
nO envelhecimento da po-
pulação está associado a
um aumento das doenças
crónicas, entre as quais as
doenças oncológicas. Estas
são hoje a primeira causa
de morte nos países desen-
volvidos, mas estão em
crescendo nos países em
desenvolvimento, e já têm
um lugar de relevo no pa-

norama nosológico nacio-
nal. Quando o diagnóstico
é tardio os custos humanos
e económicos para o seu
tratamento são relevantes. 

Um conhecimento sóli-
do sobre os vários aspectos
da oncologia é hoje essen-
cial. O diagnóstico e a de-
terminação do estádio da
doença oncológica são as-
pectos basilares, neste do-
mínio. Assim, não só a perí-
cia clínica, como os exames
auxiliares de diagnóstico,
imagiológicos, laborato-
riais, entre outros, são a ba-
se para que, de forma cor-

recta, se defina o plano de
cuidados. 

Conhecer as opções te-
rapêuticas existentes, os
seus riscos e benefícios, os
custos, os resultados obti-
dos na prática clínica do
centro em que se trabalha
são saberes fundamentais
para uma decisão clínica
adequada e segura.   

É fundamental garantir
a qualidade dos cuidados
prestados nesta área da
medicina. A qualidade dos
cuidados médicos é tradi-
cionalmente medida com
base na sobrevivência glo-

bal. Em oncologia é tam-
bém importante conhecer
a sobrevivência livre de re-
cidiva. A morbilidade e a
mortalidade medem os re-
sultados de um tratamento.

Para que haja qualida-
de nos cuidados, não deve-
mos ignorar que estes de-
vem ser centrados no
doente, seguros, efectivos,
realizados em tempo útil,
eficientes e equitativos.

A percepção do doente
em relação aos cuidados
prestados e a sua opinião
sobre todo o processo, defi-
nindo o que é por ele con-
sentido, constitui outro as-
pecto crucial. Para a toma-
da desta decisão, o doente
e os familiares necessitam
de informação adequada. 

Todo este conhecimen-
to não deve ser apreendido
apenas com a experiência
profissional adquirida du-
rante a prática clínica, pois
esta pode ser muito diver-
sa, não é sistematizada e
pode não ser reprodutível.
Pelo contrário, a aquisição
destas competências deve
resultar de um ensino orga-
nizado, actualizado e ava-
liado. A unidade curricular
- Oncologia.

Equipe multidisciplinar
A equipe multidisciplinar é
a forma mais fácil e inteli-
gente para que ocorra a
maximização do saber, a
garantia de qualidade nos
cuidados e para que os re-
sultados obtidos sejam os
melhores. Esta equipe en-
volve médicos de várias es-

pecialidades, mas também
outros grupos profissio-
nais, entre os quais médi-
cos dentistas, enfermeiros,
nutricionistas, farmacêuti-
cos, físicos, fisioterapeutas,
terapeutas da fala, técnicos
de radiologia, entre outros.
Estes quadros são forma-
dos nas escolas de saúde,
tanto estatais como priva-
das. 

O ensino de Oncologia,
na maioria destes cursos,
não ocorre de forma orga-
nizada. É muitas vezes es-
porádica, dispersa, e não
visa o ganho de competên-
cias e a integração da equi-
pe multidisciplinar. O ensi-
no das especialidades mé-
dicas visa muitas vezes as
competências específicas,
mas a formação em onco-

logia não é sistematizada.
Estes factos são barrei-

ras reais pois criam dificul-
dades de comunicação, de
cooperação e de referen-
ciação.

Temos que intervir! Há
muito a fazer! É nosso dever
ajudar a formar quadros. É
fundamental que todos, as
diversas organizações do
saber em oncologia – socie-
dades científicas, as univer-
sidades, as várias Ordens
profissionais, os colégios
de especialidade, os orga-
nismos de decisão do Esta-
do – agreguem esforços pa-
ra que o ensino de oncolo-
gia seja obrigatório, trans-
versal, permitindo a aquisi-
ção de competências e pos-
sibilite a formação das
equipes multidisciplinares.  
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“É fundamental que todos, as diversas 
organizações do saber em oncologia,
as sociedades científicas, as 
universidades, as várias Ordens 
profissionais, os colégios de 
especialidade, os organismos de 
decisão do Estado, agreguem esforços
para que o ensino de oncologia seja 
obrigatório, transversal, permitindo a 
aquisição de competências e 
possibilite a formação das equipes 
multidisciplinares”




