
A ONCOLOGIA EM PORTUGAL 

Onde estamos e para onde queremos ir



Em 2021 a CE lançou o EBCP: o seu compromisso político para inverter a 

situação atual na luta contra o cancro na Europa

O Plano Europeu de Luta contra o Cancro

União Europeia da Saúde

EBCP

Promoção do modo de vida Europeu

Fonte: “Um plano de luta contra o Cancro para a Europa” - Comissão Europeia

PLANO EUROPEU DE LUTA CONTRA O CANCRO

Este plano pretende colmatar os desafios identificados ao longo do percurso do 

doente oncológico, capitalizando na digitalização, investigação e inovação, 

procurando reduzir as desigualdades e dando especial enfoque ao cancro infantil

10 iniciativas emblemáticas:

• Centro de conhecimento no domínio do cancro

• Diagnóstico e tratamento do cancro para todos

• Iniciativa europeia no domínio da imagiologia oncológica

• Iniciativa europeia no domínio da investigação oncológica

• Eliminar os cancros causados pelo vírus do papiloma humano

• Programa da UE no domínio do rastreio do cancro

• Iniciativa “Uma melhor qualidade de vida para os doentes com cancro”

• Registo das desigualdades no domínio do cancro

• Rede da UE de centros nacionais integrados de oncologia

• Iniciativa “Ajudar as crianças com cancro”



“Para os doentes oncológicos, cada dia conta” é o mote da iniciativa da 

EFPIA, à qual a APIFARMA pretendeu dar continuidade

Cancro: Cada Dia Conta. Da prioridade à Acção

Uma plataforma de diálogo para tornar a Oncologia uma prioridade de saúde em Portugal. 

Uma iniciativa criada para identificar os principais problemas na área oncológica e desenvolver 

soluções específicas que possam contribuir para o Plano Nacional para as Doenças Oncológicas.



Esta iniciativa tem uma relevância ainda maior tendo em conta que o cancro 

ocupa o primeiro lugar nas preocupações dos cidadãos portugueses

O que pensam os portugueses

Fonte: “Cancro: O que pensam os Portugueses?”, GfK Metris

42% refere que é mais facil 

aceder a tratamentos 

inovadores noutros países da 

EU

75% refere que o cancro é a 

doença que mais preocupa

(excluindo a COVID-19)

44% considera que o 

principal obstáculo na doença 

oncológica é o tempo de 

espera para acesso a 

cuidados de saúde

40% acredita estar muito 

bem informado sobre o 

cancro

59% acredita que existem 

diferenças na disponibilidade e 

qualidade dos serviços de saúde 

que um doente com cancro 

(dependendo do hospital em que é 

tratado)

68% considera que o dinheiro 

gasto pelo Estado na área 

oncológica é insuficiente 

95% concorda que 

seja estabelecida em 

Portugal uma 

estratégia semelhante 

ao Plano Europeu de 

Luta contra o Cancro 

definido pela UE 



A visão multidisciplinar desta doença foi garantida através da participação de 

stakeholders com perfis distintos e relevantes em toda a jornada oncológica

Uma abordagem multidisciplinar

Profissionais de saúde

(médicos, enfermeiros, assistentes sociais)
Representantes das 

Associações de Doentes

Sobreviventes oncológicos

Academia

Gestores

(Sector publico e privado, 

seguradoras)

Representantes de outros 

sectores de atividade

43

• 35 participantes nas sessões

• 8 comentadores



43 intervenientes relevantes no sector da saúde participaram nesta iniciativa, 

procurando contribuir para melhorar os cuidados oncológicos em Portugal

Participantes

DETEÇÃO 

PRECOCE
PREVENÇÃO TRATAMENTO
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DE VIDA
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Ao longo de 12 semanas foram realizadas 5 grandes fases com vista à 

definição de um conjunto de ações específicas para o percurso oncológico

Metodologia

Análise documental

Discussão dos desafios

Priorização dos desafios

Definição das iniciativas

Compilação dos resultados

DETEÇÃO 

PRECOCE
PREVENÇÃO TRATAMENTO

QUALIDADE 

DE VIDA

As sessões de trabalho foram organizadas de acordo com a estrutura do Plano 

Europeu de Luta Contra o Cancro, e seguindo os 4 pilares do percurso do doente 

oncológico:



Para garantir a complementaridade e existência de sinergias entre as 

iniciativas os resultados foram compilados em 6 áreas transversais

Compilação dos resultados

DETEÇÃO 

PRECOCE
PREVENÇÃO TRATAMENTO

QUALIDADE 

DE VIDA

As Políticas de Saúde como motor de 

resposta em Oncologia

O Cidadão no Centro do 

Sistema

Cuidados Oncológicos de 

elevada qualidade

Os Recursos Humanos como 

força motriz do Sistema de 

Saúde

Financiamento como 

dinamizador de um sistema 

eficiente e de qualidade

Dados e Sistemas de 

Informação como ferramentas 

de apoio à gestão da saúde



Com esta iniciativa traçamos o caminho desde onde estamos, mapeando os 

desafios existentes, para onde queremos ir – o percurso do futuro

Apresentação dos resultados

1

2

3

Onde queremos ir
O percurso oncológico do futuro

Como? 
Com a implementação das iniciativas 

definidas pelo grupo de trabalho

Onde estamos
Desafios existentes ao longo do percurso atual do 

doente oncológico



O percurso atual do doente é pautado com inúmeros desafios que foram 

identificados ao longo das diferentes sessões de trabalho [1/2]

Principais desafios identificados Não exaustivo

Políticas de 

saúde

Centralidade no 

cidadão

Recursos 

Humanos



O percurso atual do doente é pautado com inúmeros desafios que foram 

identificados ao longo das diferentes sessões de trabalho [1/2]

Principais desafios identificados Não exaustivo

Políticas de 

saúde

Centralidade no 

cidadão

Recursos 

Humanos

• Falta de articulação entre o setor da saúde e os restantes ministérios 

• Baixa literacia da população e pouca aposta no aumento da literacia



O percurso atual do doente é pautado com inúmeros desafios que foram 

identificados ao longo das diferentes sessões de trabalho [1/2]
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Humanos

• Falta de articulação entre o setor da saúde e os restantes ministérios 

• Baixa literacia da população e pouca aposta no aumento da literacia

• Legislação pouco orientada para as verdadeiras necessidades dos doentes, sobreviventes e cuidadores

• Baixa importância dada ao rastreio por parte da população e falta de informação acerca da falta de adesão

• Complexidade dos procedimentos ao longo do percurso oncológico (morosos, burocráticos)



O percurso atual do doente é pautado com inúmeros desafios que foram 

identificados ao longo das diferentes sessões de trabalho [1/2]
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Políticas de 

saúde

Centralidade no 

cidadão

Recursos 

Humanos

• Falta de articulação entre o setor da saúde e os restantes ministérios 

• Baixa literacia da população e pouca aposta no aumento da literacia

• Legislação pouco orientada para as verdadeiras necessidades dos doentes, sobreviventes e cuidadores

• Baixa importância dada ao rastreio por parte da população e falta de informação acerca da falta de adesão

• Complexidade dos procedimentos ao longo do percurso oncológico (morosos, burocráticos)

• Indefinição dos intervenientes na cadeia de cuidados, do seu papel na cadeia de cuidados e de uma melhor articulação

• Desinvestimento em Recursos Humanos especializados
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O percurso atual do doente é pautado com inúmeros desafios que foram 

identificados ao longo das diferentes sessões de trabalho [1/2]

Principais desafios identificados Não exaustivo

Cuidados 

oncológicos

Dados e 

sistemas de 

informação

Financiamento

• Indefinição dos cuidados base em oncologia

• Baixa capacidade de reposta do SNS: desarticulação e fraca colaboração entre os diferentes níveis de cuidados (primários e 

hospitalares) e entre os diferentes sectores (público e privado)

• Pouca oferta de centros de referência e redes de referenciação desatualizadas e não otimizadas

• Indefinição de qualidade assistencial
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• Inexistência de uma estratégia eficiente para centralização de dados laboratoriais de diagnóstico oncológico

• Fragmentação de fluxos e fontes de informação dentro e entre as unidades do sistema de saúde, tanto público como privado -

Inexistência de um registo clínico único do doente 

• Falta de dados sobre os resultados dos investimentos ao longo do percurso do doente e da sua comunicação (transparência)
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O painel de participantes delineou então um conjunto de estratégias que 

permitem responder aos desafios identificados

Resultados da iniciativa

60

145

10

36

Desafios identificados ao longo dos 4 pilares do percurso do doente 

oncológico (Prevenção, Deteção Precoce, Tratamento e Qualidade de Vida)

Iniciativas delineadas para responder aos desafios identificados ao longo do 

percurso

Planos de ação (resultantes da identificação de sinergias das iniciativas definidas 

anteriormente)

Recomendações globais para o Plano Oncológico Nacional



Destacam-se as 10 recomendações que permitem melhorar a jornada do 

doente oncológico em Portugal [1/2]

O nosso compromisso com a sociedade e com a pessoa com Doença Oncológica

Potenciar a adoção de um estilo de vida saudável dos cidadãos, incentivada pelas entidades patronais

Permitir que os cidadãos possam realizar mais do que um rastreio, numa mesma visita à unidade de saúde, de acordo 

com guidelines predefinidas

Garantir o acesso dos cidadãos a uma via rápida para o diagnóstico precoce, referenciação, decisão terapêutica e acesso 

ao tratamento mais adequado, que maximize o benefício clínico, em todas as fases da doença

Garantir a recolha de evidência e análise de dados oncológicos integrada e alinhada com a estratégia digital para a 

saúde

Assegurar a otimização do percurso do cidadão na rede de prestação de cuidados, incluindo os cuidados de saúde 

primários, fomentando uma colaboração entre o público e o privado e envolvendo a rede de cuidados paliativos



Destacam-se as 10 recomendações que permitem melhorar a jornada do 

doente oncológico em Portugal [2/2]

O nosso compromisso com a sociedade e com a pessoa com Doença Oncológica

Garantir que todos os dados da patologia oncológica (e não apenas os do tratamento) são utilizados como ferramenta de 

apoio à tomada de decisões clínicas, do próprio cidadão e políticas

Assegurar que os doentes oncológicos têm acesso a programas de apoio clínico ao domicílio (tratamento, seguimento/ 

acompanhamento)

Potenciar a qualidade e eficiência dos cuidados oncológicos em Centros de Responsabilidade Integrada de Oncologia, 

adequando os critérios de financiamento aos avanços científicos (investigação clínica), à medicina centrada no doente

(medicina de precisão) e aos resultados com mais valor para os doentes

Garantir que todos os doentes e sobreviventes oncológicos têm os mesmos direitos que qualquer outro cidadão

Garantir que os dados são recolhidos por profissionais formados, de forma uniformizada, simples e célere, incluindo não 

só incidência e mortalidade, mas também recidiva e doença metastática



Com esta iniciativa pretende-se otimizar o percurso atual do cidadão e 

doente oncológico no sistema, gerando melhores resultados em saúde

Principais obstáculos

Cidadãos não apostam na promoção da sua 

saúde e na prevenção da doença

Doentes oncológicos desconhecem o seu 

percurso ao longo do sistema de saúde – e 

este percurso não está otimizado e alinhado 

com as suas necessidades

O diagnóstico precoce (com as ferramentas mais 

adequadas) e o tratamento realizado depende 

ainda da unidade de saúde

Portugueses são dos europeus que mais 

demoram a aceder à inovação terapêutica

É ainda dada pouca atenção à qualidade 

de vida de doentes e cuidadores

Sobreviventes oncológicos não têm os 

mesmos direitos que os restantes cidadãos



Com esta iniciativa pretende-se otimizar o percurso atual do cidadão e 

doente oncológico no sistema, gerando melhores resultados em saúde

Um novo percurso para os doentes oncológicos

1 3 5 762 4 8

É uma cidadã bem 

informada que recebe 

incentivos pelos hábitos 

saudáveis

A Maria realiza rastreios 

de base populacional

É diagnosticada 

precocemente com 

cancro de Mama

Tem acesso ao melhor 

tratamento (conforme as 

guidelines)

Tem acompanhamento de 

saúde personalizado

Mantém o seu emprego 

pelo acompanhamento 

que tem

A Maria consegue 

recuperar do cancro e 

muda de cidade

A Maria está preparada 

para possíveis 

recidivas

Desloca-se para o trabalho em 

transportes públicos. Caminha 3 

vezes por semana com o seu marido 

e realiza passeios com os colegas de 

trabalho no intervalo do almoço

Opta por refeições saudáveis 

cozinhadas por si e evita excessos de 

sal, gorduras e açucares.

Recebe alertas, notificações e 

mensagens constantes na sua 

aplicação para os cuidados de saúde 

necessários (como dia e local de 

rastreio)

É diagnosticada num centro de 

referência, e realiza teste molecular para 

avaliar o subtipo de cancro e otimizar a 

escolha terapêutica

Acede a consulta de acolhimento onde 

é informada dos seus Diretos, 

intervenientes na cadeia de cuidados, 

acesso aos dados de saúde e sobre as 

Associações de doentes

É-lhe administrada a terapêutica mais 

indicada (segundo o resultado do teste 

molecular) no seu hospital de proximidade

É acompanhada no seu domicilio 

por uma equipa de profissionais 

especializada

Mantém-se devidamente 

acompanhada nos cuidados de 

saúde primários, próximos de sua 

casa, pela partilha de dados

Tem acesso ao seu cartão digital único de saúde e 

ótima comunicação com os médicos, que fomentam a 

prática de “prescrição de informação”

Antes das consultas, responde a questionários

digitais sobre o seu estado de saúde

A empresa onde trabalha garante a 

flexibilidade do horário laboral e adapta 

os seus objetivos à sua condição

Consegue financiamento

para comprar a sua casa

A Maria está 

totalmente 

informada sobre 

os cuidados 

paliativos e os 

seus Direitos

A Maria tem acesso a uma via 

rápida para o seu centro de 

referência



Mas acima de tudo queremos que este seja o primeiro passo de uma 

discussão mais alargada: queremos passar da prioridade à ação

Call to action

O que queremos com esta iniciativa

Que todos os intervenientes no percurso oncológico do doente em Portugal se unam em torno 

desta causa e garantam que passamos da prioridade à ação. Dos decisores políticos aos 

doentes, só em conjunto será possível concretizarmos muitas destas recomendações que 

procuram dar resposta a um enorme desafio coletivo que enfrentamos. 

A APIFARMA e todos os envolvidos nesta iniciativa querem continuar a ser parceiros do sistema 

de saúde, contribuindo para a operacionalização destas e de outras medidas que tragam 

benefícios para os cidadãos e doentes oncológicos em Portugal.




