
Serviços de rastreio 
rápido que reduzam os 

tempos de espera

Fornecer um contacto 
da equipa de saúde

Fornecer um roteiro 
e informações 

claras 

Intervalos de tempo no percurso do diagnóstico.
A vermelho: % de pessoas que esperaram mais de 1 mês

Percurso do diagnóstico

Desafios ao longo do percurso dos cuidados e preferências das pessoas com cancro do pulmão na Europa
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83,5% 73,4% 72,1%

51,0% - Plano claro das 
próximas etapas

46,7% - Empatia e sensibilidade

40,4% - Clareza da mensagem

80,1% - Formação sobre efeitos 
secundários e como reduzir o 
risco de complicações

73,4% - Acesso ao plano de 
tratamento médico

Primeiros
sintomas

Contacto
com o

médico

Consulta de
cuidados
primários

Consulta
com um

especialista
em pulmão

Diagnóstico
do cancro
do pulmão

Início do
tratamento

40,3% 19,9% 27,3% 28,2% 43,2%

O que é necessário para obter
um diagnóstico mais precoce?

Como melhorar a 
comunicação com os 

médicos?

Prioridades no período do 
diagnóstico ao tratamento

Prioridades para melhorar o percurso do diagnóstico

64,0% 
Programas de rastreio

39,3%
Formação dos médicos 
de cuidados primários 
sobre cancro do pulmão

37,3% 
Redução dos tempos 
de espera

35,1%
Formação do público 
sobre o cancro do pulmão

Implementar vias rápidas 
de encaminhamento para 
reduzir o tempo entre o 
diagnóstico e o tratamento 
de pessoas com suspeita 
de cancro do pulmão

Desenvolver 
programas de rastreio 
direcionados para 
ajudar no diagnóstico 
precoce do cancro do 
pulmão

Fornecer mais informações às 
pessoas afetadas pelo cancro do 
pulmão para permitir a tomada 
de decisões partilhadas e 
melhorar a sua qualidade de vida

CHAMADA À AÇÃO

Contacte-nos
METODOLOGIA

Respostas baseadas num inquérito de 47 perguntas (03/05/2021 – 10/07/2021; n=991). 
Este inquérito foi aberto a pessoas diagnosticadas com cancro do pulmão na  Região 
Europeiada OMS. Consulte aqui o relatório na íntegra: www.lungcancereurope.eu

Many faces, One voice 

info@lungcancereurope.eu
www.lungcancereurope.eu
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