilo que está à sua volta. Há que garantir que o serviço de Oncologia 
e o hospital de dia funcionem muito bem do ponto de vista organizativo 
porque, do ponto de vista de mais-valias de saber, nós temos médicos 
diferenciados em todas as áreas. O grupo multidisciplinar para as várias 
áreas tumorais tem de funcionar bem. Na área do diagnóstico, o serviço 
de Imagiologia tem de dar uma resposta atempada, as biópsias têm 
de dar uma resposta muito rápida. Qualquer doente que venha fazer 
um tratamento de quimioterapia ou outro no hospital de dia fica ligado 

É médica, investigadora e docente. Sobra-lhe tempo?

Antes de ser médica fiz o curso de Agronomia e, como hobby, gosto 
muito da agricultura. Tenho uma pequena quinta na zona de Tabuaço 
e adoro ver as cerejeiras em flor ou carregadas de belas cerejas. É uma 
visão linda da natureza. Gosto de ver as podas, as vinhas a desenvolver, 
as árvores, as plantas. Tenho duas netas maravilhosas que são o meu 
encanto e a quem dedico parte do meu tempo. Sou casada, tenho o meu 
marido, tenho uma filha. Além da minha profissão, gosto muito da família, 
dos amigos, gosto da casa, de arquitetura, do campo, de paisagística e 
gosto muito de ler. 

E nesses momentos consegue despir a bata?

Não consigo. Acho que é um erro, mas não consigo. Quando alguém  
me pede ajuda estou disponível – e a minha família já entendeu isso.  
Eu tinha receio que isso prejudicasse o meu ambiente familiar, mas  
tenho uma família espetacular que me apoiou a vida toda. Sou médica  
a tempo inteiro mas sou mulher, mãe e avó a tempo inteiro também.

ao corpo de enfermagem, com um contacto permanente, em que em 
qualquer hora pode ligar e ser encaminhado. O hospital pode ter todas as 
valências mas, se não houver alguém que ligue as pontas, as coisas não 
funcionam. É um trabalho de equipa. 

“O hospital pode ter 
todas as valências 

mas, se não houver 
alguém que ligue as 

pontas, as coisas 
não funcionam. É um 
trabalho de equipa.”
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