
 

 

PRESS RELEASE 
 

Setembro Dourado - Mês Internacional de Sensibilização para o Cancro Infantil  

  

Este ano começamos por nos congratular por uma boa notícia: a licença para 

assistência a filho com doença oncológica pode ser prorrogada até aos seis anos e o limite 

máximo deixa de existir para  filhos com doença prolongada em estado terminal. É uma 

reivindicação antiga da Acreditar e podemos dizer que é também o resultado do nosso 

trabalho junto dos decisores políticos. 

No entanto, há ainda muito por fazer: a licença por morte continua nos 5 dias, em vez 

dos 30 que há muito defendemos ser o mínimo nos casos de morte de filhos,  os apoios 

sociais desajustados e tardios; as medidas escolares de apoio com atrasos ou decididas de 

forma aleatória. São alguns exemplos dos direitos sociais, laborais e na escolaridade que 

estão por resolver. 

Na prestação de cuidados de saúde, continuamos a não ter todos os serviços de 

pediatria a aceitarem jovens até aos 18 anos, como deveriam por lei, num contexto 

internacional em que começam a surgir clínicas dirigidas aos adolescentes e jovens adultos 

que, reconhecendo a sua especificidade (a par da pediatria), garantem um tipo de 

acompanhamento que se acredita ter um impacto no sucesso do tratamento, para já não 

falar das questões psico-sociais. 

A não existência de dados relevantes e actuais na oncologia pediátrica. O Registo 

Oncológico Pediátrico Português está desactualizado e sem perspectivas de financiamento, 

não tendo nenhum registador a trabalhar para ele neste momento. Situação que tem um 

impacto enorme na participação de Portugal em protocolos internacionais, na investigação 

e nos tratamentos. É incompreensível até pelo facto de não se conseguirem definir políticas 

públicas nesta área sem se conhecerem dados. Não é por isso de estranhar que a pediatria 

oncológica não faça parte dos planos oncológicos nacionais. 

  



A falta de investigação em oncologia pediátrica é outra das áreas que não podemos 

escamotear. Sendo uma situação generalizada a nível internacional, deveria constituir uma 

preocupação com a adjudicação de verbas destinadas à investigação e que apenas 

pudessem ser usadas na pediatria. Desta forma, seriam incrementados os incentivos para 

médicos e investigadores dando-lhes as condições mínimas para poderem usar do know 

how do país nesta matéria. 

É também preocupação da Acreditar a situação de crianças e jovens que vêm dos PALOP 

para tratamento ao abrigo de acordos de cooperação. Em alguns casos não 

há  acompanhamento dos doentes quando estes chegam a solo português e pensamos que 

a comunicação entre os países de origem e destino carecem ser melhoradas. Há doentes 

que já chegam em estado avançado da doença, comprometendo tratamentos e temos 

também verificado que as famílias chegam sem qualquer tipo de apoio. Sinal disso é o 

aumento de apoios sociais que lhes têm sido disponibilizados. 

De salientar ainda, que a Acreditar tem sentido da parte dos profissionais de saúde e 

dos pais uma preocupação crescente no sentido de se poderem vir a verificar deficiências 

na prestação dos cuidados de pediatria oncológica, à semelhança do que já se verifica nos 

outros serviços do SNS. Estamos apreensivos e mantemo-nos atentos. 

Neste Setembro Dourado de referir ainda que a Acreditar comemora 25 anos. Longo 

percurso com estas famílias, que será assinalado com várias iniciativas. A mais significativa 

a acontecer no dia 12 de Outubro: uma caminhada em simultâneo nos quatro núcleos da 

Acreditar – Lisboa, Porto, Coimbra e Funchal. Teremos, a partir de 15 de Setembro, uma 

angariação de fundos a decorrer no Facebook – o nosso aniversário. Lançamos também um 

livro para as famílias, sobre a importância da actividade física em contexto de doença. 

 

 


