
Apoio para cuidadores  
e representantes

É importante falar de forma franca e sincera com a 
pessoa de quem está a cuidar, quer seja um amigo 
ou familiar. 

Embora possa não querer mostrar à pessoa que 
está aborrecido, falar pode ajudar a compreender 
o que essa pessoa está a sentir, o que é essencial 
para manterem um bom relacionamento. Do mesmo 
modo, falar também pode ajudá-lo a perceber 
exatamente de que forma pode fornecer apoio e a 
criar um plano em conjunto. Adicionalmente, pode 
ajudá-lo a perceber quando deve fornecer apoio ou 
algum espaço. 

Seja franco, sincero e empático

Escolha os momentos certos e planeie com antecedência
Planear, ou até escrever, com antecedência aquilo que pretende dizer pode ajudar a manter a conversa 
na direção certa e evitar que se torne demasiado concentrada em emoções. 

Do mesmo modo, programar conversas importantes para quando ambos se sentem calmos e 
descontraídos pode ajudar a evitar discussões e a manter o seu relacionamento o mais normal possível. 

Fale com outras pessoas
Embora cuidar de alguém possa exigir muito do seu tempo e energia, é essencial manter uma sensação 
de normalidade e estar com outras pessoas sempre que possível. 

Falar com outras pessoas sobre como se sente pode ajudar a tornar a situação mais fácil. Na verdade, as 
pessoas próximas de si podem ajudar a apoiá-lo e a aliviar a pressão de cuidar de alguém. 

Pode sentir que alguns amigos se distanciaram. Isto pode estar relacionado com o facto de algumas 
pessoas simplesmente não saberem o que dizer. Podem pensar que não quer falar sobre o diagnóstico 
e, como tal, evitam mencionar a questão. Se for este o caso, mas, na verdade, quiser falar com eles, não 
tenha receio de começar a conversa. 

Cuidar de alguém com CPNPC ALK+ pode ser extenuante e, por vezes, pode fazer com que se 
sinta isolado e zangado. Pode não saber o que fazer ou a quem recorrer. Este guia de apoio inclui 
algumas sugestões sobre como lidar com a situação, de forma a dar ao seu amigo ou ente querido 
o melhor apoio possível, ao mesmo tempo que garante que continua a viver bem a sua vida. 

Tem de estar preparado para falar com a pessoa 
de quem está a cuidar. É provável que recorra a si 
em primeiro lugar para apoio emocional ou para 
analisar determinadas situações e assuntos. Pode 
não ter todas as respostas (e isso é normal), mas 
pode ajudar ao ouvir e tranquilizar a pessoa de 
quem está a cuidar. Por vezes, basta um abraço.
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Cuide de si
Por vezes, quando cuida de alguém pode esquecer-
se de si, mas é fundamental cuidar também de si 
próprio. A seguir, listámos algumas sugestões sobre 
como cuidar de si:

•  Não assuma os problemas das outras pessoas; 
por exemplo, se é o principal cuidador da sua 
família, é importante não se deixar assoberbar 
pelos problemas de outros familiares

•  Se está com dificuldades em cumprir as suas 
responsabilidades, elabore uma lista daquilo 
com que tem de lidar por ordem de prioridade 
(também pode descobrir que este método  
ajuda a aliviar alguma ansiedade!)

Cuide do seu relacionamento
Se a pessoa de quem está a cuidar for o seu 
companheiro, pode enfrentar desafios adicionais. 
Ser compreensivo e solidário é essencial para nutrir 
o seu relacionamento, mas também existem outros 
aspetos a ter em consideração.

Tentar manter tudo o mais normal possível pode 
ajudar ao sucesso do seu relacionamento. Isto 
envolve manter algum tipo de rotina e garantir que 
não há mudanças na sua forma de ser quando está 
com o seu ente querido. 

•  Cuide de si e descontraia 

•  Faça uma alimentação saudável, seja ativo  
e garanta que dorme o suficiente

•  Fale com o seu empregador sobre a situação, 
para que este possa fazer quaisquer ajustes 
razoáveis ao seu trabalho e horário

•  Fale com o seu médico; o esgotamento 
associado a cuidar de outras pessoas pode 
tornar-se um problema médico, pelo que  
é importante que procure ajuda  
quando necessário

Do mesmo modo, é bom que o seu ente querido 
sinta que ainda tem controlo sobre a sua 
própria vida; o cuidador só está lá para ajudar 
no percurso. Desta forma, poderá ajudar o seu 
companheiro a manter a sua própria autoestima, 
o que, consequentemente, ajudará o vosso 
relacionamento.

2ALK: cinase do linfoma anaplásico; CPNPC: carcinoma pulmonar de não pequenas células
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