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Apresentação



A Europacolon Portugal - Associação de Apoio ao 
Doente com Cancro Digestivo foi criada em 2006 
(11 anos) no sentido de:

- Dinamizar atitudes preventivas 

- Promover o apoio e melhorar a qualidade de vida 
dos pacientes e familiares





Conselho 
Nacional
De Saúde



Objectivos

Difundir o conhecimento da doença e os seus 
sintomas;

Informar sobre as vantagens do rastreio e do 
diagnóstico precoce;

Dar apoio a pacientes, familiares e/ou cuidadores;

Sensibilizar, informar e educar para a saúde



Apoios



O Cancro Digestivo em Portugal



Incidência E Mortalidade –
Cancro Digestivo



A Literacia em Saúde
Estudo : “Literacia em Saúde em Portugal” - Fundação 
Calouste Gulbenkian e CIES/IUL – 2016

- 11% da população tem um índice “inadequado”;

- 38% da população tem um índice “problemático”.

- Cerca de 42% tem uma literacia “suficiente”.

- Apenas 8,6% tem um nível excelente de literacia 
em saúde.



A Literacia em Saúde - Idade



A Literacia em Saúde

Antes do Convívio com a doença 

- Motiva para a Prevenção e Diagnóstico Precoce, 
conhecimento do risco hereditário, mudanças 
comportamentais

Durante o Processo terapêutico:

- Diminui a Desigualdade, Inferioridade

- Diminui a eficácia do tratamento

- Provoca o não envolvimento do doente no processo 
terapêutico



Necessidades dos Doentes

- Maior rapidez de Acesso

- Estabilização da Doença

- Maior Sobrevivência

- Melhor qualidade de Vida



Necessidades dos Doentes

- Participação no Processo Terapêutico

- Melhor comunicação com os médicos

- Mais tempo com os profissionais de saúde

- Equidade de acesso – Açores….

- Melhores cuidados de Saúde primários (modelo 
colaborativo) 



Necessidades dos Doentes

- Mais Informação sobre Prevenção

- Rastreios de base populacional…. CCR!....

- Diminuir tempos de acesso ao diagnóstico

- Diminuição dos tempos de acesso a cirurgia

- Informação sobre Cancro Hereditário



Necessidades dos Doentes

- Mais cuidados continuados e paliativos

- Conhecimento dos Direitos e Deveres

- Consequências do tratamento – Opções?

Decisão conjunta

- Razões do adiamento – decisões terapêuticas



Necessidades dos Doentes

- Acesso fácil ao processo clínico

- Esclarecimento sobre ensaio clinico –
consentimento informado

- Interpretação do relatório histológico –
Linguagem Acessível - Booklets Ipatimup

- As AD’s devem ser “motores” do aumento da 
Literacia em Saúde



Materiais – Cancro Pancreático



Os Doentes em Primeiro Lugar



Conclusões

As Instituições de Saúde devem ser organizadas 

em função dos doentes

A Vantagem dos profissionais de  Enfermagem…no 

aumento da Literacia em Saúde da população.

Encaminhamento para apoio das Associações de 

Doentes.

Os pacientes devem ser o CENTRO

de todas as decisões.


