
O acompanhamento dos doentes oncológicos não  
se resume apenas à componente farmacológica 
ou cirúrgica. Outras valências ajudam a encontrar 
um equilíbrio físico e psicológico importante para 
ultrapassar as diferentes fases de uma doença tão 

desafiante como é o cancro. Quatro especialistas falam das  
mais-valias que a visão multidisciplinar da CUF Oncologia traz  
às vidas dos doentes e das famílias.

CUIDADOS DE SUPORTE:  
UMA ABORDAGEM INTEGRAL

Psicologia, Nutrição, Medicina Física e de Reabilitação 
e Farmácia são alguns dos Cuidados de Suporte que, 
a par dos tratamentos farmacológicos e cirúrgicos, 
desempenham um papel fundamental no percurso  
do doente na CUF Oncologia.

Ouvir o diagnóstico de cancro continua a não ser fácil, mas 
atualmente “não tem nada que ver com o que era há 20 anos”, 
reconhece Mário Nave, Psicólogo no Hospital CUF Santarém.  
Mesmo assim, a carga dos tratamentos, o medo e a incerteza  
ainda estão muito associados a esta doença. Para ajudar  
nesse processo, a CUF Oncologia disponibiliza a consulta  
de Psico-Oncologia, na qual se procura dar ferramentas 
emocionais e psicológicas a doentes oncológicos e familiares  
ou cuidadores para lidarem com cada etapa, desde o diagnóstico 
até à vida após os tratamentos.

Segundo Mário Nave, a forma como cada doente lida com  
o diagnóstico e com a doença não é linear. Depende muito do  
tipo de cancro, do estadio da doença, da forma como a notícia foi 
recebida mas, sobretudo, depende muito de doente para doente. 
“Se for uma pessoa emocionalmente mais tranquila e equilibrada, 
recebe o diagnóstico com alguma serenidade, mas vai depender  
de muitos fatores”, assegura o psicólogo.

A maioria dos casos que chegam até Mário Nave vêm 
precisamente referenciados pelos colegas da equipa 
multidisciplinar da CUF Oncologia. São pessoas que não 
receberam bem a notícia, estão em sofrimento emocional  
e sem conseguir lidar com o processo de tratamento. 

Em casos menos frequentes, “há doentes que têm esta clareza, 
sabem que vão passar por um processo muito complicado e fazem  
eles próprios esse pedido de ajuda” à equipa multidisciplinar que  
os acompanha, conta o psicólogo, que gostava de ver cair o 
estigma ainda associado à saúde mental e à procura de ajuda 
especializada. Afinal, reforça, “as pessoas não precisam de sofrer 

“As pessoas não precisam de sofrer sozinhas”
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ÁREAS COMPLEMENTARES AO 
TRATAMENTO ONCOLÓGICO

As equipas multidisciplinares da CUF Oncologia 
integram Cuidados de Suporte para responder,  
de forma completa, às necessidades dos doentes: 

• Consulta da dor
• Cardiologia
• Farmácia Oncológica 
• Fisiatria

• Nutrição
• Medicina Dentária
• Psicologia



sozinhas”, um princípio que também se aplica a famílias e cuidadores 
que, não raras vezes, ficam igualmente muito “ansiosos e receosos” 
com as implicações que a doença terá no dia a dia. 

O importante, refere Mário Nave, é ter presente que “o sofrimento 
emocional não tem de ultrapassar o sofrimento físico tantas vezes 
associado à doença oncológica. Existem respostas, tanto para 
doentes como para cuidadores, que ajudam ao equilíbrio emocional  
e psicológico, fatores essenciais para lidar com uma doença  
como o cancro".

Somos o que comemos parece uma frase feita, mas se há momento  
da vida em que este princípio ganha importância é quando uma 
pessoa é confrontada com o diagnóstico de cancro. Nessa medida, 
o papel do nutricionista é fundamental na equipa multidisciplinar 
da CUF Oncologia. Maria Antónia Ruão, nutricionista no Hospital 
CUF Porto, explica que a intervenção de um especialista da área  
da Nutrição pode ocorrer em várias fases do percurso do doente 
 na CUF Oncologia.

Logo aquando do diagnóstico, é avaliado o estado nutricional  
do doente, no sentido de perceber se este pode “cumprir todos  
os passos nos timings supostos de tratamento”, refere a 
especialista. Isto porque se um doente está em risco de 
desnutrição, tem anemia ou anorexia por ter dificuldades em se 
alimentar – o que é comum acontecer nos doentes com cancro do 
foro gastrointestinal ou da cabeça e pescoço – pode comprometer 
todo o plano terapêutico.

No internamento, o objetivo do nutricionista “é evitar a 
desnutrição hospitalar”, adaptando a dieta do doente aos seus 
gostos e às necessidades e capacidades individuais, tentando 
sempre que este “consiga ingerir determinado número de calorias, 
nomeadamente de boa fonte proteica”.

No fundo, frisa Maria Antónia Ruão, “o nutricionista é um 
otimizador de alimentação”, que adapta a dieta ao problema 
atual, seja a  presença de disfagia, de mucosite, de diarreia ou 

“O nutricionista é um otimizador de alimentação”

"Os doentes dizem  
que tão rapidamente é 

identificado um problema 
como já estão num gabinete 

a tentar resolvê-lo."
Ri

ca
rd

o 
C

as
te

lo
 (4

SE
E)

 

Cuidamos em Todos os Momentos Cuidados de Suporte

Maria Antónia Ruão
Nutricionista no 
Hospital CUF Porto

60 CUF ONCOLOGIA | Relatório 2020-2021



obstipação, enfim, às dificuldades de absorção dos nutrientes que 
cada doente desenvolve como efeito secundário do próprio cancro ou 
de tratamentos como a quimioterapia, a radioterapia ou a cirurgia.

O nutricionista é igualmente fundamental no acompanhamento 
após a alta hospitalar, com recomendações de planos alimentares 
individualizados para o domicílio, e mesmo numa fase adiantada da 
doença, em Cuidados Paliativos, com aconselhamento à família e gestão 
de expectativas, sempre com o propósito de dar conforto ao doente.

Certo é que, como refere Maria Antónia Ruão, um bom aporte 
nutricional num doente oncológico permite-lhe ter “menor tempo  
de internamento” e garante o cumprimento dos tratamentos no tempo 
protocolado, com impacto nos resultados terapêuticos obtidos.  
Esta evidência, na opinião da nutricionista, demonstra como a referida 
valência “é uma peça fundamental deste puzzle multidisciplinar” da CUF 
Oncologia, que tem tranquilizado os doentes com que se tem cruzado. 
“Os doentes dizem que tão rapidamente é identificado um problema 
como já estão num gabinete a tentar resolvê-lo”, relata a especialista.

Trabalha “na porta ao lado” de oncologistas, cirurgiões e enfermeiros  
em prol do bem-estar do doente oncológico, relata Joana Sequeira, 
médica fisiatra na Unidade da Mama do Hospital CUF Descobertas.  
Esta proximidade da equipa multidisciplinar da CUF Oncologia garante 
que “falamos todos a uma só voz” para dar o acompanhamento de que  
o doente necessita.

Da parte da Medicina Física e de Reabilitação, o doente pode  
contar com um apoio que o ajudará “a reabilitar, integrar e estimular  
a funcionalidade, no sentido de retomar a participação no meio familiar, 
profissional e na sociedade” dentro das possibilidades que a doença 
permite. Afinal, como lembra Joana Sequeira, neste momento o cancro 
caminha para ser uma doença crónica e ao longo de todo o processo 
vai havendo períodos altos e baixos na funcionalidade. O fisiatra tenta 
tornar o doente “o mais funcional para aquela fase da vida”.

A perda de funcionalidade pode ser em consequência da doença 
em si ou do tratamento e os objetivos a atingir são depois adaptados a 
cada caso em particular. Pode passar pela melhoria do condicionamento 
físico, fortalecimento muscular, recuperação do equilíbrio e da marcha. 

Partindo para alguns exemplos, a Medicina Física e de Reabilitação 
apoia na redução da fadiga e dores associadas ao cancro e aos 
tratamentos adjuvantes. Após a cirurgia, tem um papel particularmente 
importante na recuperação – seja da função respiratória, em caso do 
cancro do pulmão, ou da amplitude articular do braço, nas cirurgias do 
cancro da mama. A reabilitação tem, também, um papel fundamental 
na prevenção de linfedemas no cancro da mama. Já no cancro da 
cabeça e pescoço, com a Terapia da Fala pode conseguir-se a melhoria 
da deglutição e da vocalização. Mesmo em Cuidados Paliativos, a 
reabilitação tende a melhorar o prognóstico funcional, que pode passar 
apenas “por conseguir sentar o doente”, acrescenta a médica.

É um percurso pensado logo no momento do diagnóstico, conta 
Joana Sequeira, quando o fisiatra avança com o prognóstico de 
funcionalidade do doente. O plano é avaliado com consultas regulares, 
sempre com um acompanhamento individualizado, o que, pensa a 
especialista, dá ao doente “uma sensação de conforto” por se sentir 
acompanhado por uma equipa multidisciplinar que olha por todas as 
suas necessidades.

“Falamos todos a uma só voz”
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"Após a cirurgia,  
[a Medicina Física e de 

Reabilitação] tem um papel 
particularmente importante 

na recuperação."


