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No mês internacional do cancro da mama, falámos
com a presidente da Associação Laço e ficámos a saber

mais sobre uma luta que é de todas nós, mulheres.
Texto Catarina Foseca Fotos João Lemos

Conversar
com Lynne Archibald é sempre um

prazer, embora o tema seja doloroso. Uma das

mulheres mais "activas' no apoio às pessoas com
cancro da mama, foi das nossas primeiras candidatas

ao Prémio Activa. Criadora da Associação Laço, que
promove a investigação de projetos ligados ao cancro
da mama, mantém a fé na ciência e a esperança numa
cura. A conversa aconteceu no Instituto de Medicina
Molecular, onde investigadores trabalham dia e noite

para avançar cada vez mais naquilo que não sabemos
sobre o cancro. E a entrevista nem sempre é fácil de ler:

mas como a própria Lynne defende, 'é sempre melhor
saber a verdade'.

Em 200 1 , nós achávamos que fazendo o rastreio muito
cedo íamos conseguir encontrar os nódulos e eliminá-

-los, e que se conseguíssemos estender o rastreio a to-
das as mulheres, mais ninguém iria morrer de cancro
da mama. Em todo o mundo se promoveu o rastreio.
Mas em 2008 começaram a sair estudos sobre a sua
eficácia. E para nosso espanto, \imos que não estava a
ter o impacto que esperávamos. Ninguém quis acredi-
tar. Ano após ano saíam mais estudos que confirmavam
essa conclusão. Intuitivamente, a ideia funcionava: se

eu tenho uma coisa

má e a tiro enquanto
não está desenvolvi-

da, resolve-se. E em

alguns tipos de can-
cro é assim que fun-
ciona. Mas no can-
cro de mama não.
Em muitos casos

diagnosticados cedo,
de facto o problema
resolve-se. Mas em
30% dos casos o can-
cro ou já espalhou e não o conseguimos ver ou já está

programado geneticamente para se espalhar e vai-se

espalhar, mesmo com químio e radioterapia. E mui-
tas destas mulheres nem têm idade para fazer rastreio.
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Sim. Quando dcsenvokcmo a rede 1 de rastreio, achá-
mos mesmo que íamos acabar com o cancro da mama.

Quando começámos, em 2001, morriam todos os anos

1500 mulheres com cancro da mama. Hoje, morrem
1 600. E nós pensámos: então depois de todo este esfor-

ço, o número absoluto de mulheres que estão a morrer
não só não melhorou como piorou?' Reílctimos mui-
to e pensámos: se isto não está a funcionar cm ter- >

Lynne Archibald nasceu
no Canadá mas mudou-se

para Portugal há 28 anos.
Licenciou-se na Universidade
de Princeton e fez um

mestrado na London School of
Economics. Passou sete anos
como responsável em Portugal
de uma editora de livros

escolares, e a partir de 2001
,

depois da morte de uma

amiga, criou a Associação
Laço, que teve um pape
importante na aquisição de

equipamentos de rastreio para
as zonas mais isoladas do

pais. Em 2012, a associação
lançou a Bolsa Laço, uma
bolsa de investigação anual
de 25 mil euros, e em 201 7
criou um fundo de maneio, em

colaboração com o Instituto

de Medicina Molecular,

para apoiar projetos de

investigação ligados ao cancro
da mama. A Associação é
ainda responsável pelo site

www.laco.pt, onde presta
informação sobre o cancro.
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mos práticos, vamos ter de pensar noutras coisas. Ob-
viamente que continuamos a falar na importância de

conhecer o corpo e de ter um estilo de vida saudável.

Mas em termos do grande foco de projetos e de an-
gariarão de fundos, tivemos de repensar a nossa ação.

Voltámo-nos para a ciência. Nós não sabemos a causa
do cancro da mama. Apenas cerca de 5% são devidos

a mutação genética, o que quer dizer que 95% não
são. São devido a quê? Não sabemos! Ainda hoje não
sabemos a causa do cancro da mama. E é muito difícil
fazer algum tipo de prevenção primária quando não
se sabe contra o que é que nos devemos prevenir. Não
podemos dizer 'não faça isto, que não
vai ter cancro' porque não sabemos. Ter
um estilo de vida saudável é importante,
mas há mulheres que têm um estilo de
vida fantástico e têm cancro.
Claro que 70% das mulheres diagnos-
ticadas são tratadas e ficam bem. Mas

quando o cancro é inicialmente diagnos-
ticado, não sabemos em que grupo elas

vão ficar. Por isso o 'follow-up' é um pe-
ríodo de enorme stresse. Há casos para
os quais não temos nem uma causa nem
uma cura. Isto é muito angustiante.

Há muita coisa hoje sobre cancro de
mama e a sobrevivência, mas este gru-
po de 'ameaçadas', de mulheres com a
vida a prazo, estava muito abandonado.
Eram a 'minoria invisível' e não se orga-
nizavam em grupos de autoajuda como
as outras. Hoje há muitas mulheres que
vivem mais tempo com cancro metastáti-
co: são diagnosticadas mais cedo e fazem

tratamentos que podem abrandar o crescimento. Mas
a média c de 24 a 36 meses. Portanto, literalmente es-

tas mulheres que não tinham muito tempo para viver,
também não tinham tempo para se organizarem como

grupos. Mas quando começou a haver mais mulheres

nessa situação a viverem mais anos e com mais qua-
lidade de vida, elas começaram a perguntar: 'E nós?

Porque é que ninguém está a fazer nada para tentar
encontrar uma cura, para nos ajudar a lidar com este

período tão duro?' Então começou a falar-se mais disso

e a estudar-se mais o assunto. Inclusive, nós refizemos o
site para incluir uma secção sobre cancro metastático.

Quem não tem? Falar dessas mulheres é admitir a mor-
te c nós não queremos falar da morte, não sabemos li-
dar com as pessoas que estão a morrer, c não sabemos
aceitar a nossa própria morte. E em Portugal há outro

impedimento a que estas mulheres se juntem: é que
muitas delas não sabem que têm cancro metastático.
Muitas vezes isso não lhes é dito claramente. Dizem-
-lhes 'olhe, voltou', ou coisas assim vagas.

\r ho que ctif fimi nte rocias as pessoas
têm o direito de saber ao certo aquilo

que têm. Até porque precisam de or-
ganizar a sua vida, de escolher as suas

prioridades, e até mesmo recusar tra-
tamentos que as fazem sentir muito
mal c que não lhes vão fazer nada em
termos de sobrevida. Claro que isso é

uma conversa difícil de ter, mas é im-

portantíssimo falar disso sem medos.
E claro que os médicos estão numa
posição humanamente muito com-
plicada. Não há nada mais duro para
dizer a outra pessoa do que: Eu não
tenho mais tratamentos para si'. Mas
isto tem de ser feito, porque a pessoa
tem o direito de saber o que a espera,
c muitas vezes os médicos insistem em
tratamentos que não trazem quaisquer
benefícios. E depois elas não se orga-
nizam porque estão muito espalhadas

pelo país, e é difícil juntarem-se. Mas
há alguns grupos fechados no Face-

book, alguns deles fantásticos.

Foi aí que nos voltámos para a ciência. Porque as do-

enças não são curadas nos hospitais: são curadas muito
mais cedo nos laboratórios. Então, em 20 1 1 , começá-
mos a contactar pessoas nessa área. Como sem dinhei-
ro não se faz nada, pensámos em fomentar a investi-

gação dirigida ao cancro da mama, e lançámos então
a Bolsa Laço, de 25 mil euros cada. Dois dos projetos

O cancro da mama é o

tipo de cancro mais comum
entre as mulheres (uma em
cada nove vai tê-lo) mas

Portugal é dos países com
as mais baixas taxas de
mortalidade neste tipo de
cancro (30 mulheres por
cem mil, enquanto no resto
dos países europeus são

33) e com melhor cobertura
em termos de rastreio (mais
de 80% das mulheres,

enquanto no resto da

Europa são, nalguns casos,

apenas 55%). Os avanços
nos tratamentos também

permitem que cada vez
mais mulheres continuem
vivas nos cinco anos

seguintes ao diagnóstico.



já tem 'papers' publicados,
e um ainda em desenvolvi-
mento. E também é impor-
tante apoiar projetos que depois não avançam porque
os becos sem saída fazem parte da evolução científica,
liste ano criámos o fundo IMM-Laço e temos 4 pro-

jetos em andamento.

Sendo sensível ao que essa pessoa quer. Há pessoas que
querem informação, há pessoas que não querem saber
de nada. Há pessoas que querem falar, há as que não

querem. R há coisas que não devemos em definitivo
dizer: 'Não te preocupes que vai correr tudo bem', por
exemplo. Como é que eu não me preocupo, se tenho
cancro? Ficar preocupada é racional! Portanto, o mais

importante é ficar ao lado da pessoa, e absorver o que
ela tiver para descarregar. Também pode dar ajudas
práticas, ajudar com a vida de todos os dias.

Depende da idade da criança, da relação que se tem
com ela e da progressão da doença. Mas c sempre difí-
cil. Por isso é que cada vez mais o nosso foco e a nossa

esperança tem de ser a ciência. Um laboratório é um
mundo muito fechado, por isso temos estado também
a organizar sessões com escolas para divulgar o papel
do cientista. Os adolescentes dizem muito: 'Eu que-
ro ser médico para curar o cancro'. Não não não! Tu

queres é ser cientista e investigador! (risos) Mas como
isso para eles é muito abstrato, temos tentado trazer o
mundo para os laboratórios e fazemos visitas guiadas
às escolas. E espero que isso contribua para uma maior
divulgação da ciência nas novas gerações.

Sim, estudava International Public Policy. Era um am-
biente muito interessante, todas as pessoas estavam a
fazer coisas diferentes, e isso era muito enriquecedor.
Podíamos aprender o que quiséssemos, não estávamos

restringidos a uma área. Quando acabei o curso, que-
ria fazer um ano na Europa, e fui para Londres. Estava
na London School of Economics quando vi na cantina
um rapaz lindo. Nunca mais voltei ao Canadá.

Sim. Por acaso quan-
do o vi achei que era
italiano. Nunca mais

nos separámos. Nes-
sa altura eu nem con-

seguia encontrar Por-

tugal no mapa. Vim
cá quatro vezes antes

de casarmos. Estava sempre um tempo lindo, dias per-
feitos, e eu achei que nunca chovia em Portugal e que
eu ia ser a mulher mais feliz do mundo (risos). Isto era
no final dos anos 80, Londres era um susto de chuva,
de frio, de era Thatcher, de mineiros nas ruas. Aqui
era o paraíso! (risos)

Casámos em março, comecei a dar aulas de inglês, e

ao princípio foi fabuloso. Mas depois chegou o inver-
no. Foi um dos invernos mais terríveis da minha vida.
Acabou-se logo a lua-de-mel! (risos) Mas depois apren-
di português, comecei a trabalhar, conheci o país todo,
os meus filhos nasceram. E em 200 1 começou a Laço.
Não estou nada arrependida de não ter voltado para o

Canadá. Estou a ter uma vida muito mais interessante.®




