
Opções de 
tratamento 
disponíveis

Vantagens e 
desvantagens das opções 

de tratamento

Efeitos secundários e 
riscos potenciais 

associados

79,3% 73,8% 69,8%

Prioridades para melhorar o processo
de consentimento informado Informações mais necessárias para a decisão de tratamento

56,0%
Linguagem leiga: 
palavras e termos 

comunse não 
termos médicos

51,1%
Conversar com o 
especialista para 

entender melhor o 
consentimento 

informado

Apenas metade dos participantes (52,7%) receberam e 
compreenderam todas as informações necessárias antes de 
assinarem o documento de consentimento informado.

Informações de que os 
participantes mais sentiram a 

falta durante o percurso do 
tratamento

Informações/apoio de que os 
participantes mais sentiram a 
falta durante os cuidados de 

acompanhamento

Comunicação das pessoas com cancro do 
pulmão à sua equipa de cuidados de saúde

Metade dos participantes (49,2%) declararam não ter partilhado todos 
os aspetos do seu estado de saúde com a sua equipa de saúde.

48,2%
Ensaios
clínicos

40,3%
Questões
emocionais
e sociais

38,6%
Planeamento
de cuidados
avançados

44,2%
Sintomas
de recorrência

39,0%  
Gestão das
consequências
do cancro do pulmão
e dos tratamentos

31,1% 
Acesso rápido aos
serviços de saúde,
quando necessário

Informação, decisão e comunicação do tratamento

Desafios ao longo do percurso dos cuidados e preferências das pessoas com cancro do pulmão na Europa
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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 
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