
Pode ser difícil falar com familiares e amigos 
sobre o seu CPNPC ALK+. Pode ter receio que 
tanto o paciente como os respetivos amigos 
ou familiares percam o controlo dos seus 
sentimentos, ou que se sintam arrasados com a 
situação. Também pode estar a tentar evitar que 
os seus familiares ou amigos próximos fiquem 
preocupados. No entanto, as pessoas que se 
preocupam consigo vão querer apoiá-lo durante 
este momento e falar sobre o seu CPNPC ALK+ 
pode ajudá-lo a lidar com a situação. 

Sugestões úteis para conversas
A seguir, apresentamos algumas sugestões que o 
poderão ajudar nas suas conversas:

•  Decida se pretende falar com as pessoas 
individualmente ou em grupo

•  Escolha o local e o momento em que pretende 
conversar; pode ser melhor falar com amigos 
e familiares num local privado, mas não há 
respostas certas nem erradas

•  Esteja preparado para diferentes reações, pois 
as pessoas nem sempre reagem da forma 
esperada; se a reação for diferente da prevista, 
lembre-se de que isto não significa que não se 
preocupam consigo, mas é apenas uma forma 
de lidarem com a situação

Perguntas frequentes
Tal como aconteceu na altura em que foi 
diagnosticado, os seus familiares e amigos 
podem ter muitas perguntas sobre o seu CPNPC 
ALK+. Para que as conversas corram da forma 
mais natural possível, apresentamos algumas 
perguntas frequentes, juntamente com dicas ou 
respostas sugeridas a seguir.

“Estás bem?!” 

Conforme mencionado anteriormente, diferentes 
pessoas reagem de maneiras diferentes. 
Perguntar se está bem pode parecer uma 
pergunta ridícula, mas lembre-se de que isto 
apenas significa que o seu familiar ou amigo está 
preocupado com o seu bem-estar emocional.

Falar com familiares e amigos pode ajudá-
lo a tomar decisões difíceis, a sentir que tem 
mais controlo, a criar laços e, mais importante 
ainda, a obter o apoio de que necessita. 
Não se esqueça: é o paciente que decide se 
é confortável falar sobre um determinado 
assunto e com quem quer falar.

•  Pense sobre o que quer dizer e sobre o que 
prefere não discutir; se surgir algum tópico 
que considera demasiado sensível, não tenha 
receio para pedir que mudem de assunto 

•  Pense no tipo de apoio que precisa de cada 
uma das pessoas na sua vida e seja claro 
com os seus pedidos; pode querer pedir a 
uma pessoa ajuda com as tarefas diárias e 
a outra para simplesmente estar presente e 
ouvir 

•  Pense se gostaria de trabalhar com outras 
entidades como, por exemplo, um psicólogo 
ou assistente social para obter apoio adicional
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Falar com crianças
Pode ser particularmente difícil dizer aos seus filhos, 
ou netos, que foi diagnosticado com um CPNPC 
ALK+ e pode ponderar se partilha ou não estas 
informações com eles. No entanto, as crianças 
costumam aperceber-se quando algo está a 
acontecer e, se for sincero, pode ajudar a que 
não interpretem a situação incorretamente. Falar 
com eles também quererá dizer que podem fazer 
perguntas, o que os ajudará a lidar melhor com a 
situação. Encontram-se abaixo algumas sugestões 
sobre como falar com crianças:

•  Pense se quer falar individualmente ou na 
presença dos pais

•  Pense antecipadamente sobre o que vai dizer 
e sobre quaisquer questões que lhe possam 
perguntar

•  Não complique

Perguntas frequentes 
Em vez de falar sobre todas as suas emoções durante a primeira conversa com alguém, pode ser melhor 
falar sobre algumas emoções e deixar outras para a conversa seguinte. Isto pode ajudar a evitar que a 
conversa se torne demasiado intensa.

“Foi por causa do tabaco?”

Algumas pessoas podem tentar encontrar causas e motivos para o que está a acontecer; podem 
perguntar-lhe se o tabaco é responsável pela doença. Independentemente de ter sido fumador ou não, 
esta pergunta pode deixá-lo irritado. Mas lembre-se de que muitas pessoas não sabem como reagir e de 
certeza que não pretendem ofendê-lo.

Ao responder, pode querer dizer que não interessa o motivo de ter sido diagnosticado com CPNPC ALK+, 
ou que ninguém sabe ao certo o motivo que originou esta situação. Também pode dizer que prefere não 
se concentrar neste assunto e mudar de conversa falando do apoio de que necessita.

•  Descubra o que sabem sobre o assunto e 
esclareça quaisquer ideias erradas

•  Se tiver crianças pequenas, pode ser boa 
ideia informar os outros pais, pessoal do 
infantário ou professores da situação; também 
pode querer aconselhar-se com um pediatra, 
assistente social ou psicólogo antes de 
conversar com as crianças

•  Se lhe fizerem perguntas particularmente 
difíceis, não há qualquer problema em dizer 
que não sabe a resposta

•  Se tiver filhos mais velhos que queiram ajudar, 
informe-os de que formas podem apoiá-lo
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Falar com o seu empregador
Falar com o seu empregador sobre o CPNPC ALK+ 
pode parecer assustador por diversos motivos. 
Em primeiro lugar, é importante saber que o seu 
emprego está seguro e que está protegido por 
lei contra qualquer tipo de discriminação, pelo 
que estas questões não devem ser uma fonte de 
preocupação. 

Ao falar com o seu empregador, permitirá que 
este o apoie durante a sua doença. Este poderá 
tomar diversas medidas e ações, permitindo 
que se ausente do trabalho quando necessário. 
Pode também informá-lo relativamente aos 
procedimentos de subsídio de doença da sua 
empresa.  A seguir, listámos algumas sugestões para 
falar com o seu empregador:

•  Planeie a conversa antecipadamente, num local 
privado e com tempo suficiente para ter uma 
discussão aprofundada; também pode querer 
anotar quaisquer pontos principais a mencionar/
perguntas a fazer

•  Se estiver nervoso, pense se gostaria de ter 
alguém consigo durante o encontro; esta pessoa 
pode ser um amigo ou um representante sindical

Falar com desconhecidos
Por vezes, pode ser útil falar com desconhecidos. Tal pode dever-se ao facto de não ter de se preocupar 
em proteger ou não aborrecer os seus entes queridos, ou simplesmente porque necessita do reconforto 
de uma perspetiva exterior. Também pode ser benéfico falar com alguém que compreende aquilo por 
que está a passar. 

Lembre-se de que nunca está sozinho e que existem pessoas sempre dispostas a ajudá-lo. 

Poderá optar por tentar:

•  Ligar para uma linha de apoio 

•  Fazer parte de um grupo de apoio ou comunidade online

•  Fazer terapia
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•  Seja realista quando falar sobre o que 
precisará/durante quanto tempo terá de 
se ausentar; pode ser boa ideia fazer uma 
lista sobre quaisquer alterações que pensa 
que poderiam ajudar relativamente ao seu 
trabalho ou horário como, por exemplo, pode 
querer alterar o horário de trabalho para 
evitar a hora de ponta, etc. 

•  Decida se pretende que o seu empregador 
partilhe as notícias com os seus colegas de 
trabalho ou se prefere ser você mesmo a 
fazê-lo; lembre-se de que os colegas próximos 
estarão dispostos a apoiá-lo 

•  Contacte o departamento de Recursos 
Humanos, que pode ajudá-lo a planear e 
a discutir quaisquer alterações com o seu 
empregador

•  Mantenha um registo de quaisquer 
comunicações com os seus superiores e 
departamento de Recursos Humanos 

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