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Francisco Rodrigues. A história de uma 

associação e um testemunho na primeira 

pessoa. 

Março é o mês de sensibilização do cancro do rim. Um 

dos dez tipos de cancros mais comuns do Mundo. Em 

2020, foram diagnosticados 1191 novos casos em 

Portugal e morreram 524 pessoas. 

A vida de Francisco Rodrigues virou de pernas para o 

ar, mas sabia que tinha de seguir em frente. “Para a 

superação da doença, especialmente depois do 

aparecimento das metástases, tenho feito um esforço 

muito grande de aceitação. É um processo contínuo e 

infinito… Nunca está completo e fui mudando o meu 

foco: do tempo de sobrevida que me falta para a 

qualidade do tempo que me falta e, com isso, tenho 

tido uma sobrevida mais feliz e que me realiza 

enquanto pessoa”, diz. “Digamos que o segredo é 

manter-me ocupado e a pertencer ao mundo dos 

vivos!”. 

Neste tempo da doença, dedicou-se de corpo e alma à 

constituição de uma associação dedicada ao cancro do 

rim. Em dezembro de 2019, o esforçou deu frutos e 

nasceu a associação AC RIM, da qual é presidente. Um 

feito de que muito se orgulha. 

NoticiasMagazine 2022/03/02 

Continuar a leitura da entrevista  

 

 

Novos Tratamentos 

Novas autorizações do Infarmed para tratamentos  
do cancro  do rim. 

 

 

Opdivo (nivolumab): Dois novos relatórios de avaliação de 
financiamento público disponíveis na Infarmed 

"O medicamento Opdivo (nivolumab) obteve autorização 
para ser utilizado em meio hospitalar nas seguintes 
indicações terapêuticas: 

▪ nivolumab em monoterapia é indicado para o tratamento 
de doentes adultos com linfoma de Hodgkin clássico 
refratário ou recidivante, após transplante autólogo de 
progenitores hematopoiéticos (TAPH) e tratamento com 
brentuximab vedotina. 

▪ Nivolumab em associação com ipilimumab é indicado no 
tratamento de primeira linha de doentes adultos com 
carcinoma de células renais avançado de risco 
intermédio/alto, histologia de células claras. 

 Os relatórios públicos destas avaliações estão disponíveis na 
Infarmed, na página do medicamento." 

2022/03/24 

 

Keytruda (pembrolizumab): duas novas indicações 
terapêuticas autorizadas 

O medicamento Keytruda (pembrolizumab) obteve 
autorização para ser utilizado em meio hospitalar nas 
indicações: 

▪ "Pembrolizumab em combinação com axitinib está 
indicado para o tratamento em primeira linha de 
carcinoma de células renais (CCR) avançado em adultos, 
histologia de células claras e risco intermédio. 

O relatório público desta avaliação está disponível na 
Infarmed, na página do medicamento. 

2022/02/16 
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