
 
 

 

PRESS RELEASE 

CANCRO INFANTIL: NÃO FIQUEMOS PELAS BOAS INTENÇÕES 

 

Setembro é o Mês Internacional de Sensibilização para o Cancro Infantil que é simbolizado pela 

utilização do Laço Dourado. 

Em condições normais, falaríamos do número de casos por ano em Portugal, dos casos por tipo 

de cancro, das taxas de sucesso, apresentando fontes e datas. Porém, e apesar de o Registo Oncológico 

Pediátrico ser uma realidade aprovada em 2011, os dados não existem a não ser por cedência dos 

vários centros que vão mantendo alguns registos que podemos agregar e que nos indicam uma média 

de 400 novos casos por ano, taxas de sobrevivência na ordem dos 80 % e um aumento da taxa de 

incidência de 1% ao ano. 

Esta situação, que se mantém, apesar de todos os envolvidos reconhecerem a necessidade e 

interesse dos registos, é prejudicial para a comparação de dados, a investigação, a sensibilização e para 

tomadas de decisão. Assim, é esta a nossa primeira chamada de atenção neste mês de sensibilização. 

A segunda prende-se com a evolução da consagração de direitos sociais e laborais de doentes e de 

familiares. 

Em Setembro do ano passado, a Acreditar lançou um estudo que apontava para a necessidade 

de se olhar para a perda de rendimento das famílias (€ 6.500 média/ano), para a precariedade do 

trabalho e do rendimento de quem acompanha filhos doentes por um tempo extenso e para a 

necessidade de maiores apoios. 

Apesar de, quer a Acreditar quer outras organizações, terem tentado por todos os meios ao seu 

alcance sensibilizar a Assembleia da República, o governo e os demais responsáveis, a situação não 

teve qualquer evolução, para além de recomendações da Assembleia da República que, não sendo 

dotadas de eficácia, acabam por não ser mais do que vozes que se juntam à nossa. 

Em terceiro lugar, temos as questões relacionadas com a área da saúde, que em nada evoluíram. 

Há demasiado tempo que exigimos que a pediatria até aos 18 anos seja uma realidade em 

todos os centros hospitalares, que os sobreviventes, vejam consagrado o direito de serem seguidos de 

forma sistemática, de terem nas suas mãos a informação sobre a doença que lhes permita gerirem a 

sua saúde onde quer que estejam. 

Portugal continua a não participar em ensaios clínicos direccionados para esta população, 

apesar de ser consensual o interesse, sobretudo para os cancros pediátricos que são raros. 



 
 

Continua a ser difícil a obtenção de próteses e o seu integral pagamento, não obstante ser do 

conhecimento médico que em certos casos a rápida colocação de próteses pode ser importante para a 

sua não rejeição e também para a recuperação física e psicológica de crianças e jovens. 

O que assistimos ao longo de todo o ano de 2018 sobre as dificuldades do Hospital de São João 

do Porto é mais um indício desta falta de investimento que em tudo dificulta a vida dos doentes e dos 

seus familiares. Situação que se arrasta há quase uma década, em que todos dizem estar empenhados 

mas onde a solução tarda em chegar. Não, não é admissível que após a denúncia de alguns pais 

desesperados, efectuada em Maio, estejamos em Setembro sem saber quanto tempo mais vão estar as 

crianças naquelas condições. 

A recente redução de camas na pediatria do IPO Porto é também um motivo de preocupação 

cujo alcance real ainda não entendemos totalmente. 

Em quarto lugar, temos a única área em que sentimos ter havido algum avanço e que é a área 

da educação, Recentemente tivemos novidades no apoio educativo especial (Portaria n.º 350-A/2017). 

Foi um avanço fundamental. Vamos estar atentos à sua efectiva aplicação. 

Para todas as questões que mencionamos seria fundamental que os diversos intervenientes a 

trabalhar o cancro pediátrico se sentassem à mesa, discutissem problemas e soluções e trabalhassem 

na sua implementação. A Acreditar está pronta e disponível. 

Este Setembro gostaríamos de estar a falar da Casa Acreditar de Lisboa que vamos ampliar e 

que vai ter capacidade para acolher mais doentes e as suas famílias. De poder explicar que já abrimos 

as nossas Casas a todos os doentes entre os 18 e os 25 anos porque reconhecemos que as 

necessidades desta população a aproxima mais das singularidades do cancro pediátrico do que dos 

adultos. Gostaríamos também de falar da investigação que vai ser conduzida numa parceira entre a 

Acreditar, a Universidade do Minho e o ISCSP para estudar as necessidades desta população. 

Queríamos também falar de todas as pequenas vitórias que os doentes que acompanhamos 

vão somando, em cada dia que passa. Porém, os problemas que identificamos são demasiado graves 

para alinharmos neste tom positivo de esperança que constitui a génese da Acreditar. Queremos muito 

continuar a Acreditar mas precisamos que toda a sociedade em geral, e os decisores em particular, se 

envolvam para que a qualidade de vida das crianças com cancro e as suas famílias não fique pelas boas 

intenções. 

 

 


