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Disseram-me que tinha 
três anos de vida. O meu 
primeiro objectivo foi deixar a parte 
fi nanceira arrumada, para a mulher 
fi car com tudo aquilo a que tem direito, 
poder criar os fi lhos e eu morrer 
com a consciência tranquila. 
É um raciocínio muito doloroso.
António Cabral
68 anos, Cancro do intestino, há 23 anos

“
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C
-a-n-c-r-o: cancro. Perante o 
diagnóstico, poucos são os 
que conseguem nomear a bes-
ta. E, no entanto, nunca houve 
uma época tão boa para rece-
ber uma notícia tão má. Trata-

mentos há muito usados, como a cirurgia, a 
radioterapia e a quimioterapia, conseguem, 
agora, ser mais efi cazes e menos agressi-
vos. E novas terapias, como as que permi-

tem ir à procura da célula-mãe e controlá-
-la antes que faça mais estragos, são já uma 
realidade.

A prevenção continua a ser a palavra de 
ordem. Não só quando se fala em compor-
tamento – se não houvesse fumadores, aca-
bariam 30% dos cancros – mas também em 
diagnósticos – o simples facto de se fazer ras-
treio do colo do útero pode reduzir em 84% o 
número de casos.

>>>>    Hoje, um tumor maligno já não é uma irremediável Hoje, um tumor maligno já não é uma irremediável 
sentença de morte. A maioria dos casos – entre 50 e 60 por cento sentença de morte. A maioria dos casos – entre 50 e 60 por cento 
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VIVER CVIVER COMOM
  CANCROCANCRO

Mas quando percebi que havia 90% 
de probabilidade de os fi lhos sofrerem 
da mesma doença, decidi que tinha de 
continuar vivo. Tinha uma missão a cumprir. 
A partir daí, mudei de atitude: 
o cancro podia vencer-me, mas 
dar-lhe-ia água pela barba. 
António Cabral

“





118 v 26 DE ABRIL DE 2007

que vão para o IPO e não para Palhavã, como 
-se dizia antes, para não meter mais medo 
ao medo. Mas o estigma continua. «Há 20 
anos, quando comecei a trabalhar, entrava-
se numa sala e só se viam doentes a vomitar 
por causa da quimioterapia. Já não é assim. 
Muita coisa mudou, para melhor. A evolução 
da representação social da doença é que não 
foi tão rápida como a evolução da Medicina», 
explica Aurora Matias.

Dezasseis anos depois, Francelina, domés-
tica, continua a chorar quando retira a peru-
ca da caixa que guarda na sua casa do Barrei-

ro, mas não se arrepende de ter seguido os 
conselhos médicos. Viu o neto crescer, fi cou 
viúva e dá apoio ao fi lho, com a mesma doen-
ça que, inicialmente, a apavorou – linfoma. 
Sobreviveu para viver, com tudo o que isso 
tem de bom e de mau.

A assistente social sabe que os doentes on-
cológicos descobrem forças que nem imagi-
navam ter. Mais do que isso, sabe que vale a 
pena: «Depois de passarmos por um proces-
so destes, temos de ser melhores pessoas. 
E se formos melhores pessoas, vivemos 
melhor.»

Capítulo 2 Sobre o medo

«Tenho medo de nunca mais ter namorada, de 
nunca me casar e de não ter fi lhos, que é o que 
mais quero na vida.»*

Rita Teles Branco, 45 anos, acabara de 
fi car noiva quando soube que tinha um can-
cro na tiróide. Em poucos minutos, viu-se 
entre o tudo e o quase nada. Agarrou-se ao 
quase. «Tive muito medo. Quem não tem? 
Nunca mais deixo de ter cancro, mas a minha 
vida não é a doença», afi rma, como quem se 
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Quando me disseram que tinha 
câncer, só me saiu um ‘ai’ e caí 
no chão. Andei sem cabelo dois anos, 
comprei uma peruca, mas fi z questão de que 
as pessoas soubessem o que tinha. Não queria 
que andassem a bichanar. A fé foi a minha 
âncora. Com esta doença, é morrer ou viver.  
Francelina Roxo
75 anos, Linfoma, há 16 anos

“

No entanto, nem só de hospitais e labo-
ratórios se faz a batalha contra o cancro. Há 
quem pense que vale tudo para ver os fi lhos 
crescer; quem decida não desapontar os 
amigos; quem encontre no voluntariado a 
melhor terapia; e quem se apoie numa fé ina-
balável, seja em Deus seja nos médicos. Pou-
co importam os meios de cada um para esta 
cruzada, desde que peguem em armas e an-
dem sempre à frente do inimigo. Chamam-
-lhe cancro. Com todas as letras.

Capítulo 1 Sobre a revolta

«Pareço-me com o Ronaldo. Para um rapaz, 
tudo bem, mas eu sou uma rapariga.»*

Coisa ruim, bicho, doença prolongada. 
A semântica é quase tão dissimulada como 
o mal que leva as células a reproduzirem-se 
como loucas, esquecendo-se da sua progra-
mação inicial. Se só a palavra mete medo, 
imagine-se o diagnóstico. 

Francelina Roxo, à época com 59 anos, tinha 
tudo bem planeado: esperava o cair da noite, 
quando havia menos movimento, pedia para 
deixarem uma janela aberta, e depois era só 
garantir que se atirava para o lado certo de for-
ma a bater com a cabeça no cimento armado. 
Era rápido e menos doloroso do que ver-se ao 
espelho sem um único pêlo. Talvez. Franceli-
na nunca chegou a descobrir. «Graças a Deus» 
– a quem pede perdão todos os dias – e à «trai-
ção» de uma amiga com quem desabafara.

Enquanto a ciência deu passos de gigante, 
a atitude continua a parar na palavra cancro. 
«Nem todos os tumores signifi cam morte. Há 
muita falta de informação, que leva a sofri-
mento desnecessário. São frequentes as se-
parações por causa do problema oncológico e 
algumas poderiam ser evitadas se as pessoas 
aprendessem a viver com isto como uma do-
ença crónica», afi rma Aurora Matias, 59 anos, 
coordenadora do serviço social do Instituto 
Português de Oncologia (IPO) de Lisboa.

O tempo passa, os utentes até assumem 
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assumiu mandatária da mensagem positiva. 
Com sete operações superadas, orgulha-se 
de poder dizer que já viveu mais anos com 
cancro do que sem cancro. Depois dos três fi -
lhos e da loja de decoração em Coruche, que 
diz manter por capricho, todo o tempo de 
Rita vai para a Liga Portuguesa Contra o Can-
cro. Coordenadora da zona sul do projecto 
Um dia pela vida, ajudou a organizar nove 
maratonas de sobreviventes e fi ca feliz por 
ver que são cada vez mais. «Ainda bem que 
somos muitos, quer dizer que pode ser uma 
coisa crónica.»

Mais importante do que saber o nome da 
doença é saber em que parte do corpo ela se 
alojou. Tumores como o da tiróide têm uma 
taxa de sobrevida aos 5 anos de 98%, mas 
existem outros, como o do pâncreas, em que 
a mesma medida não passa dos 8 por cento.

É certo que a Medicina ainda não desco-
briu todas as panaceias. Não é menos certo, 
contudo, que se poderiam salvar mais vidas, 
no nosso país. De acordo com um estudo 
de 2003, publicado no jornal da Sociedade 
Europeia de Oncologia Médica, Portugal foi 
dos poucos países que não atingiu os objecti-

vos de redução da taxa de mortalidade por can-
cro, no ano 2000. Pior: a taxa de mortalidade 
subiu 17% em Portugal, enquanto na União 
Europeia diminuiu, em média, 10 por cento.

«Nas outras doenças, é possível afi nar a te-
rapêutica; no cancro, não. A primeira decisão 
médica é defi nitiva e pode signifi car a cura 
ou a morte. Não há meio termo. No caso do 
tumor da mama, por exemplo, se não forem 
retirados gânglios sufi cientes, triplicam as 
probabilidades de recidivas», alerta o pre-
sidente do Colégio de Oncologia da Ordem 
dos Médicos, Jorge Espírito Santo, 53 anos. 
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A bengala que nunca larga e a barba rala 
deixam adivinhar um cognome televisivo. 
Mas, ao contrário do Dr. House, da série, 
Jorge Espírito Santo, director do Serviço de 
Oncologia do Hospital Distrital do Barreiro, 
não se esquiva ao contacto com os doentes: 
«Tanto invisto tudo na cura como em ajudar 
a morrer com dignidade. É uma especialida-
de muito penosa.»

Sobrevivente de um tumor ósseo, há 17 anos, 
e talvez por «já ter estado dos dois lados», o 
Dr. House do Barreiro é crítico em relação ao 
trabalho que se faz em Portugal. «Se todos os 
serviços funcionassem com consultas multi-
disciplinares, podia reduzir-se a incidência de 
morte por cancro em 20%», garante.

Por acreditar na importância da primeira 
acção contra a doença, fez questão de criar a 

consulta com várias especialidades no hos-
pital onde trabalha. À volta da mesma mesa, 
reúnem-se oito profi ssionais de saúde, desde 
o radioterapeuta à psicóloga. A ginecologista 
dispõe as ecografi as à contra-luz e todos se vi-
ram para avaliar um caso de tumor mamário. 
«Vamos fazer cirurgia. Procuramos o gânglio 
sentinela [indicador de avanço do cancro] 
para ver se não é preciso esvaziar a axila? 
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No hospital, informaram-me que era 
grave, mas curável. O médico disse-me 
que tinha 50% de hipótese de cura 
e eu agarrei-me a isso. Na altura, 
os meus fi lhos só tinham 
6 e 10 anos e pensei logo neles. 
Daí a minha força: queria 
vê-los crescer.
Carlos Fadista 
46 anos, Cancro no testículo, há 11 anos (na foto, com a fi lha Tânia)

“



É agora ou nunca», adverte. Depois de alguns 
minutos de discussão, todos concordam que 
é o melhor caminho. Os exames fi cam logo 
marcados – ganha-se tempo. «Perante um 
cancro, o que é que vamos fazer? Nenhum de 
nós está apto a decidir sozinho. Há 30 anos, 
só tínhamos a cirurgia; agora há alternativas 
e a sequência terapêutica é essencial», defen-
de um dos cirurgiões da equipa, José Pereira.  

Capítulo 3 Sobre a Esperança

«Li muita coisa sobre as descobertas feitas pelos 
médicos em todos os países e sei que as hipóteses 
de me curar aumentam todos os dias.»* 

O tumor da mama é o que tem maior inci-
dência em Portugal. Responsável por cerca 
de 4 600 novos casos, mata, anualmente, 
1 500 mulheres. Mas se há cancro onde vale 
a pena apostar na prevenção é este. Diagnos-
ticado precocemente – quando ainda nem se 
palpa – tem uma taxa de cura entre os 90 e os 
95 por cento.

«É preciso entusiasmar a mulher a tratar-
-se: antes tirava-se logo a mama toda e fi cavam 
muitas sequelas; agora, faz-se cirurgia con-
servadora. O cabelo cai com a quimioterapia, 
mas volta a nascer dali a seis meses», incen-
tiva João Fortuna Campos, 61 anos, cirurgião 
especialista em cancro da mama e presidente 
do Conselho Científi co da Associação Ame e 
Viva a Vida, o lema que tentava passar às suas 
doentes e acabaria por inspirar esta organiza-
ção. «Temos de apostar no diagnóstico preco-
ce. Não quero tirar mais mamas», desabafa.

A avó de Graça Flor, 62 anos, fi cou paralisa-
da de uma mão, depois da mastectomia. Por 
isso, quando ouviu o seu diagnóstico, Graça, 
na altura com quatro fi lhos pequenos, fi cou 
«em choque». Alguns meses depois, percebeu 
que, afi nal, a forma de tratar o cancro da mama 
tinha mudado. «Tenho três netos e cuidei de-
les todos», recorda, satisfeita com a decisão 
que tomou de fazer uma vida normal.

Voluntária do Movimento Vencer e Viver, 
Graça Flor perdeu o medo ao IPO e ajuda 
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outras mulheres. Muitas vezes, contar o seu 
caso é quanto basta para as animar. «Consi-
dero-me uma pessoa feliz. Os meus sonhos 
têm-se tornado realidade e não me posso 
queixar. Tem de haver sempre esperança.»

A Liga Portuguesa Contra o Cancro faz o 
rastreio de tumores da mama desde 1990. 
Graças ao programa já foram observadas 
meio milhão de mulheres no Centro e Sul do 
País. Mas esta é uma das áreas onde há muito 
por fazer. Se o rastreio fosse nacional, redu-
ziria em 40% a taxa de mortalidade por can-

cro da mama entre os 50 e os 70 anos. Para o 
cólon e recto – o tumor de maior incidência 
nos dois sexos, em Portugal –, o mesmo tipo 
de medida tem uma efi cácia estimada em 
30 por cento. No caso do colo do útero, o in-
teresse do rastreio nem merece discussão. 
Não só permite descobrir o cancro em fase 
precoce como detectar as lesões que o pro-
vocam, conseguindo evitar o aparecimento 
da própria doença em 84% dos casos.

Estes dois últimos programas de diagnós-
tico precoce, embora recomendados pela 

União Europeia, não existem, ainda, em Por-
tugal. O coordenador nacional para as doen-
ças oncológicas, Joaquim Gouveia, 63 anos, 
espera ter os três rastreios a funcionar, em 
todo o País, no próximo ano. 

Além deste mecanismo de prevenção, da 
qualidade dos registos oncológicos e das de-
cisões tomadas em equipa, para melhorar os 
resultados de sobrevida, Joaquim Gouveia de-
fende a generalização das linhas terapêuticas: 
«Temos quatro grupos a preparar recomen-
dações para a mama, próstata, cólon, recto e 



pulmão. Porque as prestações uniformes têm 
maior probabilidade de sucesso.»

Capítulo 4 Sobre o Futuro

«Tenho a certeza que esta doença será vencida.»*

Hollywood já vendeu tantas vezes a cena 
em que o doente pergunta ao médico quantos 

anos tem de vida, que até parece vulgar. Não é. 
«São raros os que fazem a pergunta. Mas tam-
bém não tenho resposta. Em Medicina, nem 
sempre nem nunca. Por isso, peço aos doen-
tes para não organizarem a sua vida à volta 
desta porcaria», conta o radioterapeuta Pedro 
Chinita, 46 anos, director técnico do Centro 
Oncológico Natália Chaves, em Linda-a-Velha.

António Cabral, 68 anos, é a excepção que 
confi rma a regra. Atreveu-se a perguntar o 

que podia esperar da sua polipose adeno-
matose familiar – doença 90% hereditária. 
Perante os três anos que vieram com a res-
posta, mudou a sua vida. Concentrou-se nas 
necessidades imediatas da família e esque-
ceu-se de que tinha futuro. Mas o futuro não 
se esqueceu dele. A vontade missionária de 
fi car por cá, a fi m de orientar os fi lhos na do-
ença que, percebeu mais tarde, também her-
daram, tem sido uma boa razão para aguentar 

Nunca perguntei: ‘Porquê eu?’. Só chorava quando 
não podia ir à escola mas consegui não perder 
ano nenhum. Ainda tenho amigos do tempo em 
que estive internada no IPO. Os miúdos, no 
hospital, ajudam-se muito. Fazem-se 
fortes uns perante os outros. 
Ana Isabel Fernandes
20 anos, Linfoma de Hodgkin, há 8 anos (na foto, com as amigas Madalena e Ana Rita)

“
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23 anos de cancro no intestino. Isso e o «fer-
vor» religioso que desabafa, várias vezes ao 
dia, num pequeno altar, comprado depois de 
ter decidido continuar a lutar. «A atitude que 
tomei ajudou-me a prolongar a vida e a salvar 
os meus fi lhos», afi rma.

Não contente com este legado, o enge-
nheiro electrotécnico, entretanto reforma-
do, resolveu também auxiliar os que, como 
ele, fi caram sem intestino e precisam de se 

habituar a viver com um «saco» (para colec-
ta de fezes). «Quis pôr a minha experiência 
a favor dos outros. Por isso, vim para a Asso-
ciação Portuguesa de Ostomizados, de que 
sou presidente.»

Já Carlos Fadista, 46 anos, nunca quis pen-
sar como seria se morresse. Sempre que o 
futuro se punha a querer brincar às escondi-
das, os fi lhos e a mulher vinham à memória. 
E assim ia fi ntando o destino. A fi lha mais 

Tiraram-me a mama toda e, nos 
primeiros dias, quando tomava 
banho, olhava para o tecto para não 
ver como tinha fi cado. Mas fartei-me 
daquilo, olhei e percebi que não era assim tão 
mau. Passei a usar prótese mamária e, um mês 
depois da operação, estava na praia. 
Graça Flor
62 anos, Cancro da mama, há 20 anos

“ velha, de 20 anos, estuda agora enfermagem, 
e o fi lho adolescente, de 16, já tem idade que 
chegue para decidir que não queria aparecer 
numa fotografi a para esta reportagem. Des-
de que lhe foi diagnosticado um cancro no 
testículo, o chefe de secção de uma fábrica de 
cortiças, em Vendas Novas, só pede mais um 
ano de vida. Um de cada vez. Já lá vão onze.

Capítulo 5  Sobre o sonho

«Quando a minha vida se torna muito difícil, 
ponho-me a sonhar. Sonho com o dia de 
amanhã, com os meus amigos e com o que se 
passou antes.»*

Não é só com naturalidade que Ana Isabel, 
20 anos, fala do seu linfoma. É com alegria. 
Em mais de uma hora de conversa, raras são 
as vezes em que se ouvem as palavras enjoo, 
choro ou sofrimento. Dos meses que passou 
no IPO de Lisboa prefere recordar as cor-
ridas de cadeiras de rodas que organizava 
pelos corredores e rir-se com a imagem do 
quarto do hospital decorado com posters do 
actor Leonardo Di Caprio. Só por uma vez 
faz cara séria: «Nunca andei de pijama. Lá 
porque estava num hospital, não tinha de ser 
uma doentinha.»

A jovem alentejana admite que o cancro 
mudou a sua existência. Só se recusa a aceitar 
que tenha sido para pior. «Houve grandes pro-
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Como atacar o mal
A grande evolução no tratamento do cancro 
está na arte de conjugar todas as terapias 
existentes – as tradicionais (cirurgia, 
quimioterapia e radioterapia) e as de 
última geração (genéticas, que permitem 
fazer um ataque mais dirigido às células 
cancerígenas)

>> CIRURGIA Retira o tumor. Uma das 
formas mais antigas de tratamento. Se 
usada numa fase precoce da doença, pode 
ser sufi ciente para curar o cancro

>> RADIOTERAPIA Completa o tratamento 
local, evitando que fi que alguma célula 
maligna. Tem vindo a aumentar, porque as 
cirurgias muito profundas estão em desuso. 
Radicais livres actuam sobre a cadeia de ADN 
da célula maligna, até conseguir a sua morte. 
As doses são hoje mais rigorosas, o que 
permite respeitar a tolerância dos órgãos

>> QUIMIOTERAPIA Provoca a morte 
programada das células, que o cancro 
impede. Destrói as células malignas, mas 
também as benignas. Actua no corpo todo 
(ao contrário da radioterapia, que é local)

>> BLOQUEADORES HORMONAIS Muitos 
tumores são dependentes de estrogénio. 
Nesses casos, há terapias que permitem 
bloquear essa hormona (por exemplo, no 
cancro da mama)

>> ANTICORPOS MONOCLONAIS Bloqueiam 
proteínas que fazem as células malignas 
multiplicar-se descontroladamente

>> ANTIANGIOGÉNICOS A angiogenese serve 
para criar novos vasos sanguíneos. Os 
antiangiogénicos inibem essa produção de 
vasos, levando o tumor à morte por fome 
ou asfi xia

>> INIBIDORES DE SINAL Moléculas que 
impedem as células de comunicarem entre 
si. Sem comunicar, não se multiplicam, o que 
permite controlar o crescimento do tumor
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gressos, que permitem viver melhor e mais 
tempo, sobretudo nas leucemias. Mas quan-
do se tem cancro, a vida das pessoas altera-se 
para sempre. Nós estamos aqui para ajudar a 
viver, de preferência muito e bem», lembra 
João Oliveira, 52 anos, director do serviço de 
Oncologia Médica do IPO de Lisboa.

Ana Isabel é exemplo dessa adaptação. Ver 
desaparecer os longos cabelos de que se or-
gulhava foi duro. Só por uns dias. Logo arran-
jou maneira de descobrir o lado positivo do 
maior trauma causado pelos tratamentos de 
quimioterapia: «Pelo menos, não tenho de 
me preocupar em pentear e secar», dizia aos 
colegas da escola. Facilmente se imagina que 
os 12 anos de Ana Isabel não podiam ser tão 
adolescentes como os das outras meninas 
da sua idade. «Nem passei pela fase do armá-
rio, saltei por cima. Entrei para o IPO uma 
criancinha egoísta e saí uma mulherzinha», 
afi rma, sem qualquer amargura.

Embora o cancro seja uma doença da ve-
lhice, também tem vindo a aumentar entre 
as crianças. E Ana Isabel nunca deixou de es-
tar por perto, com o grupo dos Barnabés, da 
associação Acreditar. Para ajudar os outros 
meninos a sonhar. «Às vezes, basta estar com 
eles a fazer um desenho. Nunca saio triste do 
IPO.» Na faculdade, onde estuda enferma-
gem, o seu nome de praxe é Esperança. Não 
será por acaso.

As hipóteses de cura nunca estiveram tão 
de feição como na era das terapêuticas di-
rigidas. Ainda assim, um cancro é uma saga 
interminável. Mesmo quando vencem o mal, 
estes doentes não são como os outros. A an-
siedade da dor e do regresso às más memó-
rias faz deles diferentes. Também ninguém 
disse que era fácil viver com cancro. Mas é 
possível. Graças aos sonhos – os dos investi-
gadores e os dos doentes. 

* No início de cada capítulo da reportagem, depoimentos de 
crianças com cancro, recolhidos pela associação Acreditar.

Eu sou a prova, cancro não é igual a morrer. 
Numa primeira fase pus-me a ler tudo sobre a doença, 
mas depois fechei os livros e decidi fazer tudo o que os 
médicos mandam.  
Rita Teles Branco
45 anos, Cancro na tiróide, há 24 anos

“


