
Qual é a importância de diagnosticar o cancro precocemente?1

O cancro é uma doença que evolui ao longo do tempo. 

Começa, habitualmente, como uma lesão limitada a um órgão - doença localizada / precoce - e que 
pode ser tratada (por exemplo com cirurgia ou radioterapia) com elevada probabilidade de cura. 

No entanto, se não for tratado, o cancro pode evoluir e espalhar-se, primeiro para os gânglios 
linfáticos próximos do tumor inicial e mais tarde para outros órgãos do nosso corpo (como os ossos, 
o fígado, o cérebro, etc.). Neste último caso falamos de doença avançada ou metastática (aquilo que 
ouvimos chamar de “estadio IV”) e que é quase sempre incurável. 

A possibilidade de tratar eficazmente um cancro é tanto maior quanto mais cedo for diagnosticada 
a doença, é por isso importante estarmos atentos aos sinais e sintomas que nos podem indicar que 
“algo não está bem”.

Que sintomas podem ser suspeitos para o Cancro do Pulmão?2

O Cancro do Pulmão em fase muito inicial habitualmente não causa sintomas, ou os sintomas que 
causa são inespecíficos (isto significa que são sintomas comuns a outras doenças).

Ainda assim devemos estar atentos a alguns sinais e sintomas como:

• Tosse que permanece por mais de 3 semanas. No caso dos fumadores a tosse é considerada 
  “habitual”, mas estes devem estar particularmente atentos a uma alteração das características
   da sua tosse;

• Infeções respiratórias frequentes;

• Expetoração com sangue;

• Dor persistente no peito ou costas (entre as omoplatas);

• Falta de ar (ou agravamento da falta de ar pré-existente). É comum que a falta de ar se manifeste 
   em atividades do dia a dia, como o simples ato de caminhar;

• Cansaço / falta de energia;

• Perda de apetite acompanhada ou não de perda de peso;

• Rouquidão.

Em fase mais avançada, os sintomas do Cancro do Pulmão podem dever-se à presença de metástases 
noutros orgãos e manifestar-se, por exemplo, através de:

• Alterações de comportamento ou dor de cabeça (devido a metástases no cérebro);

• Alterações do funcionamento do fígado, detetadas em análises (devido a metástases no fígado);

• Dor óssea (devido a metástases no osso).
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Como ocorre o diagnóstico do Cancro do Pulmão em Portugal?4

O diagnóstico em Portugal é feito muito tardiamente o que infelizmente diminui a eficácia dos 
tratamentos e a probabilidade de sobrevivência.

Quando os sintomas, que muitas vezes já significam doença avançada, persistem, a maioria dos 
doentes recorre ao seu médico de família, ou, na ausência deste (o que infelizmente é a realidade 
para muitos portugueses), ao Serviço de Urgência.

Alguns doentes bem informados acerca dos sintomas e fatores de risco e com acesso fácil aos 
cuidados de saúde procuram ajuda mais atempadamente.

Em alguns casos, o diagnóstico de Cancro do Pulmão é "acidental" quando surge uma massa 
pulmonar num exame (como uma radiografia ou um TC ao toráx) feito por outro motivo. 

O médico de família desempenha um papel fundamental no diagnóstico precoce do cancro uma 
vez que além de ser o primeiro ponto de contacto dos doentes, conhece todo o seu histórico familiar 
e médico, valorizando de forma integrada os fatores de riscos e os sintomas do doente.

Quais os desafios no diagnóstico do Cancro do Pulmão em Portugal?5

O principal desafio em Portugal, sobretudo no sistema público, prende-se com a baixa capacidade de 
resposta (tendo em conta os poucos recursos disponíveis para dar resposta a um elevado número de 
doentes) e que dificulta o diagnóstico atempado e, consequentemente, o tratamento do Cancro do 
Pulmão.

É necessário identificar que processos estão a demorar mais tempo do que o recomendável e como 
podemos melhorar e acelerar o diagnóstico do cancro.

Outro grande desafio ao diagnóstico atempado do Cancro do Pulmão em Portugal é a falta de 
conhecimento dos fatores de risco e a desvalorização dos sintomas, levando a procurar ajuda médica 
tardiamente.

Quais os fatores de risco do Cancro do Pulmão?3

O tabaco é, sem dúvida, o principal fator de risco para Cancro do Pulmão (responsável por cerca de 
90% dos casos). No entanto, há outros factores de risco a ter em conta:

• Poluição ambiental;

• Poluição habitacional, em grande parte relacionada com fumos de fogões a lenha e outros relacionados;

• Exposição ao amianto, arsénio, crómio, níquel e rádon, sendo o último desvalorizado em Portugal, 
   apesar do elevado número de pedreiras de granito, que libertam o gás. Quando a exposição 
   é conjugada com tabaco, os efeitos negativos na saúde potencializam-se;

• Doenças pulmonares prévias (como fibrose pulmonar ou tuberculose);

• Estados de imunossupressão (por exemplo: SIDA);

• Radioterapia prévia sobre o tórax (por exemplo para o tratamento de cancro de mama ou outros);

• Alimentação pouco saudável e vida sedentária.

Sabe-se ainda que pode existir predisposição genética para o Cancro do Pulmão, mas ao contrário 
do que acontece com outros tipos de cancro, esse risco genético ainda não está bem 
identificado/caracterizado.

Independentemente da existência de fatores de risco, é importante relembrar que o Cancro do Pulmão 
pode surgir mesmo em pessoas sem exposição a esses mesmos fatores.



Existe rastreio do Cancro do Pulmão em Portugal?7

Apesar de existir evidência científica do valor do rastreio do Cancro do Pulmão, ainda não existe em 
Portugal nenhum programa instituido. 

Alguns hospitais privados disponibilizam consultas de diagnóstico precoce para doentes com fatores 
de risco para Cancro do Pulmão.

A quem se destina o rastreio do Cancro do Pulmão?8

As recomendações internacionais identificam como população "de risco" e que deve ser submetida ao 
rastreio os doentes com idade acima dos 50 anos e com história de tabagismo (atual ou passada e 
medida através da "Carga Tabágica" que corresponde ao número de maços fumados/dia X o número 
de anos em que fumou).

Como se faz o rastreio do Cancro do Pulmão?9

O rastreio do Cancro do Pulmão é realizado através de uma TC de baixa dose (procedimento 
semelhante a uma TC convencional mas em que o doente é sujeito a uma dose mais baixa de 
radiação). A TC deverá ser repetida ao final de 1, 3 e 5 anos. Se em algum momento for detectada 
alguma lesão suspeita o doente é reencaminhado para consultas e exames específicos que permitam 
confirmar a suspeita diagnóstica.

Paralelamente ao programa de rastreio deverão existir consultas de cessação tabágica para incentivar 
e apoiar os doentes que desejem deixar de fumar, uma vez que, como referido anteriormente, esse é 
o principal fator de risco para o Cancro do Pulmão. O fator mais importante para o sucesso da 
cessação tabágica é a vontade do doente para parar de fumar.

O que é um programa de rastreio?6

Um programa de rastreio é um programa organizado que tem como objetivo a deteção de uma 
doença antes de a mesma originar sintomas.

Num rastreio estão identificados:

• Quais os indivíduos que têm maior risco de ter a doença e que devem participar;

• Quais os exames que devem ser realizados e qual a sua periodicidade;

• Quais os passos a seguir se os exames identificarem algum sinal de doença.

Os programas de rastreio têm um papel fundamental e devem ser realizados quando demonstram 
que ao detetar precocemente uma doença conseguimos reduzir a mortalidade associada à mesma.



O tabaco continua a ser o maior factor de risco para Cancro do Pulmão
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Em que fase estamos no caminho para o rastreio do Cancro do Pulmão?10

A nível governamental, tanto quanto sabemos, não foram ainda dados passos que levem à 
implementação deste rastreio a nível nacional.

Consciente da importância deste tópico, a Pulmonale constituiu um grupo de trabalho, formado por 
médicos peritos na área, que desenhou um projeto piloto de rastreio. Este tem por objetivo 
monitorizar a implementação e os resultados do rastreio em pequena escala (está projetado para 
envolver dois grandes hospitais do Porto, dada a incidência de tabagismo e Cancro do Pulmão nesta 
zona). Os resultados deste projeto piloto inicial poderão ajudar a sedimentar a importância do rastreio 
e a necessidade de o mesmo ser implementado a nível nacional (pela tutela). 

Para que este projeto possa ser implementado é necessário financiamento adequado e alocação dos 
recursos necessários (humanos e tecnológicos) a nível das instituições, nomeadamente os que são 
necessários para fazer o seguimento dos achados que são detetados aquando da realização da TC. 

Os esforços de instituir este programa são recompensadores: pelo impacto na sobrevivência e 
qualidade de vida dos doentes mas também pela redução dos custos que estão associados ao 
tratamento destas doenças em fases mais avançadas.

Mais informação sobre Cancro do Pulmão...11

• O Cancro do Pulmão é o que mais mata em Portugal, apesar de ser apenas o 4º mais frequente 
(cerca de 5400 novos casos/ano);

• Pelo menos 2/3 dos doentes são diagnosticados com doença avançada, quando a probabilidade 
  de cura é muito baixa...

• Mas quando detetado em estadio muito inicial (I) a sobrevivência a 5 anos após o diagnóstico 
  é elevada! Por isso vale a pena diagnosticar atempadamente;

• É essencial acabar com o estigma associado ao Cancro do Pulmão. Mesmo um fumador merece 
  ter acesso aos melhores cuidados de saúde e a uma vida com qualidade.




