
Lidar com a ansiedade e  
compreender os resultados

Sabemos que o período que antecede um exame, a realização do mesmo ou a espera pelos resultados 
pode causar uma ansiedade considerável aos pacientes. Se sofre de ansiedade relacionada com os 
exames, também conhecida como “scanxiety”, saiba que não é o único. Um estudo concluiu que 83% das 
pessoas com CPNPC sente, pelo menos, algum tipo de ansiedade associada à realização de exames.1

Para ajudar a ultrapassar esta situação, reunimos as melhores informações, dicas e sugestões que 
conseguimos encontrar, muitas adaptadas do blogue de Lindsay Brookshier, Stupid Cancer,  
disponível em www.blog.stupidcancer.org/coping-with-scanxiety-b062cc9204a5. 
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Tente marcar os exames para os dias que 
considerar mais vantajosos para si.  
Se possível, tente evitar fazer exames ou saber os 
resultados num dia em que também vá trabalhar ou 
tenha outro compromisso importante. O exame deve 
ser a sua prioridade para não ter de se preocupar 
com outros fatores em simultâneo.

Vá acompanhado de um amigo ou familiar. 
Embora possa sentir que este é um momento 
extremamente pessoal e privado, partilhar como se 
sente com um amigo ou familiar de confiança pode 
ajudar a gerir a sua ansiedade. Ter alguém consigo 
como fonte de apoio emocional pode ser uma 
grande ajuda.

Encontre técnicas para ajudar a lidar com  
a ansiedade.  
Se a sua preocupação com os exames lhe causar 
níveis de ansiedade que afetem a sua vida diária, 
fale com a sua equipa de profissionais de saúde 
ou médico de família. Estes poderão oferecer-
lhe apoio e aconselhamento, encaminhá-lo para 
serviços de aconselhamento ou, possivelmente, 
prescrever medicação para o alívio da ansiedade 
(certifique-se de que informa a sua equipa 
relativamente a quaisquer outros medicamentos 
que esteja a tomar em simultâneo).

Em alternativa, pode realizar outras técnicas de 
relaxamento como, por exemplo, mindfulness, ioga 
ou exercício físico; se existir algo que o ajuda a 
lidar com a ansiedade, continue a fazê-lo.



•  De que forma os resultados deste exame/teste 
se comparam com os anteriores e o que significa 
isto para mim?

•  O tratamento teve efeito no meu cancro? 

•  Quais são os próximos passos do meu 
tratamento com base nestes resultados?

Compreender os resultados dos exames
Depois de fazer os seus exames e/ou testes, pode precisar de outra consulta para obter os resultados 
após estes terem sido interpretados por um radiologista ou bioquímico especializado e partilhados com o 
seu oncologista.

Por vezes, estas consultas podem ser um pouco confusas, especialmente se estiver a receber informações 
complexas. A seguir, listamos algumas perguntas que o podem ajudar a perceber o mais possível os seus 
resultados. Pode ser útil escrevê-las e levar algo consigo que lhe permita tirar apontamentos (ou pedir 
ajuda a um amigo ou familiar). Pode também perguntar ao médico se é possível gravar a conversa para 
uso próprio.

•  Terei de efetuar algum exame de 
acompanhamento a partir deste? Exames  
ou outro tipo de testes?

•  Devo fazer alguma alteração no meu estilo  
de vida tendo em conta estes resultados?

•  Se eu tiver alguma questão depois de hoje, 
quem posso contactar?

2CPNPC: carcinoma pulmonar de não pequenas células
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