CUF Talk sobre cancro do rim
29 Junho, 2021

A CUF Oncologia e a Associação de Cancro do Rim de Portugal (AC RIM), organizam, na próxima quarta-feira, 30
de junho, pelas 17 horas, uma CUF TALK sobre o cancro do rim, um tipo de cancro raro, muitas vezes
diagnosticado por acaso. O encontro, organizado em conjunto com a AC RIM, acontece a propósito do Dia
Mundial do Cancro do Rim, que se assinala em junho, e será totalmente virtual.
Quando se tem cancro do rim, os níveis de ansiedade, receio ou simplesmente o sentimento de “não se sentir
bem”, são as queixas mais reportadas pelos doentes aos seu médico. O estudo realizado pela International
Kidney Cancer Coalition, em 2018, mostrou que 96% dos doentes experimentam problemas psicossociais,
contudo menos de metade fala sobre como se sente com a família, amigos próximos ou profissionais de saúde.
Por este motivo o encontro, deste ano, tem como tema: “Precisamos falar sobre como nos sentimos”.
O encontro, organizado em conjunto com a AC RIM, irá juntar especialistas, doentes e cuidadores, uma forma de
potenciar a relação entre os doentes e os profissionais de saúde na gestão da doença.
Segundo Ricardo Leão, coordenador da Urologia do Hospital CUF Coimbra e um dos médicos que mais
contribuiu para a criação da AC RIM: “é hoje reconhecida a importância das associações de doentes na melhoria
dos cuidados de saúde. Estas organizações de doentes estão envolvidas no processo de investigação clínica e
políticas de saúde – garantindo que a perspectiva global do doente seja considerada. O seu papel é também
fundamental para dar voz aos doentes em fóruns de discussão científica e social de modo a encontrar as melhores
respostas para as necessidades sentidas”.
A AC RIM foi fundada em 2019 na reunião mundial da International Kidney Cancer Coalition (IKCC), em Lisboa,
organizada pela CUF. Desde o primeiro momento, o envolvimento dos médicos no apoio à criação desta
associação foi fundamental para se estabelecer a ligação entre os doentes, mas também no contributo para o
aumento da literacia sobre esta doença oncológica.
A proatividade e dinamismo dos membros da associação, nomeadamente do seu presidente, Francisco
Rodrigues, têm contribuído para o envolvimento cada vez maior dos doentes portugueses na sua doença.
O encontro é realizado através da plataforma Zoom e com transmissão em direto do Facebook da CUF.
Saiba mais aqui
Assista em direto a partir do Facebook da CUF
29 de junho de 2021

Para mais informações:

Cláudia Piek – claudia.piek@cuf.pt – 919992518
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Elisabeth Ferreira – elisabeth.ferreira@cuf.pt – 961345948
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