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O essencial na vida é não perder a fé. É não deixar que o mundo 
nos deite abaixo. É agarrarmo-nos às muitas razões que temos 
para agradecer, e é confiar que, às vezes, perdemos o que não 
queríamos perder, mas ganhamos o que nunca imaginámos 
ganhar.

#às-vezes-podes-ter-de-perder-o-telhado-para-ganhar-as-estrelas

Sofia de Castro Fernandes, in Às 9 no meu blog.



Toda a esperança é legítima, escreveu um dia um poeta português.
A esperança nos dias melhores, a esperança no desaparecimento das 
memórias más, na cura das dores do corpo ou da alma. A esperança, 
sempre, na descoberta do sentido para as coisas que nos acontecem, 
inexplicáveis, sofridas, antecipadas. Ou talvez apenas desafiantes, que 
nos mudam.

Este livro é, todo ele, recheado de esperança.
Uma esperança viva, porque feita de luta.
Entregar este livro – ou recebê-lo - é dar início a uma viagem.
No entanto, ao contrário das viagens preparadas, esta viagem é toda 
feita de desconhecimentos: não sabemos a duração, não sabemos o 
trajecto, não sabemos quando paramos. Também não sabemos o que 
vamos encontrar no percurso.

Apesar de tanta incerteza, sabemos, isso sim, quem nos acompanha 
nela: os nossos Pais e Avós, os nossos irmãos e amigos, os médicos e os 
enfermeiros, os nossos colegas de escola, outras crianças e jovens que já 
fizeram esta viagem, pessoas novas que conheceremos, os voluntários 
da Acreditar. De uma coisa poderemos estar certos: a viagem não se faz 
sozinho. Ao nosso lado estão todas as pessoas que são importantes para 
nós. Ao nosso lado também estão pessoas que passaram pelo mesmo e 
a quem tudo correu bem. Saberão explicar como foi a viagem, Em que 
é que a sua viagem é parecida com a nossa, o que podemos fazer para 
contornar os obstáculos que iremos encontrar.
Durante a viagem teremos dúvidas.
Durante a viagem teremos receio de algumas coisas (e talvez tenha-
mos receio de dizer que temos receio...). Durante a viagem andaremos 
irritados, com fome ou com sono, sem fome ou sem sono, com dores 
que nos incomodam, desgostosos com as alterações físicas de um corpo 
que não parece ser o nosso, tristes com algum amigo que parece ter 
desaparecido ou não sabe como falar connosco.
          



Mas esta viagem tem uma regra de ouro: não pode fazer-se em silêncio 
e todos os sentimentos são permitidos.
Nesta viagem ter dúvidas é normal e tirar dúvidas é obrigatório. Nesta 
viagem é proibido guardar coisas por vergonha ou medo; é proibido 
não perguntar, não chorar se houver vontade de chorar, não rir se hou- 
ver vontade de rir. É proibido ter medo e não dizer. É proibido fingir que 
somos fortes se naquele momento não conseguirmos ser. É proibido 
preocuparmo-nos com os que sofrem por nossa causa e não falar dis-
so. É obrigatório falar sobre as coisas, escrever sobre as coisas, deitar cá 
para fora o que nos magoa ou engrandece por dentro.

Neste Diário encontrarás espaço e lugar para tudo isto.
A partir do momento que este Diário é entregue, quem o recebe tor-
na-se um Barnabé - um Barnabé que pode juntar-se a todos os outros 
que já existem, que fizeram uma viagem semelhante e que ajudaram 
a escrever este Diário com a sua experiência e vontade de colaborar.

Este livro é dos Barnabés e para os Barnabés.
Foi bem feito, está bem entregue.

João de Bragança, Presidente da Acreditar



“Ser Barnabé é ter um cancro. Mas é também ser 
alto ou baixo, ser gordo ou magro ter olhos azuis, 
castanhos, pretos ou verdes; é ser criança, é ser 
crescido.”

Joana, Barnabé, 15 anos

Porque os Barnabés já estiveram aí, como tu, e sentiram falta de teste-
munhos de pessoas reais com dúvidas semelhantes às suas, decidiram 
juntar-se e construir este diário para ti!

- Mas, perguntas-te, o que são afinal os Barnabés?

Foi na Acreditar1 que surgiram os Barnabés.
É um grupo constituído por todos aqueles que se confrontam/confron-
taram com o diagnóstico de um cancro na infância ou na juventude. 
Juntam-se pela sua experiência de vida em comum, nunca perdendo 
de vista que são sobretudo Pessoas, com os seus defeitos e virtudes, en-
cantos e desencantos, gostos e desgostos... Porque, claro, podemos estar 
doentes mas não somos a doença!

- O que fazem os Barnabés?

Reuniões e encontros - Encontram-se para partilhar a experiência da 
doença, as peripécias da estadia no hospital e do regresso ao quotidia-
no. Discutem os objectivos e os planos de futuro para o grupo.

Voluntariado Barnabé - Os Barnabés já fora de tratamento regressam 
ao hospital para, na 1ª pessoa, transmitirem uma mensagem de espe-



rança às crianças e jovens que estão em fase activa da doença.

Acções de sensibilização e luta pelos seus direitos - Quem já viveu a 
doença sabe melhor do que ninguém o que é necessário mudar no 
hospital, na sociedade e, quem sabe, na lei. Os Barnabés participam 
activamente nesta luta pela igualdade de oportunidades e pela des-
mistificação da doença.

Actividades lúdicas - De descontracção e diversão são feitos os momen-
tos do grupo de Barnabés. Desde campos de férias a meros piqueniques 
no parque, estes são momentos de excelência para constituir novas 
amizades e passar um bom bocado.

- Curioso para conhecer os Barnabés?

Convidamos-te a folhear as páginas que se seguem para leres os teste-
munhos de vida e de esperança dos Barnabés e poderes conhecê-los 
nas fotos espalhadas pelo diário.
Se tiveres vontade de fazer parte do grupo, contacta-nos em qualquer 
momento e serás muito bem recebido por todos!

E-mail: barnabe@acreditar.pt
Facebook: www.facebook.com/barnabes.acreditar

Esperamos que faças boas descobertas a bordo deste diário!

1A Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro dedica-se desde 
1994 a melhorar a qualidade de vida das crianças e jovens com cancro e suas famílias, 
acolhendo e acompanhando no percurso da doença e prestando o apoio necessário a 
cada família (emocional, material, financeiro, jurídico, entre outros). Podes saber mais 
em www.acreditar.org.pt.



“No dia em que cheguei ao IPO, não sabia o que signi-
ficava ter cancro. Depois fui percebendo que existiam 
vários tipos e pouco mais me interessei saber porque 
interiorizei que ia sair rapidamente do hospital.”

Francisco, 28 anos



“A ideia que eu tinha da doença era diferente da que 
tenho hoje. Na altura pensei que ia morrer e que não 
ia conseguir ultrapassá-la e hoje sei que, felizmente, 
são imensos os casos de sucesso, que cancro não é si-
nónimo de morte certa e, nesse âmbito, é ainda neces-
sária uma desmistificação sobre a doença.”

Salomé, 23 anos

“À medida que fui crescendo, fui aprendendo a falar 
da minha doença com naturalidade, como parte de 
mim, como uma história a ser contada.”

Cátia, 23 anos



O que é o cancro?



O teu corpo é como uma casa.
À tua volta tens pele, como as paredes da casa. Por baixo da 
pele existem pequenos quartos e corredores.

Tal como as paredes de uma casa são constituídas por tijolos, 
também o teu corpo é constituído por células mesmo mui-
to pequenas, tão pequenas que não as conseguimos distin-
guir. Há células que estão juntas umas às outras, e formam 
órgãos e tecidos, e células do sangue que nadam livremente 
dentro dos vasos por todo o corpo.

As células vão multiplicando-se, sendo que, por vezes, al-
gumas delas gostam de pregar partidas.
Há células malignas (doentes) que não conseguem viver no 
mesmo corpo que as células benignas (saudáveis). A estas 
células más nós chamamos células cancerosas.

O mais aborrecido é que, tal como as células benignas, tam-
bém as células cancerosas fabricam novas células e passado 
pouco tempo já existem em grande quantidade.

As células cancerosas agrupam-se formando o que conhe-
cemos por cancro. Mas não te preocupes: existem muitos 
tratamentos para destrui-las!



Muitos tipos de cancro, que afectam crianças e adolescentes 
em todo o mundo, podem ser tratados. As taxas de sobrevi-
vência de cancro infantil vão até aos 80%.

Número estimado de diagnósticos de cancro, por 
ano, até aos 14 anos.

10.800

18.000

36.000

128.000

1.400

20.800

->

A nível mundial, há cerca de 215.000 novos diagnósticos de cancro até aos 14 anos e cerca 
de 85.000 novos diagnósticos na faixa etária dos 15 aos 19 anos.
Fonte: International Agency for Research on Cancer – 15.02.2016



Sou um Barnabé!
Se quiseres fazer parte de uma comunidade online, conhecer 
outros Barnabés, encontrar dicas, ou se sentires necessidade 
de partilhar algumas páginas deste Diário, utiliza a hashtag 

#ODiárioDoBarnabé.

Querido diário,
Eu sou o/a ____________________, tenho _____ anos e foi-me 

diagnosticado ________________________________________,

no dia ____ de __________ de _____.

Coloca aqui uma foto que te identifique. 
Pode ser uma foto tua, a foto da tua paisa-

gem favorita, a foto do teu clube, etc.
Tu saberás escolher!



Imagina que poderias conversar com o teu cancro.
Experimenta entrar em diálogo com ele. Pergunta-lhe, 
nestas páginas, tudo o que gostarias de saber sobre ele, 
sem vergonhas, sem tabus.



Sentes-te suficientemente confiante para perguntares 
algumas das tuas dúvidas ao teu médico?
Pensa se te saberia melhor teres essa conversa com ele 
sem a presença dos teus pais, para que te possas sentir 
mesmo livre e à-vontade. Se sim, não tenhas proble-
mas em pedi-lo. Os adultos compreendem que tu pos-
sas precisar de ter tempo a sós com o teu médico.



Aposto que já andaste a folhear este diário.
O que te pareceu? Qual foi a tua primeira impressão? 
Diz para que achas que te vai servir.





É importante termos a noção de que somos importantes 
no nosso processo, que a nossa boa disposição e optimis-
mo só depende de nós, que não estamos ali apenas para 
acenar com a cabeça a cada informação que nos dizem, 
como se nada mais pudéssemos fazer do que estender 
o braço enquanto nos entra a quimioterapia pela veia 
adentro.
Somos importantes, somos fundamentais, somos o res-
to dos 50%, num esforço conjunto.

Marine Antunes, in Cancro com Humor



Concordas com este texto ao lado?
Se sim, deixa aqui o teu parecer a caneta.
Se não, deixa também, mas usa um lápis.
Mais tarde, podes mudar de opinião e torna-se mais 
fácil apagar.
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“O que estava a acontecer não poderia estar realmente 
a acontecer. Não comigo...”

Hugo, 17 anos

“A minha primeira reacção foi logo perguntar à mi-
nha mãe se iria morrer.”

Beatriz, 20 anos

“Não me senti muito assustada, pois sabia que ia para 
o hospital e ia ficar melhor - como acontece sempre 
que alguém fica doente.”

Cátia, 23 anos

“Pensei que ia ser uma fase difícil de ultrapassar; sen-
ti-me com medo do que poderia acontecer.”

André, 18 anos



“A primeira coisa que me veio à cabeça (como penso 
ser normal na maioria de nós) foi que ia morrer e, vis-
to já ter tido um primeiro caso totalmente indepen-
dente, veio aquele sentimento de revolta, do porquê 
de me ter acontecido de novo.”

Luís, 25 anos

“Revolta. Senti que tinha ficado sem chão.”

Francisco, 28 anos

“Aquando do diagnóstico, foi um misto de sentimen-
to de pânico com medo da morte, sobretudo um sen-
timento de impotência e de medo de perder a minha 
adolescência.”

Patrícia, 22 anos



E contigo? Como te foi feito o diagnóstico da doença?
Conta a história desse(s) dia(s), com todos os detalhes 
que te lembrares ou achares necessários.





Tens dúvidas?
Onde as colocas?





“Não tinha dúvidas. Limitei-me a enfrentar a doença 
e a resistir.”

Pedro, 40 anos

“Não sabia se voltaria a casa nas horas seguintes; se 
algum dia, dali em diante, ia voltar a casa e à normali- 
dade da vida de um (pré-)adolescente.”

Francisco, 28 anos

“Como ia ser a minha vida daqui para frente? Tudo ia 
mudar. Será que ia deixar a escola? Será que ia conse-
guir superar a doença? E quanto tempo ia demorar a 
ficar bem? Penso que tudo se tornou uma incerteza e 
uma dúvida gigante que só se foi resolvendo com o 
tempo.”

Salomé, 23 anos



“Não tive grandes dúvidas porque os doutores expli-
caram-me tudo. Foram muito fixes.”

André, 18 anos

“O que iria acontecer? Como seria o tratamento?”

André, 23 anos

“Teria que deixar a escola e as actividades que fre-
quentava? No estado em que estava da doença seria 
possível travá-la?”

Patrícia, 22 anos

“Não tenho memória de ter tido dúvidas.”

Maria, 13 anos



...nem toda a informação disponibilizada é verdadeira? É 
natural que tu, os teus familiares e os teus amigos queiram 
aceder a informação sobre o cancro. Procuram-na em todo o 
lado, nomeadamente na internet. Mas na internet há mui-
ta informação não fidedigna. Muita está errada e, com fre-
quência, vem de fontes que não são credíveis. Por isso, tens 
aqui alguns sites e alguns livros que te podem ser úteis.

Sabias que...



Sites em que podes confiar:

www.acreditar.org.pt

www.infocancro.pt

www.pipop.info.pt

www.pancare.eu

www.childhoodcancerinternational.org

Livros que poderás gostar de ler:

Comer Para Vencer o Cancro,
Paula J. Fonseca, Belén Álvarez

Cancro com Humor,
Marine Antunes

O Principezinho,
Antoine Saint-Exupéry

Óscar e a senhora cor-de-rosa,
Eric-Emmanuel Schmitt

Nunca te Distraias da Vida,
Manuel Forjaz

Viver com Doença sem ser Doente,
Maria Costa Félix

A Rapariga das Nove Perucas,
Sophie Van Der Stap





Vá, diz lá... Que dúvida é que te mói o juízo e não te ape-
tece nada perguntar aos médicos e enfermeiros? Escreve 
aqui tudo o que te impede de verbalizá-la.



“Procurei esclarecer as minhas dúvidas de forma natu-
ral, vivendo um dia de cada vez. Não fazia planos e ia 
simplesmente esperando que as coisas ficassem melhor 
aos poucos. Falava com a minha médica e com os meus 
pais sobre tudo, e quando tomei contacto com a Acredi-
tar, particularmente com outras crianças e jovens que 
estavam a passar pela mesma situação que eu, passei 
também a esclarecer algumas coisas e a perceber que 
estávamos todos no mesmo barco e que afinal as dúvi-
das que eu tinha não eram só minhas e eram perfeita-
mente naturais.”

Salomé, 23 anos

“Fazia perguntas sobre tudo a toda a gente: aos enfer-
meiros, aos médicos, aos voluntários, às senhoras que 
traziam o almoço...”

Cátia, 23 anos

“Perguntei directamente ao médico e aos enfermeiros.”

Cristiano, 18 anos



“A doutora que me acompanhou desde o início encar-
regou-se de me explicar tudo passo a passo. Fui sem-
pre acompanhado também por profissionais de psico-
logia e psiquiatria.”

Luís, 25 anos

“Depois de perceber o que tinha, passei a querer sa-
ber tudo ao pormenor: desde tratamentos aos valores 
das análises e a verdade é que nunca me esconderam 
nada. Saber exactamente com o que me deparava mo-
tivou-me a vencer esta luta.”

Paulo, 26 anos

“Tentei procurar na internet, mas a minha mãe pediu-
-me que sempre que tivesse alguma dúvida ou ques-
tão, que lha fizesse a ela ou ao médico pois a internet 
por vezes é dura demais.”

Hugo, 17 anos





Uma das coisas que 
mais preocupa as 
pessoas quando 
ficam doentes é a 
sensação de esta-
rem a causar sofri-
mento aos outros.
Manuel Forjaz, economista, empresário e professor 
diagnosticado com cancro, 2010.





“Nos primeiros dias não queria que ninguém soubes-
se da minha doença, mas depois vi que era melhor 
saberem o que se passava comigo pois precisava de 
força para seguir em frente.”

Xavier, 19 anos

“Nunca quis esconder porque sempre fui, por prínci-
pio, contra as mentiras e sempre achei que, por mais 
que fosse tentar esconder, as pessoas iriam acabar por 
saber, por isso, por que não dizer? Mais valia saberem 
por mim do que por terceiros.”

Salomé, 23 anos



Os pais de uma criança ou jovem diagnosticado com 
cancro geralmente sentem-se muito frágeis, inconfor-
mados e impotentes perante a nova situação. Este perí-
odo inicial é caracterizado por instabilidade emocional 
e desespero.

Mas calma, é normal! E a culpa não é tua.

Cada família adopta uma forma própria de lidar com a 
doença. Alguns pais evitam conversar sobre o cancro 
entre si, ou com os familiares, outros sentem necessida-
de de procurar ajuda e apoio nas pessoas que lhes estão 
mais próximas.

É fundamental que todos possam compreender o que é a 
doença e as alterações que irá acarretar na tua vida e na 
da tua família.
Informarem-se sobre o cancro é uma forma de se sen-
tirem menos impotentes e vulneráveis perante as mu-
danças e situações que a doença pode condicionar. Esta 
é também uma forma de aprofundar os conhecimentos 
na matéria e compreender o tratamento adequado para 
ti.

A problemática do cancro na idade pediátrica implica 
várias alterações na rotina da família, motivo pelo qual 
se torna tão importante que outros familiares tenham 
conhecimento da situação para que possam apoiar-se 
mutuamente.



Podes não querer que saibam da tua doença mas lem-
bra-te que se a partilhares podes ajudar os que te são 
próximos. Podes ainda não ter sentido vontade de de-
sabafar com alguém, mas as pessoas não reagem todas 
do mesmo modo e, embora o cancro seja teu, não és o 
único novato nestas andanças nem estás a passar por 
isto sozinho.

Quem é o teu maior exemplo de vida? 
Escreve-lhe um bilhetinho. Essa pessoa 
vai ficar feliz ao lê-lo.





A ti, querido carequinha, que parece que desde que adoeces-
te te tornaste um íman para chavões – “sê forte!”, “tens de 
vencer!”, “sorri!” –, sei que, muitas vezes, o melhor presen-
te que te poderíamos dar era estarmos caladinhos. Porque, 
às vezes, cansa mais cumprir a exigência dos outros do que 
lidar com os nossos próprios problemas, porque os outros 
sugam mais, querem mais, mais do que podemos dar. Por-
que se os outros vos virem tristes, questionam as suas pró-
prias capacidades – “se não consigo fazer o meu amigo rir, 
será que sou mau amigo?” –, porque às vezes os outros só 
querem ter a certeza de que fazem a sua parte bem.
Acho que podemos deixar que sejas egoísta quando te ape-
tecer e não nos sorrires, mesmo que isso abale o nosso dia. 
Saberemos quando interferir se te prejudicares nessa in-
trospeção (lembra-te, interferir e meter o bedelho é con-
nosco!), mas vamos esperar que tu nos digas. Facilita-nos a 
vida e diz-nos quando é que podemos quebrar o silêncio. Se 
não conseguires falar, pega-nos na mão ou chora ao nosso 
lado, aí saberemos que precisas do nosso colo.
Mas acho que devemos deixar-te escolher. Não tens de ser 
forte, nem audaz, nem capaz, nem porra alguma. Não tens 
de ser nada, nada que não queiras, porque talvez só quei-
ras descansar de tentar, e isso também é válido. Talvez só te 
queiras sentar, por um bocadinho, a dar de comer aos pom-
bos, talvez não te apeteça sorrir, porque te dói a cara, talvez 
não queiras conversar, porque se falares esvazias.
E está tudo bem.

Marine Antunes, in Cancro com Humor



Desta vez vais pedir aos teus familiares, amigos, pes-
soas que te rodeiam, que te escrevam umas palavras. 
Pode ser? Regista aqui o nome de toda a gente a quem 
queres pedir, depois é só juntares todas as folhinhas.
Faz com que eles escrevam aquilo que sentem por sa-
berem que estás doente.
Fá-los desabafar! Assim, verás como eles se importam 
contigo e tens uma prova para reler sempre que pre-
cisares, deste modo perceberás que tudo o que fazem 
ou te pedem para fazeres é em prol do teu bem-estar!





“Senti que algumas pessoas começaram a tratar-me 
de forma diferente, como se fosse mais frágil. Senti 
mais atenção e protecção por parte da família e ami-
gos chegados, no entanto também houve os que se 
afastaram por medo de contágio, como se o cancro 
fosse contagioso...”

Maria, 21 anos

“Nunca me senti discriminada pela minha condição 
de saúde, quando regressei do hospital. Pelo contrá-
rio, sempre me fizeram sentir uma privilegiada. Mais 
tarde, quando a cortisona era tanta que o meu corpo 
não conseguia esconder, começaram os comentários 
negativos das outras crianças. Mas foi raro.”

Beatriz, 20 anos

“As pessoas mais chegadas tratavam-me de uma for-
ma mais cuidada. Por outro lado, as pessoas que não 
tinham qualquer contacto comigo e desconheciam o 
que se passava olhavam-me com desdém...”

Luís, 25 anos



“Os meus colegas de turma, por exemplo, a maioria 
não se dava comigo e quando souberam que estava 
doente até uma visita ao hospital com postais e pelu-
ches me fizeram. Penso que há sempre aquela tendên-
cia para o coitadinho, que é terrível mas que infeliz-
mente acontece. Aqueles que eram realmente meus 
amigos antes da doença não mudaram a relação nem 
o tratamento e ainda hoje permanece uma amizade.”

Salomé, 23 anos

“Senti que as pessoas não souberam lidar com a situ-
ação. Umas deram uma atenção que me fazia sentir 
pequenina, outras tiveram conversas longas quase 
como se fosse o fim da minha vida e outras afastaram-
-se e ficaram em silêncio.”

Patrícia, 22 anos



“Acho que, em certa parte, o tratamento das pessoas para 
comigo mudou. Havia uma maior atenção, carinho e até 
um pouco de admiração por saberem o que estava a pas-
sar-se. Havia sempre alguma pessoa que, estando fora do 
contexto, olhava com estranheza o facto de não ter cabe-
lo e considerava perigoso o filho aproximar-se.”

Margarida, 18 anos

“A minha relação com a minha mãe mudou. Fiquei mais 
próxima dela, comecei a falar de tudo e a abrir-me mais. 
Eu quase nunca falava de nada com a minha mãe.”

Cátia, 21 anos

“As pessoas passaram a ver-me de outra forma, de uma 
forma mais carinhosa, deixei de ser a Rita e passei a ser 
a Ritinha.”

Rita, 22 anos

“As pessoas estavam mais presentes.”

Tomás, 11 anos



As pessoas aborrecem-te com atenção em demasia? 
Incomodam-te pela falta dela? Como é contigo?
Os Barnabés partilharam a sua experiência e agora é a 
tua vez. Ilustra a forma como te sentes, como te fazem 
sentir e como gostarias que te tratassem! Se esta pá-
gina não for suficiente para descarregares tudo o que 
tens acumulado, aproveita a onda e fala directamente 
com as pessoas. Vais ver que ajuda!



Como reages quando falam
contigo sobre a doença?





“A princípio, não queria contar pois não queria que 
fosse visto como o coitadinho que estava doente. De-
pois, acabei por perceber que nós (os que passam pelo 
cancro) somos muito fortes e temos de ter orgulho em 
nós próprios. Assim, por isso, comecei a não ter pro-
blemas em dizer pelo que estava a passar para tentar 
mostrar às pessoas esse meu ponto de vista.”

Paulo, 26 anos

“Eu explicava e dizia às pessoas que não era o fim do 
mundo e havia situações mais graves! Eu, por vezes, 
queria chorar mas fazia força para que isso não acon-
tecesse, para que pudessem ver que eu era forte mas 
também porque não queria deixar as pessoas à minha 
volta piores do que já estavam.”

Cátia, 21 anos

“Falo abertamente e até brinco com a situação. Nas 
formações de voluntários, quando dou o meu teste-
munho, ponho todos a rir.”

Isa, 23 anos



“Quando ainda estava doente não gostava muito de 
falar sobre o assunto. Agora, que estou somente em 
vigilância, gosto de falar às pessoas sobre o que passei 
sempre que me perguntam. Sinto satisfação, alegria e 
orgulho por ainda estar aqui para poder contar uma 
das piores partes da minha vida.”

Xavier, 19 anos

“Sempre falei de forma descontraída sobre a doença 
e os tratamentos. Chegava a fazer piadas sobre o as-
sunto o que não agradava a muitas pessoas. Contudo, 
continuo a fazê-lo.”

Catarina, 23 anos

“Sinceridade acima de tudo.
Tentava sempre explicar às pessoas o que se estava a 
passar e de certa forma fazia-me de forte para falar so-
bre o assunto quando no fundo me custava bastante. 
Explicar porque temos marcas tão profundas na pele 
ou porque usamos um lenço a tapar a cabeça não é 
fácil para ninguém.”

Salomé, 23 anos



“Dizia sempre a toda a gente que estava a correr tudo 
bem. Nunca quis mostrar parte fraca.”

Ana, 20 anos

“A minha postura nunca foi de fracasso, sempre mos-
trei postura de lutadora.”

Rita, 22 anos

“Respondia a tudo com se fosse um assunto do dia-a-
-dia.”

Cristiano, 18 anos

“Dizia que tinha um tumor cerebral, sempre com sa-
tisfação.”

Teresa, 22 anos

“Eu não gostava de falar muito sobre a minha doença, 
tentava sempre evitar o assunto.”

José, 25 anos





Existe algum voluntário que te tenha feito sorrir hoje?
Faz aqui um retrato dele.
Não precisa de ser um desenho (mas também pode 
ser), usa palavras soltas que o descrevam ou um boni-
to texto. Depois podes arrancar a(s) folha(s) e oferecer-
-lhe: fá-lo sorrir também.







Já pensaste em tudo o que ficou em stand-by devido à 
tua doença, não já? Então porque é que ainda não as 
escreveste algures? Escreve numa folha em branco e 
agrafa-a a esta página.

Por cada coisa ainda por fazer, retrata 
uma que já tenhas feito ou que tenhas 
ganho por teres adoecido.
Não é difícil. Concentra-te!



Tens irmãos? Se sim,
estas páginas são para ti.



Já deves ter-te apercebido que as pessoas que estão contigo 
nesta luta também sentem. Se consegues algo de bom, elas 
festejam contigo. Mas se algo acontece ao contrário do que 
era esperado, elas também sofrem, principalmente os teus 
irmãos. Se eles não entenderem o que se está a passar e vi-
rem a atenção apenas voltada para ti (o que é perfeitamente 
natural e não te podes culpabilizar por isso), fala com eles.  
Explica-lhes o que se está a passar contigo.
Faz-lhes questões. Pergunta se eles estão a par da doença 
que tens, dos tratamentos que fazes. Mostra preocupação 
e fala regularmente com eles. Questiona-os sobre os traba-
lhos de casa, os testes, os colegas da escola, como corre a fa-
culdade, etc.
Mostra-te disponível para eles. Pede-lhes, essencialmente 
que sejam compreensivos.

O cancro está em ti, mas todos à tua volta lidam também 
com ele e têm a mesma meta que tu: a de mandar o cancro 
para um sítio bem longe de ti.

Reúne-te com o(s) teu(s) irmão(s).
Escreve numa folha todas as actividades que 
podem fazer juntos (ainda que estejam longe), 
nesta fase da tua vida.
O que podem fazer agora?
O que podem fazer no futuro?



Qual foi o melhor momento da tua semana?
Que pessoas estiveram envolvidas nele, contigo?
(Se puderes, repete-o para a semana!)





2.
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A quimioterapia é uma forma de tratar o cancro.
É composta por remédios para destruir as células malignas 
que podem ser tomados em formato de comprimidos ou ser 
introduzidos no teu corpo através de uma agulha.
Para evitarmos as picadas constantes, geralmente é coloca-
do um catéter, que é um tubo que fica numa das tuas veias.
Quando as células do cancro contactam com a quimiotera-
pia, ficam apavoradas e escondem-se na tentativa de esca-
par. Mas as células boas bloqueiam-lhes o caminho e elas 
não conseguem fugir!
A quimioterapia pode ter alguns incómodos como, por 
exemplo, os enjoos e a queda de cabelo (que, depois, volta 
a crescer!).

Às vezes, as células do cancro conseguem esconder-se tão 
bem que a quimioterapia não as encontra. Por este motivo, 
é preciso fazer vários tratamentos de quimioterapia, com 
muitos remédios diferentes e, por vezes, é preciso fazer tam-
bém radioterapia e cirurgia. Só assim se consegue fazer com 
que todas as células malignas desapareçam.
É muito importante confiares no médico, nos enfermeiros e 
nas suas decisões! Eles são teus amigos e só querem ajudar.

Quimioterapia



Radioterapia

Quando as células do cancro se concentram todas no mes-
mo sítio e não são logo destruídas pela quimioterapia pode 
ser preciso fazer radioterapia.

Para a realização desta técnica o médico marca a zona onde 
estão as células malignas com uma caneta. Quando a zona 
afectada é a tua cabeça podes ter que usar uma máscara.

É fundamental que estejas imóvel para este tratamento ac-
tuar no sítio certo. Vais ter, também, de estar sozinho duran-
te o tratamento, mas não te preocupes porque os teus pais 
e o médico estão no quarto mesmo ao lado! Tu consegues 
ouvi-los, só não podes falar para não te mexeres.

A radioterapia também tem alguns efeitos desagradáveis 
como, por exemplo, a dificuldade em engolir, a sensação de 
estares sempre cansado e a pele ficar vermelha. Tal como a 
quimioterapia, também a radioterapia requer mais do que 
uma sessão. Tens que ter paciência!

O importante de tudo isto é que, no final, possas ficar bem!



No teu corpo existem células responsáveis por combater e 
destruir as células cancerosas.
A imunoterapia é um tratamento que multiplica e forta-
lece essas células que combatem os agentes malignos do 
teu corpo. Pode usar-se um medicamento que diz às tuas 
células saudáveis para produzirem mais células, ou pode 
usar-se células produzidas em laboratório que já estão pro-
gramadas para destruir o cancro.
Este tratamento, normalmente, é introduzido por agulhas, 
para que as células benignas circulem no teu sangue e se 
espalhem por todo o teu corpo.

Imunoterapia

Por vezes, quando as células malignas estão aglomeradas 
todas num sítio, o médico pode necessitar de removê-las 
através de uma cirurgia. Esta pode ser feita antes ou depois 
da quimioterapia ou da radioterapia, ou pode nem ser ne-
cessária.
De qualquer forma, não te preocupes porque não dói nada! 
Vais estar a dormir profundamente com uma anestesia.

Cirurgia



Transplante

A medula óssea é uma substância que existe dentro dos os-
sos e fabrica as células do sangue. Nalguns casos, se a tua 
própria medula óssea estiver muito estragada e não estiver 
a fabricar o sangue que precisas, pode ser preciso fazer um 
transplante de medula óssea.

O transplante é muito semelhante a uma transfusão de 
sangue. Consiste, basicamente, na introdução no teu corpo 
de uma substância semelhante ao sangue, que pode ser de 
uma pessoa da tua família ou de outra pessoa que nunca 
conheceste. Essa nova medula vai substituir a tua medula 
doente!

Algum tempo antes do transplante, vais ter de realizar uma 
série de análises e outros exames. Os médicos vão observar 
o teu coração, os rins, os pulmões e até os dentes, para ver 
se o teu corpo está forte o suficiente para receber este tra-
tamento. Para a nova medula crescer bem dentro dos teus 
ossos, tens que ficar algum tempo no hospital, num quarto 
isolado, para evitares bactérias ou outros agentes perigosos 
que te possam causar dano nesta fase em que estás mais frá-
gil. Quando finalmente estiveres bem, já vais poder voltar 
para a tua casa!





Como amenizar os
efeitos secundários?



“Ir ao cinema com a minha mãe. Distrair-me de algu-
ma forma. Quanto mais abstraída conseguisse estar do 
mal-estar que sentia, melhor! E a minha mãe foi mui-
to importante nesse aspecto. Tinha muita paciência 
e estava sempre comigo. Chegávamos a ir ao cinema 
e a ter a sala só para nós, íamos 3 vezes por semana 
se fosse preciso! E quando não podia sair, ficávamos 
em casa a fazer figuras em Fimo ou a pintar. O melhor 
truque é não dar demasiada importância. Quando há 
vontade de vomitar, vomita-se, tornando a coisa o 
menos importante possível.”

Salomé, 23 anos

“Tentava estar o máximo tempo ocupada... Nem que 
fosse a dormir.”

Isa, 23 anos



E tu? Que truques tens para que os efeitos secundários 
do tratamento não te afectem tanto?
Escreve-os todos. Quando, algum dia, estiveres mais 
esquecido e menos animado, volta aqui e é só uma 
questão de os releres para voltares a pô-los em prática.





ACREDITA:
és muito mais do
que o teu cabelo.
Não é o cabelo
que te assusta,
é o cancro.
Sofia Ribeiro, actriz diagnosticada com cancro, 2016





Depois das náuseas e dos vómitos, a queda de cabelo 
é um dos principais efeitos colaterais dos tratamentos 
a que estás sujeito.

Sabes porque é que isso acontece?
Os tratamentos actuam tanto nas células canceríge-
nas como nas saudáveis e atingem rapidamente as 
células que mais depressa se multiplicam: os folículos 
pilosos (responsáveis pela produção dos cabelos), por 
exemplo. Além da perda do cabelo, a quimioterapia 
também faz com que os pêlos do corpo caiam.

A queda do cabelo não é imediata. Geralmente ocor-
re nas primeiras semanas após a quimioterapia, mas 
vai depender do tipo de quimioterapia efectuada e, 
também, varia de pessoa para pessoa. Mas calma! O 
cabelo volta a nascer cerca de 1 a 3 meses após o fim 
do tratamento e há quem garanta que nascem mais 
bonitos do que nunca.

Usar champôs e loções para a queda não evita que os 
cabelos caiam nem que cresçam mais depressa.

Cada coisa a seu tempo, sim?





Quem fica careca seus pretendentes espanta?
Lembro-me de uma vez, bem inocente, bem palerma, 
bem eu mesma, perguntar a um rapaz bem idiota se gos-
taria de mim, mesmo estando eu careca.
E ele disse isto:
- Gostar de ti careca? Não. Mas esperava que te crescesse 
o cabelo.

Já por outro lado, enquanto estava eu verdadeiramente 
careca e sem um único cabelinho para contar a história, 
tive um pretendente que me oferecia flores, fazia sere-
natas e dizia que eu era a rapariga mais bonita de toda 
a escola.
A dica de hoje é um apontamento para o resto das nos-
sas vidas. Não podemos ficar com os idiotas.
Eu sei que é tentadora, eu sei que faz “parte do processo”, 
mas vamos tentar resistir ao impulso da estupidez.

Agora perguntem, sem grande esperança, com qual dos 
dois eu fiquei a namorar na altura?
Exactamente, com o idiota.
Carequinhas, espero que mantenham a sensatez e, so-
bretudo, o bom gosto. Ou então, mesmo já cabeludos, vão 
olhar para trás e pensar:
– Como foi a minha linda careca reluzir por aquilo?

Marine Antunes, in Cancro com Humor



“A queda do cabelo é das primeiras coisas que se 
manifesta depois do tratamento inicial. No meu 
caso, o primeiro contacto com este efeito secundá-
rio foi no banho. Estava a tomar banho e a lavar a 
cabeça e de repente começo a ver mechas de cabe-
lo a soltarem-se com imensa facilidade. Gritei pela 
minha mãe a chorar e disse-lhe que o cabelo já me 
estava a cair. Era algo de que já estava à espera mas 
acho que no momento é impossível reagir bem. A 
melhor estratégia que consegui arranjar para lidar 
com a queda foi deslocar-me ao IPO onde havia 
uma cabeleireira que nos cortava o cabelo mais 
curto para o impacto não ser tão grande. Cortei o 
cabelo à rapaz e gradualmente ele foi caindo. No 
dia-a-dia usava lenços de pano e em situações onde 
me sentisse mais à vontade até ficava com a cabeça 
destapada.”

Salomé, 23 anos

“Perder o cabelo fez com que ganhasse um novo vi-
sual, uma nova forma de me apresentar.”

Filipa, 18 anos



“Em determinadas alturas, usava chapéu desportivo. 
Fazia-o mais por causa do sol e não propriamente con-
tra o preconceito.”

Pedro, 40 anos

“Sinceramente? Perder o cabelo foi das coisas que me-
nos me custou. Muitas vezes fazia questão de não usar 
nada a tapar a careca. Era desconfortável usar lenços 
e gorros.”

Catarina, 23 anos

“Quando saía de casa havia pessoas que comentavam 
as falhas de cabelo que tinha e diziam que deveria ra-
par tudo - o que me deixava chateado pois se estava 
assim era assim que queria andar.”

Cristiano, 18 anos



“Reagi um pouco mal em relação à queda do meu ca-
belo, ele na altura era o meu escudo. Principalmente 
as adolescentes valorizam muito a imagem em deter-
minada altura das suas vidas.
Aos poucos fui aceitando a ideia e pensava sempre 
em como seria o novo cabelo.”

Patrícia, 22 anos



Perdeste o teu cabelo devido aos tratamentos?
Sim? Não? Como te sentes com isso?



As vossas histórias vão passar a ser super interessantes.
Vão ser aquelas pessoas que toda a gente quer ter numa 
esplanada. Está o “Quim” a contar a boca que mandou ao 
chefe nessa manhã, quando vocês, pumba, espetam com 
a história da enfermeira que caiu em cima de um saco de 
soro ou do doente que fugiu da enfermaria.
Se quiserem, meus queridos carequinhas, serão os me-
lho- res contadores de histórias das redondezas (...). Posso 
até arriscar dizer que serão, por outros mais invejosos, um 
bocadinho detestados: “Mas quem é aquele carequinha que 
capta as atenções todas e não deixa ninguém falar?”, e vo-
cês, educados e humildes, terão de guardar a melhor piada 
que têm sobre o vosso cancro para mais logo.

Agora que já vos sinto o sorriso, tenho de falar do outro 
lado da coisa. Há sempre um “mas”, não há?
Por mais tentação que sintam em ‘deitar cá para fora’ esse 
bicho malandreco, não caiam no erro de se apresentarem 
da seguinte forma:
- Chamo-me João, sou o gajo do cancro.

Por mais visível que esteja e por mais vosso que seja, o can- 
cro é só um trabalho a part-time. Virá com toda a certeza 
no currículo e na categoria “experiência” mas nunca será o 
que completa a frase “quem eu sou”. Experimentem assim:

“Olá, eu sou o João, sou giro todos os dias, adoro cozinhar,
ir à praia e ouvir música”. E só depois do “e está tudo bem 



contigo?” é que o João responde, “está sim, mas esta manhã 
acordei com cancro”.

Ex-carequinhas como eu ou actuais carequinhas como vo-
cês: Não somos cancro. Temos cancro.
São definições diferentes e são definições que não nos defi-
nem. Complexo? Acordei assim.
O que vai acontecer, se tiverem isto bem esclarecido?
Sempre que alguém quiser usar a carta “dizes isto ou fazes 
isto porque tens cancro” vocês, enervados com tamanho 
insulto, precipitar-se-ão a defender o vosso “eu, pessoa” 
obrigando a que o injusto perceba a diferença entre o verbo 
ser e ter. Por isso, não sejam vocês os próprios a confundir 
estes dois verbos e não se tornem o “cancro falante”.
Sejam apenas o João giro, a Mafalda porreira, o Luís bem- 
-disposto que, de vez em quando, conta piadas sobre cancro 
ou chora por ele. Mas não sempre.

Conclusão da história: Do fixe ao chato nervoso, vai uma 
linha muito ténue. Dou, por isso, o conselho de sempre, es-
tejam com as pessoas com o espírito que vos apeteça mas, 
de vez em quando, deixem o cancro em casa. Não faz mal 
se o gajo não entrar em todos os cafés. Façam como aquelas 
pessoas que levam os cães para todo o lado, depois quando 
lhes perguntarem, “então, onde está o teu cancro?”, vocês 
respondem, ”como ele não podia entrar, deixei-o lá fora 
preso a uma árvore”.

Marine Antunes, in Cancro com Humor



Cola aqui uma fotografia tua recente. Mais 
tarde, gostarás de revisitar estas páginas.



Alguém um dia disse que o segredo da felicidade está 
numa existência agradecida.
Ora, pegando neste ensinamento, escreve numa lista as 
coisas que tens para agradecer na tua vida.
Se quiseres, podes até construir a tua própria Árvore dos 
Obrigados: recorta folhas de árvore em papel e em cada 
uma delas escreve os teus obrigados – depois monta ao 
teu gosto e vai acrescentando ao longo do tempo.





Como é no hospital?



Faz uma lista de tudo o que te agrada no hospital. 
Sempre que te fores lembrando de alguma coisa, vem 
cá escrever. As memórias boas são as que queres que 
permaneçam.
E olha que elas existem mesmo!





“No hospital fazia bijuteria, ia para a sala de activida-
des, lia livros e distribuía doces pelos meninos doen-
tes.”

Catarina, 23 anos

“Ia até à sala de jogos e cantava porque eu adoro can-
tar. A minha mãe colocava o SingStar na PlayStation.”

Cátia, 21 anos

“Adorava fazer trabalhos manuais. Via filmes e entre-
tinha-me com aquelas revistas de passatempos. Tam-
bém jogava com os meus pais.”

Salomé, 23 anos



“Lembro-me que via muito o CartoonNetwork porque 
passavam desenhos animados o dia todo.
Também gostava de levar a minha consola de jogos 
para jogar de vez em quando. Às vezes também jogava 
alguns jogos de tabuleiro que me ensinavam enquan-
to esperava pelas consultas.”

Francisco, 28 anos

“Jogava às cartas. Adorava jogar às cartas e jogava com 
qualquer pessoa que se oferecesse para jogar comigo.”

Ana, 22 anos



O que fazes para te ajudar a passar o tempo no hospital? 
Faz uma lista de tudo o que gostarias de fazer se tivesses 
o mesmo tempo livre, mas fora do hospital, saudável. 
(Esta será a tua lista de tarefas para quando saíres do 
hospital.)









Já riste até chorar dentro do hospital por alguma 
situação muito engraçada? Descreve-a.





E quanto à escola/faculdade?
Como foi deixares de ir?





“Foi estranho porque passei a deixar todo aquele am-
biente para passar para um hospital onde tinha que 
dormir, comer e brincar de outras formas.”

Margarida, 18 anos

“Foi diferente, mas habituei-me à ideia pois os meus 
amigos, de vez em quando, estavam comigo.”

Hugo, 17 anos

“Adorei. Tinha a minha mãe comigo e não precisava 
de ir à escola!”

Beatriz, 20 anos

“Não deixei totalmente porque me traziam fichas a 
casa e às vezes ia mesmo à escola.”

Isa, 23 anos

“Foi muito doloroso, porque eu adorava a escola. Sen-
tia falta de conviver e de aprender também.”

Ana, 18 anos



“Na altura estava no 7.º ano e nesse aspecto foi mais 
ou menos tranquilo. Houve, de facto, alturas em que 
deixei de poder estar fisicamente presente mas tinha 
sempre uma professora a acompanhar: ia a minha 
casa levar-me os trabalhos para fazer, ajudava-me a 
fazê-los quando necessário e depois recolhia-os e le-
vava-os para atribuírem uma nota. Quando estava in-
ternada tinha também o acompanhamento da escola 
do internamento.”

Salomé, 23 anos

“Primeiramente foi difícil mas depois habituei-me 
porque no IPO há voluntários e há de tudo para nos 
ajudar na educação. Eu acabava por me distrair com 
todas as actividades e trabalhos que às vezes nos man-
davam fazer para participar e deste modo não pensa-
va tanto na escola.”

Cátia, 21 anos

E tu? Tiveste que deixar a escola/faculdade?
Ainda que tenha sido por um pequeno período 
de tempo, faz uma lista de prós e contras. Mas 
mantém-nos equilibrados: por cada contra, um 
pró também. Depois cola-a ou agrafa-a aqui.



Sabias que...

... as bibliotecas do nosso país se têm modernizado imenso? 
E que quase todas as cidades têm uma destas bibliotecas 
nas suas proximidades? Conheces a tua? É um bom sítio de 
conheceres, pois podes trazer emprestados para casa livros,  
filmes, músicas... Frequentemente também existem jogos à 
disposição, por vezes computadores, outras vezes horas do 
conto para quem queira escutar.
Procura, vais gostar!



Consulta mensalmente a Agenda Cultural da tua zona.

As Câmaras Municipais costumam tê-las em papel ou 
formato digital no site, na zona cultural. Ficarás espanta-
do com a quantidade de actividades que estão ao nosso 
dispôr, sobretudo nas grandes cidades.

Algumas destas agendas têm inclusivamente uma sec-
ção dedicada às crianças e jovens, onde vêm descritas as 
iniciativas que lhes são dirigidas. Outras iniciativas são 
concebidas para as famílias, desafia a tua a aderir!



Lembra-te de tudo o que tu já passaste até aqui.

Faz um resumo daquilo que já ultrapassaste e que na 
altura do diagnóstico não te sentias capaz disso. Podes 
colar fotografias, se elas te trouxerem boas lembran-
ças. Podes escrever nomes de pessoas e dedicar-lhes 
um espacinho nestas páginas. Coloca sempre a data! 
Mais tarde, sempre que tiveres uma lembrança, vem 
acrescentá-la. Faz destas páginas, e de todas as outras 
que quiseres juntar a estas, um álbum de memórias 
positivas!





O que menos gostas
no hospital?



O que mais te chateia no hospital, em qualquer uma 
das fases do tratamento?
Descreve tudo tim-tim por tim-tim.



“Em qualquer período, fosse ele qual fosse, nunca 
gostei da comida no hospital nem da parte de estar 
fechado entre quatro paredes e não poder sair dali; 
estar restrito a muitas visitas e não ter o conforto de 
casa também não foi agradável. Em relação à falta de 
privacidade, apesar de tudo acho que assim foi da ma-
neira que tive mais contactos e interacções.”

Luís, 25 anos

“Não gostava nada da espera para as consultas, para 
os exames ou para os internamentos. Era entediante 
e causava-me alguma ansiedade, mas ainda assim 
sempre tive muita paciência. Acho que também de-
senvolvi uma fobia controlada a agulhas e só de pen-
sar nelas ainda ficava mais nervoso.”

Francisco, 28 anos

“Não gostava nada da comida - aquele clássico. Nem 
dos banhos.”

Beatriz, 20 anos



“Lembro-me de não gostar da sensação de sair do quar-
to onde ficava pois era sinal de que ia fazer algum tra-
tamento ou exame que achava que não ia ser muito 
agradável. Lembro-me de nem sempre gostar do chei-
ro da comida no hospital nem das visitas de pessoas 
que não conhecia e que me faziam muitas perguntas 
ou queriam simplesmente falar comigo para talvez 
me confortar ou perceber o que eu estava a sentir em 
relação à doença e não só.”

Margarida, 18 anos

“A comida às vezes não era muito boa, mas de resto 
nada a dizer.”

Tiago, 18 anos



Mais um desafio!
Para o hospital não te parecer algo tão desagradável, o 
que achas que poderias mudar nele? Haverá algo (pos-
sível! Não te ponhas com ideias inatingíveis, vá...) que 
possas fazer para que seja um lugar mais acolhedor e 
que menos dores de cabeça te traga? Estas duas páginas 
são para meditares sobre essas coisas.
Concentra-te e imagina!





Vamos falar sobre
alimentação?



Antes de mais, num dia normalíssimo para ti e antes de 
seres diagnosticado com a doença, como era a tua ali-
mentação? Desenha tudo o que comias e a que horas, 
mais ou menos. Faz um balanço disso, positivo ou não.



Em determinadas fases do tratamento podes necessitar 
de cuidados específicos no que toca à alimentação.

Quando tens náuseas e vómitos é importante que te-
nhas refeições pequenas, frequentes e de fácil digestão.

É recomendável dar preferência a alimentos frescos e 
refeições leves, pouco condimentadas, com pouca gor-
dura e sem odores intensos.
Deves consumir líquidos nos intervalos das refeições. 
Tenta hidratar-te frequentemente. Bebe muita água ou 
infusões de ervas ou néctares de fruta diluídos. Opta por 
ingerir bebidas nutritivas, como sumos ou batidos, em 
detrimento de refrigerantes. Quando tiveres perdas de 
apetite, é melhor optares por refeições leves embora de 
elevado teor calórico (pão, tostas, bolachas, biscoitos, ce-
reais, farinhas lácteas, cremes, iogurtes, gelados).

Em caso de mucosite (feridas na boca e garganta) ou dor 
a mastigar e engolir, a tua alimentação deve ser feita à 
base de alimentos moles e a temperaturas tépidas, evi-
tando alimentos duros e secos.
A diarreia é uma situação que pode provocar desidra-
tação e desequilíbrios nutricionais. É importante come-
res com frequência, fazendo refeições com alimentos 
nutritivos, de fácil digestão, mas com pouca fibra (pão 
branco, bolachas água e sal ou tipo Maria, arroz, batata, 
massas, carne e peixe).



Por vezes, podem ocorrer casos de obstipação (prisão 
de ventre) como reacção ao tratamento com determi-
nados medicamentos, à baixa ingestão de líquidos ou 
à falta de actividade física regular.

É, pois, necessário que faças uma dieta à base de ali-
mentos ricos em fibra e aumentares a ingestão de lí-
quidos como água, sumos naturais (preferencialmen-
te laranja) ou tisanas (infusões de ervas).



Sabias que...
... com os tratamentos, o teu paladar pode mudar?
Um conselho: se te apetecer um alimento que antes 
odiavas experimenta de novo. Vai na volta e ainda te 
tornas fã!



Aqui ficam alguns conselhos simples que podem me-
lhorar o teu dia-a-dia:

- Pede aos responsáveis pela tua alimentação que va-
riem o máximo possível as ementas de forma a evitar 
a monotonia;

- Pede que respeitem as preferências e aversões que 
possas ter desenvolvido;

- Tenta envolver-te na preparação das tuas refeições;

- Faz planos para que consigas comer ao mesmo tem-
po que as outras pessoas;

- Se necessário, reparte a tua alimentação por refeições 
frequentes, de pequenos volumes e com alimentos fá-
ceis de digerir;

- Não petisques entre as refeições, assim perderás o 
apetite e torna-se mais complicado seguires à risca 
uma alimentação equilibrada;

- Não será necessário que te forcem a comer. Sabes que 
precisas de te alimentar para que possas chegar ao úl-
timo capítulo deste livro o mais rapidamente possível; 
transmite essa tua ambição e conhecimento e estarás 
a tranquilizar a tua família.







Existem alguns alimentos que agora consegues comer 
e antes não os podias ver à frente?







Sabias que...
... os Barnabés têm ou tiveram desejos estranhos a ho-
ras estranhas e vontade de juntar alimentos que não 
lembraria a ninguém?
Por exemplo: Ao Cristiano apetecia-lhe cereais com 
Twix, à Patrícia Nestum com feijoada e bolo de cho-
colate com chouriço. O Paulo, por exemplo, à primei-
ra refeição do dia, apetecia-lhe carapaus assados, e à 
Maria, durante a noite, dava-lhe vontade de arroz de 
cabidela, de polvo, de marisco e de tostas com paté de 
fiambre.



E tu? Tens ou tiveste algum desejo estranho?





E as iniciativas dentro
e fora do hospital?



Que actividades fizeste durante o teu tratamento que te
ajudaram a passar melhor por esta fase?



“Participei em várias actividades da Acreditar.
Se não me engano, a primeira foi um acampamen-
to que me fez perceber que realmente havia mais 
pessoas que passaram pelo mesmo problema e que 
tal como sobrevivi à primeira, eles também sobrevi-
veram e isso deu-me mais força. É diferente vermos 
as pessoas no hospital bem e vermos essas mesmas 
pessoas igualmente bem cá fora onde fazem as coisas 
mais banais e, se elas as fazem, mais tarde viria tam-
bém eu a poder fazer.”

André, 23 anos

“Com a Acreditar e mais crianças, adolescentes e jo-
vens, fui a uma herdade. As dinâmicas de grupo aju-
daram bastante. A coordenadora de então fez-me per-
ceber que o problema não estava nos outros, mas em 
mim, na forma como eu lidava com a doença: não era 
mais nem menos que alguém que nunca tinha pas-
sado pelo IPO. (Só era se eu quisesse, claro.) De resto, 
percebi que tinha direito a uma vida normal, como 
qualquer outra criança, adolescente ou jovem.”

Francisco, 28 anos



“A Acreditar proporcionou-me imensos momentos 
de convívio e partilha com outras crianças e jovens 
que passavam/passaram pelo mesmo. O primeiro mo-
mento foi um Campo de Férias onde tivemos opor-
tunidade de fazer actividades radicais, jogos tradicio-
nais e partilha de experiências. Fui também com a 
Acreditar à Disneyland Paris, uma das experiências 
mais emocionantes de todo o percurso.
O melhor destes momentos/iniciativas são as amiza-
des que se criam e o ambiente que se instala, onde 
todos se compreendem e se sentem à vontade, onde 
ninguém aponta o dedo a ninguém e onde, no fundo, 
se cria um sentimento de pertença enorme.”

Salomé, 23 anos
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“Não pensem muito e vivam um dia de cada vez, no hos-
pital, fora dele, em qualquer circunstância. Mimem-se 
nas mais pequenas coisas e mimem quem mais amam. 
Aproveitem para marcar todos os cafés que ficaram pelo 
temos de combinar e para conhecer aquela cidade que 
um dia tenho de ir.”

Mariana Bandeira, in falarsobrecancro.org







O fim do tratamento será, possivelmente, um período de 
emoções mistas. Desde que soubeste do diagnóstico, deve 
ser aquilo por que mais anseias, mas é normal não sentires 
a alegria que esperavas. Afinal, outras preocupações e an-
siedades se levantam nesta etapa. É normal que te sintas 
assim, não fiques surpreendido!

O objectivo principal é fazer uma avaliação médica geral 
e requisitar qualquer exame que seja necessário. A frequ-
ência varia consoante alguns factores. Durante o primeiro 
ano serão mais regulares, mas, à medida que o tempo vai 
passando, os intervalos entre as visitas vão ficando cada 
vez maiores.

O teu médico pode explicar tudo isto com mais detalhe, 
pergunta-lhe e esclarece todas as tuas dúvidas.

Qual foi o dia mais importante da tua vida?
Já o disseste a quem o viveu contigo?
Se não, diz-lhe(s).



E o regresso às aulas?
Como foi o teu?



Que medos invadiam a tua cabeça quando regressas-
te à escola/faculdade? Lista-os abaixo, acompanhados 
com as estratégias que usaste para ultrapassá-los.



“Quando regressei à escola quis fazer-me acreditar 
que nada se tinha passado e que iria recuperar tudo 
bastante depressa. Foi tudo diferente, a começar pelo 
meu aspecto físico, passando pela forma como lidava 
com os jovens da minha idade e eles comigo. Senti-
-me, durante bastante tempo, diferente e até inferior.”

Patrícia, 22 anos

“Fui muito bem recebida por todos, tanto por docen-
tes como por discentes. Tinha sempre uma funcioná-
ria que levava a minha mochila para onde eu fosse e 
o elevador estava sempre disponível para mim pois 
andava com a ajuda de canadianas.”

Catarina, 23 anos

“Foi fantástico. Foi uma sensação brutal depois de 
tanto tempo sempre com a rotina casa-hospital, hos-
pital-casa.”

Xavier, 19 anos



“Foi estranho o primeiro contacto, mas depressa senti 
apoio e até admiração por parte dos que me recebe-
ram.”

Beatriz, 20 anos

“O regresso foi cheio de dificuldades porque além de 
ter perdido o ano tinha também perdido a matéria.”

Elias, 19 anos



Alguma vez achaste que o
cancro te tinha vencido?





“Sim, de início. No meu primeiro internamento não 
tinha reacção para nada, nem me levantava. Mas 
após as quatro primeiras semanas, a minha mãe disse:
- Basta! Tens que te levantar daí, se não eu não te con-
sigo ajudar.
E com esta frase, que nunca vou esquecer, consegui, 
eu própria, dia após dia, superar o cancro.”

Ana, 18 anos

“Sim, numa altura em que já estava cansada da rotina 
do hospital e fiquei muito magra.”

Patrícia, 22 anos

“Não. Nunca me deixei ir abaixo ao ponto de ceder 
para a doença! Isso é que não!!!”

Salomé, 23 anos



“Eu nunca senti isso. E os meus pais também não.”

Maria, 13 anos

“Senti que o cancro me tinha vencido numa vez em 
que fui parar ao hospital com uma pancreatite, fui 
para os cuidados intensivos e apanhei mais uma in-
fecção nos pulmões e intestinos e disseram à minha 
mãe que as próximas 48h eram cruciais para mim.”

Bernardo, 18 anos



Já alguma vez sentiste que não podias fazer mais nada 
para vencer o cancro?







“O cancro tirou-me algumas coisas que eu gosta-
va de fazer logo na semana seguinte a ser operado, 
mas descobri outras coisas que eu gostava de fazer 
e não sabia.”

Francisco, 28 anos

“Coisas boas ou más vão acontecer-vos sempre, 
quer vocês queiram quer não, independentemente 
de terem estado doentes ou não. É a vida!”

António, 24 anos



Na vida conhecemos sempre pessoas fantásticas.
São pessoas que se destacam por uma qualidade es-
pecial que nos agrada e nos inspira. Umas são espe-
cialmente simpáticas, outras divertidas, outras aten-
ciosas, outras cultas, outras generosas, outras sábias, 
outras sensíveis, outras... e estas companhias ajudam-
-nos a viver melhor.

Uma ideia para ti: a folha ao lado tem um diploma 
pré-feito. Recorta-o pelo tracejado, fotocopia-o, preen-
che-o e premeia as pessoas que queres pela sua qua-
lidade mais especial! Podes também criar outros, per-
sonalizando-os como bem entenderes, desde que os 
tornes alegres e criativos. Depois entrega-os em mão 
ou envia-os por correio.

Vais gostar de fazê-los, vai saber bem recebê-los!
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Dedicatórias





















A viagem não acaba nunca. Quando o visitante se sentou na 
areia da praia e disse: “Não há mais o que ver”, sabia que não 
é assim. O fim de uma viagem é apenas o começo de outra. É 
preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que se viu já, 
ver na primavera o que se vira no verão, ver de dia o que se 
viu de noite, com o sol onde primeiramente a chuva caía, ver 
a seara verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a 
sombra que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que 
foram dados, para repetir e para traçar caminhos novos ao 
lado deles.

É preciso recomeçar a viagem. Sempre.

José Saramago






