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A Europacolon Portugal - Associação de Apoio ao 
Doente com Cancro Digestivo foi criada em 2006 
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



Associações de Doentes

- Apoiar os pacientes, familiares e cuidadores

- Informar direitos e deveres – Literacia em Saúde

- Exigir que os doentes sejam ouvidos sobre o seu 
processo terapêutico – “…Doentes no centro das 
decisões…”

- Motivar ações preventivas – Rastreio, Deteção 
Precoce, mudanças comportamentais individuais.



Associações de Doentes

- Contribuir para a adesão aos rastreios

- Devem capacitar-se para o desenvolvimento da 
Missão

- Contribuir para a equidade de acesso a cuidados de 
Saúde – AÇORES….

- Provocar a execução de um plano estratégico para o 
SNS (Médio prazo)

- Sermos parceiros na área da Saúde



Associações de Doentes

- Não sermos vistos como vigilantes dos profissionais 
de Saúde nem “reclamadores” dos doentes

- “Meio de pressão” da Indústria.

- Parte integrante do modelo colaborativo em 
Saúde

Mudança de mentalidade

Acrescentar valor em Saúde



Survey CCR 
Metastático



Necessidades dos Doentes

- Rapidez de Acesso

- Estabilização da Doença

- Maior Sobrevivência

- Com Qualidade de Vida



“… o que ouvimos aos doentes…”

- Participação no Processo Terapêutico

- Melhor comunicação com os médicos

- Mais tempo com os profissionais de saúde

- Melhor resposta cuidados de Saúde Primários, 
durante terapêutica e pós alta (modelo 
colaborativo) 



“… o que ouvimos aos doentes…”

- Mais Informação sobre Prevenção, rastreio, 
diagnostico precoce e risco hereditário.

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

- Diminuir tempos de acesso ao diagnóstico

- Diminuição dos tempos de acesso a cirurgia



“…o que ouvimos aos doentes…”

- Mais  e melhor acesso a cuidados continuados e 
paliativos

- Consequências do tratamento – Opções?

Decisão conjunta

- Razões do adiamento – decisões terapêuticas



“… o que ouvimos aos doentes…”

- Rapido apoio emocional, psicológico e 
nutricional

- Acesso fácil ao processo clínico. Demora 
relatórios clínicos.

- Interpretação do relatório histológico –
Linguagem Acessível - Booklets Ipatimup



Os Doentes em Primeiro Lugar



“… o que ouvimos aos doentes…”

- Ensaios clínicos - Consentimento informado. 
Esclarecimento adequado

- Acesso a terapias complementares - diminuição 
de efeitos secundários

- “Gestão de alta hospitalar” – Ostomizados



Os pacientes devem ser o CENTRO
de todas as decisões


