
 

 

 

Estratégia Nacional de Luta contra o Cancro – A Pediatria 

 

É de saudar a decisão de elaborar uma estratégia, na luta contra o cancro, que abranja um 

período relativamente extenso, uma vez que se trata de um trabalho que deve ter uma 

perpectiva de continuidade e não estar dependente de alteração de políticas ou decisões 

pontuais, sob pena de se não conseguirem concretizar os objectivos que levem à execução 

das estratégias relevantes para o combate ao cancro. 

Na análise que faremos de seguida não iremos contemplar aspectos que estejam 

relacionados com o cancro em geral, a não ser na medida em que as matérias se cruzem ou 

com o cancro pediátrico ou com questões específicas do cancro de adolescentes e jovens 

adultos.  

Para a análise, optamos por fazer a comparação deste documento, que contém a estratégia 

nacional de luta contra o cancro com o Plano Europeu de Luta Contra o Cancro, também 

recentemente publicado e relativamente ao qual o primeiro documento constituirá o 

veículo da aplicação do segundo ao nosso país. 

 

1. Na página 12 do documento português é estabelecida a criação do grupo de 

trabalho para o “aconselhamento para o cancro pediátrico”. É dito que se trata de 

um grupo de aconselhamento, transversal, que apoie aquilo que for necessário 

relativamente a dois grupos dos designados “Pilares” e que são o Grupo de 

Diagnóstico e o do Tratamento e o de Sobreviventes.  

Numa área que tem sido sistematicamente esquecida a nível nacional, por ter 

números modestos, embora com uma repercussão grande a nível da sobrevivência, 

percebe-se que esta não é uma mera formalidade.   

Reconhece-se nesta estratégia ser o cancro pediátrico uma questão menor que, 

nestas condições, continuará a não ser alvo de uma estratégia nacional que permita 

lidar com os problemas que levanta.  

Ao invés, o Plano Europeu de Luta Contra o Cancro, e não obstante alguns 

problemas que as associações de pais da área da pediatria criticaram em sede 

própria, tem um título muito significativo que é “Dar Primazia ao Cancro 



Pediátrico”, ou seja, exatamente o contrário de criar um grupo transversal e de cariz 

consultivo que forneça contributos a demais grupos.  

Importância reforçada mais recentemente, numa recomendação do Parlamento 

Europeu aos Estados membros, de 18 de fevereiro de 2022, onde este “insta à 

inclusão, em todos os programas nacionais de luta contra o cancro, de um 

componente dedicado aos cancros pediátricos (…), de modo a garantir a afetação de 

recursos apropriados e a introdução de programas de execução adaptados às 

necessidades específicas destes doentes” (parágrafo 78 e 151) 

 

Aliás, o Plano Europeu de Luta Contra o Cancro estabelece 6 Grupos de Trabalho, 

todos eles em igualdade de circunstâncias e sendo um deles o do cancro pediátrico. 

Todos iguais. Todos com igual dignidade, não obstante a percentagem do cancro 

pediátrico ser igual na Europa e em Portugal.  

 

Refere este último documento “a União Europeia pode e deve fazer mais para 

proteger as nossas crianças do cancro “. Não esperaríamos ter uma frase tão directa 

na Estratégia Nacional contra o Cancro, mas, deveríamos ter alguma coisa.  

Parece claro que as poucas referências existentes sobre “a pediatria (0)”, “cancro 

pediátrico (3)”, “adolescentes (0)”, jovens adultos (0), mais não são do que uma 

tentativa muito incipiente de dizer que politicamente o cancro pediátrico não foi 

(totalmente) esquecido. 

 

2. No capítulo sobre detecção precoce, e não obstante a situação em Portugal ser 

bastante favorável, pelo menos na pediatria deveria existir uma menção às 

especificidades desta área, como aliás é feito no documento europeu. 

Na “Iniciativa emblemática 10” do Plano Europeu de Luta Contra o Cancro poderemos 

ler “Ajudar as iniciativas que no cancro pediátrico assegurem que as crianças têm 

acesso a rápida e optima detecção, diagnóstico, tratamento e cuidado”.  Mais refere: 

“Dar suporte à formação que permita a partilha das melhores práticas e standards 

de cuidado no cancro pediátrico, complementando as acções implementadas pelas 

Novas Redes de Referenciação em cancro”.   

Já na temática dos adolescentes e adultos jovens deveria estar previsto um estudo 

que visasse aferir se o diagnóstico nestas faixas etárias é em Portugal, e à 

semelhança com outros países, feito com atraso significativo. Isto permitiria a 

adopção de algumas medidas que minorassem a situação. 

 

3. No número 5, refere este documento sobre a estratégia para Portugal o que se 

relaciona com o Pilar do Diagnóstico e Tratamento. Na sua página 34 refere o cancro 

pediátrico com 324 novos casos. Gostaríamos de saber qual o ano a que respeitam 

esses dados, se estes resultam do Registo Oncológico Pediátrico, como deveriam e 

qual a estratégia para que este registo exista, seja actualizado e seja relevante.  

Como saberão, existem vários grupos de trabalho na Europa que estão a trabalhar a 

actualização desses dados sendo a posição portuguesa uma das que não tem 



números globais nem actualizados no que respeita à Pediatria e em que não se sabe 

quando isso acontecerá.  

Diríamos que, num assunto importante como este e sendo um facto que os 

números não existem, a estratégia deveria implicar a sua existência dentro de um 

prazo razoável e explicitando os meios e o caminho a percorrer para lá chegar. 

 

Prevista, ainda nesse capítulo, a “estratégia” de “Identificar e propor critérios para a 

auditoria clínica em oncologia pediátrica”. (Pag.36 e pag. 41). A “estratégia” proposta 

parece-nos uma acção. Só não vislumbramos é que estratégia pretende alcançar. 

Seria muito útil para todos que não parecesse uma acção desgarrada e apelidada de 

estratégia sem explicação e devida contextualização. 

 

4. A pag. 45 do documento prevê o acesso aos seguros (dos sobreviventes de cancro) 

para 2025. Como é possível que tenha sido elaborada uma estratégia para 2021-

2030, que só aparece à luz do dia em Julho de 2022, (em pleno período de férias) e 

que ignora totalmente a entrada em vigor da Lei do esquecimento, a qual foi 

publicada em 2021 e entrou em vigor em 2022? Talvez se justificasse verificar as 

condições que levam a que essa lei não seja ainda totalmente eficaz e determinar a 

estratégia para obviar a isso. Isso não se consegue, porém, apontando para uma 

meta totalmente errada que é a de conseguir algo que já está alcançado. 

 

5. Na pag. 46 estabelece-se, de forma totalmente desenquadrada, que deverão 

“Identificar e propor critérios para a participação nacional na EU Network of Youth 

Cancer Survivores”. E isso para quê? Qual o interesse na participação numa rede de 

trabalho e de discussão de questões que não estão elencadas na estratégia a 

desenvolver em Portugal até 2030?  

Onde existe uma única menção à existência da problemática do cancro nos 

adolescentes e nos adultos jovens?  

E onde se abordam os sobreviventes de cancro pediátrico cujos problemas não 

existem à luz deste plano? 

Existem inúmeros estudos que demonstram que o sucesso e adesão aos 

tratamentos, quer na adolescência, quer nos adultos jovens, é um enorme problema 

que tem implicações na sobrevivência, nas sequelas e nos efeitos secundários. 

Esses estudos demostram que o sucesso dos tratamentos, relativamente a essa 

população, é menor que na pediatria e nos adultos com mais idade. 

Não obstante esses estudos e apesar de existirem tentativas de resolução desse 

importante problema em vários locais do mundo, nomeadamente aqui ao lado em 

Espanha, em Portugal nem se aflora a questão.  

Podia-se, pelo menos, ter enunciado o problema mesmo que fosse para afirmar que, 

enquanto país, não temos a capacidade de lidar com todos os problemas e que esse 

não foi considerado prioritário. 

 

6. No Capítulo 6 e, não obstante serem abordadas algumas questões que afectam os 

doentes ou ex doentes, como sejam questões laborais, sociais, financeiras e de 



direitos, não se menciona a importância do apoio social per se, que é fundamental, 

nem tão pouco o apoio psicológico e a sua necessidade.  

Quando se determina que seja feito um levantamento no ordenamento jurídico que 

vise a avaliação dos direitos em matéria profissional e outras, mas totalmente 

esquecendo os aspectos da escolaridade e da formação evidencia-se, uma vez mais, 

que todas as questões relevantes para a pediatria e para os jovens foram totalmente 

deixadas de fora. 

A intervenção articulada de todas as áreas tem sido considerada uma ferramenta de 

sucesso na abordagem do cancro e por isso estranhamos muito que estes aspectos 

fundamentais tenham sido totalmente ignorados.  

 

7. A pag.  47 da nova estratégia diz que o “Cancer Survivor Smatcard” será 

implementado em 2023. Desconhecemos qual o desenvolvimento que está a ser 

feito para que isto seja uma realidade relativamente ao cancro dos adultos.  Porém, 

cremos que esse denominado Smart Card deverá ser adoptado para todos, sem 

excepção.  

Onde está a recomendação de que esta importante ferramenta de gestão da doença 

por parte do próprio doente tome em conta as peculiaridades da pediatria?  

 Aliás como faz exatamente o Plano Europeu de Luta Contra o Cancro, que diz que o 

Smart Card deve “tomar em conta as especificidades dos sobreviventes de cancro 

pediátrico, incluída a monitorização de longo prazo, a monotorização de efeitos, a 

reabilitação, o apoio psicossocial, os módulos educacionais a conectividade com os 

serviços de saúde e a informação sobre o passado”. 

 

8. É especificamente dito no Plano Europeu de Luta Contra o Cancro que o sistema de 

informação europeu em cancro, deve ser emendado, no sentido de incluir uma 

nova secção especialmente modelada para ter em conta as especificidades do 

cancro pediátrico.  

Mais uma vez se reitera o total esquecimento do documento português 

relativamente a não existência da informação no que respeita à pediatria. 

 

9. Os investigadores e os clínicos encontrarão seguramente muito a dizer sobre o que 

está previsto relativamente á investigação em geral. Para a pediatria nada é referido. 

Mas sendo uma das medidas propostas a de elencar e publicar a lista de ensaios 

clínicos, podemos apenas antever que se constatará que não existem para a 

pediatria. 

Salientamos a necessidade de existirem recursos protegidos e afectos à pediatria de 

forma a garantir que, por muito pequeno que seja o investimento que lhe é 

dedicado, este pelo menos existe.  Esta tem sido a estratégia europeia para o 

desenvolvimento de medicamentos onco-pediátricos e tem dado alguns frutos 

embora ainda incipientes por haver a necessidade de ir mais longe no que está 

preconizado.  

 



Pegando numa recomendação usada no Plano Europeu, pedimos que se analisem bem as 

omissões relativas á pediatria e aos jovens e se emende a Estratégia para a Oncologia em 

Portugal.  

 

Lisboa 15 de Julho de 2022 

Pela Acreditar-Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro  

 


