Experiências de doentes com cancro do pulmão
durante o COVID-19
Insights de Portugal

Introdução
A pandemia do COVID-19 teve um impacto profundo nos doentes, incluindo aqueles
que vivem com cancro do pulmão, e nos sistemas de saúde em todo o mundo.
A Global Lung Cancer Coalition (GLCC), uma aliança de 42 organizações de doentes de 30
países em todo o mundo, queria entender se o COVID-19 ainda está a impactar os cuidados
que os doentes recebem e comparar as experiências de doentes em diferentes países.
Em dezembro de 2021, a GLCC compartilhou uma pesquisa global online sobre a experiência
do doente. A pesquisa durou oito semanas e recebeu 555 respostas de pacientes em 21
países.
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59% dos entrevistados
foram
identificaram-se como diagnosticados nos
mulheres, 41% como
últimos cinco anos
homens

82% dos doentes que
responderam estão
atualmente em
tratamento. 12% já
terminaram o tratamento
e um doente tinha
acabado de ser
diagnosticado

82% sentiram-se
envolvidos na tomada
de decisões sobre o
seu tratamento e
cuidados.
6% disseram que não
foram envolvidos, mas
gostariam de ter sido
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88% têm cancro do
pulmão de células
não pequenas

Quase 70%

receberam informações
sobre a sua doença ou
tratamento no momento
certo. Alguns entrevistados
tiveram que procurar mais
informações, ou receberam
informações que não lhes
foram úteis ou que lhes
foram dadas muito tarde

82%

dos doentes que responderam disseram que
compareceriam a uma consulta de triagem se
convidados
Dois doentes disseram que não tinham certeza se compareceriam
a uma consulta de triagem
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Receber o diagnóstico teve o
maior impacto emocional para
57% dos doentes, seguido de
contar a familiares e amigos
(50%) e esperar para ver se o
tratamento estava a
funcionar (36%)

100% dos
doentes
foram
vacinados
contra a
COVID-19

57% dos doentes disseram
38% dos doentes afirmaram
que têm medo de ter uma
que falar com a sua equipa
recaída. 43% estão
de tratamento ou com
preocupados com o impacto familiares e amigos sobre a
na família e 36% estão
sua doença os ajudou mais a
preocupados com o impacto
lidar com suas emoções
financeiro

69% não viram diferença na
facilidade de entrar em contato
com sua equipa de tratamento
durante a pandemia. 62%
disseram que o tratamento
continuou como normalmente.
Apenas um doente teve as suas
consultas presenciais trocadas
por telefone ou vídeo

A grande maioria (92%) dos doentes
prefere o atendimento presencial na
maioria das situações, principalmente
no momento da descoberta do
diagnóstico, na primeira consulta e se
houver mudança de tratamento. Um
terço (31%) gostaria de telefonar se
estiver preocupado com algo

Apelo à ação

Membros da GLCC apelam a que os direitos descritos na sua carta dos direitos e deveres
dos doentes sejam implementados. Estes incluiem garantir que todos os doentes com cancro
do pulmão tenham acesso a cuidados de saúde de qualidade e a autodeterminação
informativa, que inclui envolvimento de doentes na tomada de decisões; e que lhes seja
garantida a sua integridade física e mental.

Mais Informações
O membro da GLCC em Portugal é Pulmonale: https://pulmonale.pt

Para obter mais informações sobre esta pesquisa e o trabalho do GLCC, visite nosso
site: https://www.lungcancercoalition.org/
Você pode enviar um e-mail para nossa secretaria em: glcc@roycastle.org
Open link

