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embora já muito se tenha falado e investigado na área de oncologia, ainda persiste o estigma de 
se associar imagens e sentimentos de dor, sofrimento e morte, sempre que se pronuncia a palavra 
cancro. apesar de tanto se investir na oncologia, continuam a aparecer diariamente novos casos, 
por atraso na sua detecção ou na procura de cuidados médicos preventivos. É com esta considera-
ção em mente que os enfermeiros, como profissionais de saúde, desempenham um papel fulcral na 
área da prevenção, do rastreio e do diagnóstico precoce, dando assim o seu contributo na melhoria 
do estado de saúde da população onde actuam.
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De uma forma particularmente negativa, a palavra 
ou o diagnóstico de cancro, faz, cada vez mais parte do 
nosso dia-a-dia, quer profissional quer pessoal, e é fre-
quente sermos confrontados com questões relacionados 
com esta doença. As dúvidas são sempre muitas, desde 
Como? Porquê? E agora? E nem sempre é possível en-
contrar uma resposta com o nosso conhecimento em 
acalmar a ansiedade sentida. No entanto, se tivermos 
uma compreensão sobre a natureza, a prevenção e o tra-
tamento do cancro, é possível estar mais confiantesnas 
respostas a dar e investir num campo fulcral, como é o 
caso no nosso entendimento da Prevenção, que a poste-
riori contribuirá decisivamente para a redução de apa-
recimento de novos casos. Esta ideia é defendida pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), que conside-
ra possível prevenir pelo menos um terço dos casos de 
cancro e que o investimento nessa área se traduz num 
maior benefício a longo prazo.

Numa época em que o acesso à informação está 
facilitado, poderá parecer fora de contexto, insistir tanto 
na prevenção, mas acontece frequentemente encontrar 
situações em que a informação obtida é mal interpreta-
da ou deturpada, como uma necessidade de fuga à reali-
dade, devido aos mitos ainda existentes. A própria OMS 
bem como a Administração Regional de Saúde (ARS) 
consideram importante investir nesta área, definindo 
directrizes nesse sentido. “Desde 1990, Portugal possui 

o Plano Nacional Oncológico, que constitui um guia 
normativo para as acções desenvolvidas pelos serviços 
de saúde. Este plano visa melhorar o esclarecimento da 
população sobre a relação entre determinados estilos de 
vida e o aparecimento de certos cancros, melhorar aces-
sibilidade ao rastreio, ao diagnóstico e ao tratamento”(1).

Relativamente a essas directivas, a ARS considera 
ainda que, “delinear estratégias é relativamente simples, 
o problema parece ser depois a aplicação prática des-
ses planos mentais, tendo-se verificado, aquando da sua 
avaliação, que em nada alteraram o estado de saúde da 
população e em alguns casos – como no caso da doença 
oncológica, houve inclusive um agravamento nos da-
dos fornecidos pelos indicadores de saúde”(2).

Apesar dos dados mais recentes, relativamente 
ao aparecimento de novos casos, não serem os mais 
animadores, considera-se que os objectivos propostos 
merecem o esforço aplicado, devendo por isso os 
enfermeiros continuar o trabalho já iniciado. Os 
objectivos, definidos em 1999 pela própria ARS são 
apresentados no quadro I.

Para o enfermeiro, a prevenção da doença onco-
lógica baseia-se no ideal de possibilitar o mais eleva-
do nível de saúde e bem-estar ao indivíduo, família e 
comunidade, onde pertence o seu campo de actuação 
profissional. Para atingir este ideal, é essencial possuir 
informações sobre as condições geradoras do desenvol-
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vimento da doença, aconselhar e dirigir os indivíduos 
para as entidades adequadas de apoio e principalmente, 
ser sensível às necessidades daqueles que se encontram 
com “medo” da possibilidade de terem cancro. Este úl-
timo factor é muitas vezes determinante no atraso ou 
mesmo na recusa da procura de auxílio em tempo útil.

Considerando que os enfermeiros se encontram 
numa situação privilegiada junto da comunidade, é-lhes 
incumbido a função de desempenhar um papel funda-
mental na prevenção oncológica, quer na área do ensino 
sobre a doença, quer na promoção de estratégias para a 
redução dos factores de risco. 

Relativamente à área de ensino, nunca é de mais 
transmitir que nesta doença, tal como noutros casos, a 
descoberta prematura ainda é a melhor forma de tratar. 
O conhecimento dos 7 sinais de alerta pode ser respon-
sáveis pela detecção de situações em fase inicial que nou-
tras circunstâncias poderiam ser desvalorizadas. Cabe ao 
enfermeiro divulgar e realçar a importância da vigilância 
dessas alterações “visíveis”. O incentivo para uma ava-
liação periódica do estado de saúde também deve fazer 
parte da estratégia de ensino de cada profissional, reco-
mendando os exames de acordo com o indivíduo que 
está perante nós (quadro 2).

Relativamente à eliminação de factores de risco, o 

trabalho do enfermeiro deve incidir em 
três áreas primordiais: os estilos de vida, 
factores ambientais e sócio/económi-
cos e factores genéticos. Aqui, o enfer-
meiro tem hipótese de complementar o 
que iniciou na fase de ensino, uma vez 
que o detectar atempadamente não é 
suficiente. É necessário criar na popu-
lação uma consciência interventiva, de 
que o seu estado actual ou futuro de 
saúde pode ser positiva ou negativa-
mente influenciado pelas suas atitudes. 
Essa consciência pode e deve ser o fio 
condutor da nossa intervenção junto 
da população, como elementos pro-
motores de estilos de vida saudáveis.

É comum ouvirmos, nos meios de 
informação e nas nossas conversas in-
formais, que é imperioso e necessário 
a adopção de estilos de vida correctos, 

mas aparentemente temos grande dificuldade em fazer 
a transposição entre a teoria e a prática. Talvez se con-
seguirmos demostrar as vantagens dessa nova filosofia 
de vida, a obtenção de resultados sejam mais visíveis. 

Embora cada faixa populacional tenha características 
específicas de modus vivendi, no geral, deve-se insistir na 
importância da alimentação adequada, no exercício físico 
frequente, na eliminação da ingestão de álcool e uso de 
tabaco, bem como no repouso adequado, como sendo 
os factores identificados de maior promoção de saúde e 
bem-estar do indivíduo. Estes 4 grupos estão descritos no 
esquema seguinte:

Está também comprovado que a exposição a factores 
ambientais, tais como as radiações, substâncias químicas, 
poeiras e poluentes ambientais, podem alterar a normal 
divisão celular que, por sua vez, pode aumentar a percen-
tagem de aparecimento da Doença Oncológica. O for-
necimento de materiais de promoção e ensino das popu-
lações, ou a educação nos locais de ensino e de trabalho, 
é uma estratégia importante a adoptar pela proximidade 
que o profissional tem com estas populações. Nunca é 
excessivo realçar que a exposição excessiva ao sol pode 
ser responsável pelo aparecimento de algumas formas de 
cancro na pele, pelo que o uso de protector solar adequa-
do, acessórios de roupa e horas de menor intensidade de 
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À ViDa
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anos

MelHoRia Da 
QualiDaDe De 

ViDa

Probabilidade 
de viver mais 

anos

Probabilidade de reduzir 
o n.º de episódios de 

doença, bem como a sua 
duração

Diminuir a situação de 
incapacidade temporária 

ou permanente, bem como 
sequelas psicossociais

Redução do 
sofrimento

Quadro 1. objectivos a alcançar com as medidas preventivas.

MENSAL SEMESTRAL ANUAL
SITUAÇÕES 

ESPECÍFICAS

NA IDADE 
ADULTA

A PARTIR DOS 40 
ANOS

auto-exame 
da Mama e 

Vulva; auto-
exame dos 
testículos

consulta de 
estomatologia

exame Físico; 
análises de 

Rotina; teste 
Papanicolau; 
consulta de 

Ginecologia e 
Raio-X tórax

Mamografia; 
exame da Próstata; 
Pesquisa de sangue 

oculto nas Fezes; 
electrocardiograma

análises 
de sangue; 
Marcadores 
tumorais; 
Biópsias

Quadro 2. exames ou consultas recomendadas.
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exposição solar ainda são a melhor estratégia preventiva 
para este inimigo invisível. Também parecem estar au-
mentadas as hipóteses de doença nos indivíduos expos-
tos, de forma contínua, a altas intensidades de radiação, 
como é o caso dos aparelhos de raios X ou os radio-
isótopos. Nestes últimos, deve-se respeitar e cumprir 
de forma rigorosa as regras de segurança já existentes. 
Nos locais onde é necessário manuseamento de produ-
tos que comprovadamente são nocivos para a saúde do 
trabalhador, o uso de medidas de protecção individual, 
exames periódicos, bem como a formação contínua no 
que diz respeito à segurança devem ser contínuos. Por 
vezes, parece que o maior investimento a fazer não é de 
material mas sim de mudança de atitudes.

A situação sócio/económica também é um factor 
a ter em conta, porque embora o cancro abranja to-
das as classes sociais, é a população de estratos sociais 
com menos conhecimentos e/ou com menos capaci-
dade financeira onde a incidência é maior. Este facto 
talvez se prenda com a tendência das populações esta-
rem menos despertas para a detecção e a procura dos 
serviços de saúde preventivos, pelo que devemos refor-
çar a nossa actuação alertando-as, inclusive, para a exis-
tência de exames gratuitos que podem ser efectuados.

Relativamente aos factores genéticos, 
conhece-se hoje que a mutação oncoge-
nética processada nos genes assim como a 
capacidade celular de mediação dos distúr-
bios genéticos causados por factores exter-
nos divergem de indivíduo para indivíduo 
e depende essencialmente do tempo e da 
quantidade expositiva que estes estão sujei-
tos na sua vida. Quando falamos de expo-
sição, referimo-nos às radiações, vírus (ex.: 
Papilomavírus Humano), bactérias (ex.: H. 
pylori) ou substâncias químicas. No campo 
da hereditariedade, a “transmissão” de certas 
mutações aumentam a probabilidade de de-
terminados indivíduos nascerem com maior 
predisposição no desenvolvimento de cancro. 
Deve-se então conhecer a história familiar e, 
se necessário, fazer o respectivo despiste atra-
vés de testes genéticos. Em relação aos outros 
factores, só a diminuição da exposição parece 
produzir algum efeito. No caso específico do 

Papilomavírus Humano, que está normalmente rela-
cionado com a neoplasia cervical, este parece dever-
se à existência de múltiplos parceiros sexuais, relações 
sexuais esporádicas sem protecção e, em alguns casos, 
ao sexo oral e anal. Significa que na promoção de saú-
de entra a educação sexual como elemento importante 
na prevenção de determinadas patologias oncológicas.

Os enfermeiros, ao terem consciência de que a pre-
venção é o meio mais eficaz de fazer face a este proble-
ma, deve tentar obter da população o reconhecimento 
da sua importância, uma vez que “as atitudes, os com-
portamentos, o ambiente e os estilos de vida da socie-
dade são determinantes primordiais para a saúde. O de-
safio fundamental consiste em compatibilizar padrões 
e objectivos colectivos com as decisões individuais de 
aceitar ou evitar determinados riscos”.

O enfermeiro que intervém nesta área deve ter 
consciência que a prevenção é um processo lento e de-
pendente de muitos factores, só se podendo obter ga-
nhos a médio ou longo prazo, sendo que cada “parte” ga-
nha apenas um passo em frente para se vencer o “todo”.
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Nutrição

Álcool e Tabaco

Sono e Repouso

Exercício Físico

a alimentaçao deve conter os
quatro grupos alimentares básicos
e a ingestão calórica deve
basear-se na idade, estrutura e
padrões de actividade. evitar os
alimentos ricos em gorduras
saturadas e em colesterol. a
mulher, especialmente após a
menopausa, deve ter em atenção
a sua necessidade de cálcio.

Estilos de Vida

o consumo excessivo de álcool é
responsável pelo aumento do
risco de algum tipo de cancro de
tracto digestivo. se a este hábito
nocivo acrescentar o tabaco, o
risco aumenta para cerca de 40
vezes. o álcool potencia a
actuação dos produtos químicos
presentes no tabaco.

Regra geral, em média, um adulto
jovem necessita de cerca de 6 a 8
horas por dia. com o avançar da
idade, o sono é menos profundo e
diversas vezes interrompido
durante e noite. em qualquer uma
das fases, o seu padrão normal é
alterado por situações de stress ou
ingestão exagerada de cafeína.

actividade física regular e não
esporádica. estes exercícios devem
ser sempre esquematizados tendo
em conta as capacidades e
necessidades do indivíduo e se
possivel antes de os iniciar é
aconselhável uma avaliação da sua
condição de saúde.


