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EDITORIAL

"Todas as verdades são fáceis de
perceber depois de terem sido descobertas;
o problema é descobri-las."
Galileu Galilei

A

observação é uma das características próprias
do ser humano. Mesmo nos tempos mais
remotos, quando figurava a ausência do ensino letrado,
as descobertas já ocorriam e com elas as mudanças de
comportamento, estilo de vida e até mesmo o destino de
uma população ou de uma comunidade. A ausência de
conhecimentos, de métodos e de instrumentos levava as
pessoas às explicações místicas, fantasiosas e mágicas
quanto aos fenômenos naturais, acontecimentos e
comportamentos humanos. Como vemos, sempre se buscou
explicações ao desconhecido, assim sendo, a curiosidade e
a inquietude do ser humano aos poucos foi tomando forma
e a metodologia passou a fazer parte dos estudos para que
se pudesse dar as explicações necessárias aos fatos.
A evolução acontece à luz do conhecimento, da pesquisa
e de experimentos. Só para ilustrar, no século XVI, por
exemplo, um menino italiano, inquieto, curioso, observador
e estudioso, tornou-se astrônomo, físico e matemático e foi
considerado fundador da Ciência Moderna devido às suas
relevantes contribuições nas quais residem, propriamente,
a criação do método científico. Este foi Galileu Galilei
que, mesmo com tamanhos feitos, não foi poupado de
violentas contestações por ousar e dar novas explicações
para certas “verdades pétreas”. Ele pagou um preço alto
por sair da inércia e propor novas concepções para a
época. Foi considerado um herege pelo Tribunal da Santa
Inquisição, que o fez negar suas teorias. Foi condenado à
prisão domiciliar, pelo resto da vida. Absolvido, somente
em 1992, quando a Igreja reconheceu que tinha cometido
um erro ao condená-lo. Apesar de um final de vida nada
glorioso para este cientista, suas teorias e descobertas
prevaleceram e hoje a metodologia científica criada por
ele é crucial para qualquer invenção, descoberta ou novo
produto.
Podemos considerar que,
atualmente, a mola propulsora
para os avanços científicos
é a pesquisa e, na área da
saúde, ela toma proporções
ainda maiores, pois trata-se da
qualidade de vida e longevidade

humana. Na oncologia, especificamente, os estudos de
novas drogas para o tratamento e cura do câncer são
permanentes e o investimento financeiro e humano na
área são extraordinários. Não por acaso, nos últimos
anos a descoberta de novos e específicos tratamentos tem
se avolumado e, a sobrevida dos pacientes, aumentado
consideravelmente, sem contar os inúmeros casos de cura
total desta doença que vem se comportando como uma
epidemia mundial.
Diferentemente do que aconteceu com Galileu que teve
que negar suas teorias, hoje se observa debates e se busca
o envolvimento dos órgãos competentes para melhorias
na área da Pesquisa Clínica. As discussões sobre o tema
vêm ganhando, cada vez mais, espaço na sociedade civil
e acadêmica. Vários profissionais da área da saúde têm
se empenhado para dar à pesquisa em nosso país, maior
visibilidade, agilidade e eficiência. O Dr. Fábio Franke,
médico oncologista, e nosso entrevistado especial desta
edição, é um destes pesquisadores que abraça a causa pela
defesa e pelo desenvolvimento da pesquisa clínica no Brasil.
Ele nos traz importantes contribuições em sua entrevista.
Acompanhe!
Esta edição da Revista Integrativa, além de abordar
temas como diagnóstico de precisão em oncologia; câncer
pediátrico; alimentação durante o tratamento do câncer;
o importante papel dos Grupos de Apoio ao paciente,
também fala de prevenção dos diversos tipos de câncer e se
engaja nas campanhas dos dois principais tipos de câncer
que afetam nossa população que são o de mama e o de
próstata, dando visibilidade ao Outubro Rosa e Novembro
Azul. Além destes assuntos, proporcionamos espaço para
os depoimentos de pacientes, como é o caso de Neila
Suarez Gomes que nos presenteia com seu exemplo de
ressignificação da vida após o seu diagnóstico. Nossa
colunista, Flavia Maoli, também compartilha conosco
as vitórias e os frutos colhidos através da ONG Projeto
Camaleão que, há cinco anos, vem ajudando tantas pessoas
que passam pela experiência do câncer em suas vidas.

Ao término de mais um ano agradecemos a todos
os leitores por nos acompanhar através da leitura da
Integrativa e desejamos um abençoado
e iluminado 2020!

Sandra Rodrigues

Diretora Assistencial e Administrativa
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COLUNA DA FLÁVIA MAOLI

Cinco anos
para celebrar
P

arece que foi ontem que realizamos a
primeira Feira de Autoestima do Projeto
Camaleão! Em uma manhã gelada de julho de
2014, reunimos 35 mulheres com câncer para
falarem sobre autoestima e brincar com sua
autoimagem. Já naquela época, pudemos contar
com o apoio da CliniOnco, nossa parceira desde
o início e onde realizei todas as minhas 28 sessões
de quimioterapia, com muito carinho e atenção da
equipe. A ideia inicial para o Projeto Camaleão
era fazer um evento apenas, mas quando sentimos
toda a energia que rolava naquele encontro, não
conseguimos mais parar! Assim, surgiu a ONG
Projeto Camaleão: Autoestima contra o Câncer,
cujo objetivo é promover o reforço da autoestima
por meio da reinserção social de pacientes com
câncer, independentemente de gênero, idade,
condição social ou tipo de neoplasia e prognóstico.
De 2014 pra cá, crescemos muito: hoje temos
uma sede física (alugada, mas já é um começo), onde
atendemos gratuitamente, de segunda a sextafeira, as pacientes e os seus familiares, oferecendo
atividades multidisciplinares para tornar este
momento mais leve e agradável.
A Casa Camaleão abriu as suas portas em
março de 2018, e já em 2019 foram atendidos
mais de 400 novos pacientes!
Este ano, o Projeto completou 5 anos – e, para
tornar esta data ainda mais especial, promovemos
uma edição especial da Feira de Autoestima, no
dia 28 de julho, na Casa Camaleão. Esta foi a
11ª edição da Feira e contamos novamente com
o apoio da CliniOnco para que nosso evento
ficasse incrível! Vinte e uma mulheres puderam
trocar experiências sobre como enfrentar o câncer,
recebendo consultoria de imagem completa e
fazendo novos contatos. Apesar de termos todos
estes serviços que são oferecidos por ocasião da
Feira de Autoestima, de forma Individual, durante o
ano todo, considero a Feira um momento especial,
justamente, por causa da união entre pacientes e a
mobilização de apoiadores e voluntários. Quem já
participou, sabe como é incrível!

E, para fechar o ano com chave de ouro, o
Projeto Camaleão teve a honra de ser um dos
três finalistas vencedores do Patient Advocacy
Innovation Challenge, um desafio entre ONGs da
América Latina, promovido pela Novartis. Foi um
ano de trabalho intenso, que resultou na criação
e implementação do nosso querido Programa
Adapta: reabilitação e inclusão do paciente com
câncer de cabeça e pescoço (CCP). Ficamos muito
felizes pelo reconhecimento, apoio e confiança,
e temos certeza de que este é o primeiro passo,
de muitos outros, para conseguirmos o direito
à dignidade e à autoestima dos pacientes que
enfrentam o CCP. Assim da mesma forma como
lutamos pelos pacientes que enfrentam qualquer
outro tipo de câncer. Faço questão de deixar
aqui o nosso muito obrigado a todo o time, mais
que especial, que contribuiu para que o projeto
acontecesse
De março pra cá, já são mais de 20 pacientes
acolhidos pelo Programa Adapta, muitos deles na
fila para receber uma prótese através do nosso
crowdfunding (catarse.me/adapta), mas todos
recebendo conforto e apoio multidisciplinar para
tornar a vida mais leve. Que linda maneira de
encerrar 2019 já sabendo que o ano de 2020 nos
espera com ainda mais emoções e conquistas!
Muito obrigada!
Flávia Maoli
Arquiteta, blogueira do Além do Cabelo,
Diretora do Projeto Camaleão e
Colunista da Revista Integrativa
www.alemdocabelo.com
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PREVENÇÃO

PREVENÇÃO DO CÂNCER DO INTESTINO:
EFICÁCIA CIENTIFICAMENTE COMPROVADA
Dr. Rafael Castilho Pinto

CRM 19.876
Médico Proctologista
Médico do Centro de Prevenção de Câncer da CliniOnco
prevenção@clinionco.com.br

A

prevenção e o diagnóstico precoce são as principais
armas para diminuir a mortalidade por câncer. Nas
últimas décadas aconteceram importantes progressos na
compreensão do câncer: maior conhecimento sobre fatores
de risco ambientais e genéticos, grande evolução em exames,
estratégias de prevenção, diagnóstico precoce, tratamentos
cirúrgicos e quimioterápicos mais eficientes e mais seguros.
isso levou a uma queda significativa na mortalidade por câncer
nos países desenvolvidos.
Dados publicados neste ano pela American Cancer Society
mostraram que a mortalidade por câncer vem caindo ano após
ano nos Estados Unidos, chegando a uma redução de quase
30% nos últimos 25 anos.
No câncer de intestino esta é uma realidade já estabelecida
e ainda mais efetiva. Nos Estados Unidos, no Canadá e em
vários países europeus onde implantaram estratégias de
rastreamento populacional nas últimas décadas, os resultados
foram impressionantes. O uso rotineiro de exames de
rastreamento do câncer de intestino, como o sangue oculto
nas fezes e a colonoscopia, fez cair em mais de 60% a
mortalidade deste tumor em populações onde estas estratégias
de rastreamento foram implementadas.
Isto acontece por que no intestino, em particular, temos uma
oportunidade não tão comum em prevenção de câncer. São
bem conhecidas e estudadas as lesões benignas que precedem
ao câncer, os pólipos intestinais. Sabemos que o crescimento e
o desenvolvimento dos pólipos para evoluírem para o câncer
é, em geral, lento, nos oportunizando a realização de exames
para detecção precoce e tratamento destes pólipos antes que
eles evoluam para o câncer.
Em um cenário ideal, todas as pessoas a partir dos 45 anos
deveriam realizar exames de prevenção e rastreamento para
o câncer de intestino e, naquelas com história familiar, esta
rotina deve se iniciar a partir dos 40 anos ou 10 anos antes da
idade que seu familiar teve o diagnóstico do tumor. Familiares
de pacientes com pólipos intestinais também devem iniciar os
exames antes da população em geral.
6
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O principal exame nesta estratégia é a colonoscopia,
que é eficiente tanto para o diagnóstico dos pólipos
quanto para o seu tratamento, isto é, possibilita a retirada
destes pólipos no próprio exame. Outro exame usado
com eficiência, principalmente em se tratando de saúde
pública, é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que se
positiva levaria a realização da colonoscopia.
A colonoscopia teve um desenvolvimento tecnológico
enorme nas últimas décadas, permitindo que encontremos
pólipos cada vez menores, o que facilita e simplifica sua
retirada durante o próprio exame. Além disto, as técnicas
para remoção de pólipos maiores se desenvolveram ao
ponto de evitarmos muitas cirurgias que eram necessárias
no passado. Atualmente, mesmo alguns pólipos com
pequenas áreas de transformação maligna podem ser
removidos através da colonoscopia em procedimentos
endoscópicos avançados como a Mucosectomia e a
Dissecção Endoscópica Submucosa.
Em resumo, o câncer de intestino é prevenível e os
exames de prevenção disponibilizados aos pacientes são
extremamente eficazes!

PREVENÇÃO
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DIAGNÓSTICO

ONCOLOGIA DE PRECISÃO:

NOVA ABORDAGEM PERSONALIZA O TRATAMENTO,
PREVINE E PODE MELHORAR O DIAGNÓSTICO DO CÂNCER
por Keli Lynn Boop - jornalista

A

Oncologia de Precisão ou
a Medicina de Precisão do
câncer, como também é chamada, é
uma abordagem inovadora para o
tratamento do câncer. Considerada
revolucionária pela categoria médicocientífica, a Oncologia de precisão é
um conjunto de técnicas para tratar
o paciente de forma personalizada.
Uma explicação mais aprofundada da
Medicina de Precisão vem do site da The
National Library of Medicine (NLM),
Biblioteca Nacional de Medicina dos
Estados Unidos, a maior biblioteca
médica do mundo: “Medicina de
Precisão é uma abordagem emergente
para tratamento e prevenção de
doenças que leva em consideração
a variabilidade individual em genes,
ambiente e estilo de vida de cada
pessoa".
Essa abordagem permitirá que
médicos e pesquisadores prevejam
com mais precisão quais estratégias
de tratamento e prevenção para uma
doença específica irão funcionar e
em quais grupos de pessoas. Ou
seja, ela concentra-se em combinar
o recurso terapêutico mais preciso,

"O MEDICAMENTO
PERSONALIZADO PODE
SER DESCRITO COMO: O
MEDICAMENTO CERTO PARA
O PACIENTE CERTO, NA HORA
CERTA."
SOCIEDADE EUROPEIA DE ONCOLOGIA

8

seguro e eficaz a cada paciente com
câncer, com base no perfil genético
do câncer e do indivíduo. Como cada
paciente oncológico exibe um perfil
genético diferente e o mesmo pode
mudar com o tempo, mais pacientes
serão beneficiados se as opções
terapêuticas puderem ser adaptadas a
esse indivíduo, evitando assim a ideia
de terapêutica única em termos de
tratamento do câncer.
Além de contrastar com uma
abordagem convencional, na qual
estratégias de tratamento e prevenção
de doenças são desenvolvidas para as
pessoas de forma geral, com menos
consideração pelas diferenças entre
os indivíduos, a Medicina de Precisão
é capaz de reduzir a mortalidade
dos pacientes e alertá-los sobre a
possibilidade de desenvolverem câncer
com anos de antecedência.
A Oncologia de Precisão também
recebe várias designações como:
Medicina Personalizada contra o
câncer; Medicina Individualizada contra o câncer; Medicina Personalizada;
Medicina Genômica; Medicina de
precisão; Tratamento Personalizado
do Câncer; Oncogenômica e/ou Oncogenômica Personalizada. Embora o
termo "medicina de precisão" seja relativamente novo, o conceito faz parte da
área da saúde há muitos anos. Uma
pessoa que precisa de uma transfusão
de sangue, por exemplo, não recebe
sangue de um doador selecionado
aleatoriamente; em vez disso, o tipo
de sangue do doador é correspondido
ao destinatário para reduzir o risco de
complicações.
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No Brasil, atualmente, menos
de 10% da população têm acesso
às novas técnicas e medicamentos,
devido aos altos custos, de acordo
com recente matéria da Folha de São
Paulo, “Medicina de Precisão contra o
Câncer”, publicada em 31 de agosto.
Entretanto, o futuro do tratamento
do câncer através desta prática está
destinado a ser o padrão ouro nos
cuidados de saúde, de acordo com
renomadas instituições médicas do
mundo, entre elas o National Cancer
Institute (NCI).
COMPOSIÇÃO GENÉTICA
E A BIOLOGIA DO TUMOR
A Oncologia de Precisão pode
ser utilizada para entender a
composição genética de uma pessoa e
compreender a biologia do tumor. Com
base nessas informações, os médicos
traçam estratégias de prevenção,
rastreamento e tratamento que possam
ser mais eficazes e com menos efeitos
colaterais do que seria esperado em
um tratamento convencional. Por meio
da realização de testes e análises
genéticos, os médicos tem condições de
personalizar o tratamento de acordo
com as necessidades individuais de
cada paciente.
PROGRAMA DE RASTREAMENTO E
DE TRATAMENTO PERSONALIZADO
Para a criação do programa são
necessárias:
• Determinar as chances de uma
pessoa desenvolver câncer e selecionar

DIAGNÓSTICO
estratégias de rastreamento para
reduzir o risco.
• Correlacionar os pacientes cujos
tratamentos são mais propensos a
serem eficazes, causando menos efeitos
colaterais.
• Prever o risco de recidiva.

como a cirurgia para a retirada
do tumor, o médico também pode
recomendar algum tipo de tratamento
personalizado. Os tratamentos individuais para o câncer podem ser
oferecidos como parte ativa do
tratamento ou como parte de um estudo
clínico.

VANTAGENS
EXEMPLOS DE ESTRATÉGIAS
O avanço do conhecimento
genético possibilitou que os pesquisadores descobrissem que as
diferenças genéticas das pessoas e
seus tumores poderiam explicar muito
das diferentes respostas ao tratamento
convencional. Isso porque, antes da
Oncologia de Precisão, a maioria
dos pacientes com um tipo específico
de câncer e estadiamento recebia
o mesmo tratamento. No entanto,
os médicos observaram que alguns
pacientes respondiam bem a alguns
tratamentos, enquanto outros não tão
bem.
A vantagem é que, embora um
paciente com câncer possa receber um
esquema de tratamento convencional,

Terapia Alvo – Tem como alvo os
genes, proteínas ou tecidos cancerosos
específicos que contribuem para o
crescimento do câncer. Já existem
medicamentos alvos disponíveis para
alguns tipos de câncer, como câncer
de mama, câncer colorretal, tumor
estromal gastrointestinal (GIST), câncer
de rim, câncer de pulmão, melanoma,
mieloma múltiplo, alguns tipos de
leucemia e linfoma, e alguns tipos de
cânceres infantis. Entretanto, a terapia
alvo depende de descobrir se o tumor
tem o alvo específico. Isto é geralmente
verificado testando uma amostra do
tumor obtida através de uma biópsia
ou durante a cirurgia.

Farmacogenômica – Analisa
a forma como os genes do paciente
afetam a maneira que o corpo processa
e responde aos medicamentos, ao
invés de testar o tumor para um gene
ou proteína específica. O que, por sua
vez, influencia a eficácia e a segurança
da droga para cada pessoa. A
farmacogenômica ajusta a dose de
acordo com a forma como o paciente
metaboliza o medicamento, como ele
se distribui pelo corpo e pelo tempo que
permanece circulando no organismo.
Isso porque alguns pacientes podem
processar um medicamento mais
rapidamente do que outros, de modo
que essas pessoas podem necessitar de
doses mais elevada de um determinado
medicamento, para obter a mesma
eficácia do que em outros pacientes.
Entretanto, se o organismo de uma
pessoa não processa suficientemente
rápido, o medicamento permanecerá
na corrente sanguínea durante um
tempo maior, podendo causar efeitos
colaterais mais severos.
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GESTÃO EM SAÚDE

BIODESIGN:

UMA NOVA FRONTEIRA NA ÁREA DA SAÚDE
Dr. Geraldo Gomes da Silveira - CRM 21.886
Ginecologista do Centro de Ginecologia Oncológica
e do Centro de Endometriose da CliniOnco
Idealizador do Projeto ErgoMulher e Gesto Esportivo

A

palavra design nos remete
naturalmente a uma ideia
de forma física, algo arquitetônico,
industrial ou gráfico. No entanto,
nos últimos anos, este termo tem sido
utilizado na condução de processos
que buscam soluções inovadoras
para problemas complexos nas
organizações.

saúde, chamada Biodesign, a qual vem
crescendo de maneira exponencial
no desenvolvimento de produtos e
serviços. O propósito, desde o início,
foi mostrar que a inovação não
surge de uma mágica criativa; é um

O conceito de design, neste
contexto, foi desenvolvido a partir
do Design Thinking, método que
sistematizou a sua aplicação prática,
tornando-se referência fundamental
nas mais diversas estratégias de
inovação. Bastante difundido, o Design
Thinking, segundo pesquisa do New
England Journal of Medicine (NEJM),
tem sido utilizado por pelo menos
25% das instituições de saúde nos
Estados Unidos na busca de soluções
para os seus problemas complexos.
A mesma pesquisa identificou que
diretores clínicos e executivos são
os profissionais que mais utilizam o
método. A ideia é chegar a uma solução
tangível, prototipável e centrada no ser
humano. A participação de pacientes
e colaboradores tem se mostrado
fundamental nestes processos.
No ano de 2000, a Universidade
de Stanford, numa parceria das faculdades de medicina e de engenharia,
criou uma forma de aplicação do
design específica para a área da
10
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processo sistematizado, que pode ser
ensinado e aplicado em escala. A
técnica segue passos semelhantes aos
do Design Thinking, com identificação
dos problemas ou das necessidades,
brainstorm e ideação, seguidos de
prototipagem e testes. Em todas as
etapas são alternados momentos de

GESTÃO EM SAÚDE

divergência (onde as propostas são
colocadas sem julgamento inicial, fase
quantitativa) e convergência (onde a
seleção das ideias torna mais objetivo
o foco, fase qualitativa).

deste método na busca de respostas e
soluções para situações complexas, nas
quais vários fatores estão implicados
confundindo até mesmo os mais
experientes observadores externos.

Em 2018, tivemos a oportunidade
de realizar na CliniOnco, em uma
ação de vanguarda e de inovação
através do Biodesign, um trabalho
inédito no Brasil para a promoção
do bem-estar das pacientes em
tratamento oncológico. O resultado foi
surpreendente, mostrando o potencial

Estamos diante de uma ferramenta
poderosa, capaz de extrair informações e gerar soluções próprias
das pessoas e do ambiente no qual
se tenham as necessidades ou os
problemas. Na promoção do bemestar no trabalho, esta tem sido uma

das principais vantagens identificadas
quando comparada com modelos de
consultorias externas ou de programas
pré delineados. Afinal, grande parte das respostas estão dentro das
organizações, elas só precisam ser
encontradas.
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PESQUISA CLÍNICA E O SEU PAPEL DE AGENTE
TRANSFORMADOR DA SOCIEDADE
A pesquisa clínica na área da saúde tem valor
inestimável para a humanidade. Através dos ensaios
clínicos, realizados em pesquisa clínica, são descobertos
novos tratamentos capazes de controlar e detectar sintomas,
curar e prevenir doenças. Esse trabalho tão nobre quanto
complexo, e que envolve diversos agentes, tem reflexos
diretos e indiretos, tanto na qualidade de vida como no
bem-estar do cidadão e da sociedade.
Os ensaios clínicos geram dados sobre segurança e
eficácia. Todos os tratamentos disponíveis no mercado

atualmente, em algum momento, passaram por estudos
clínicos e, posteriormente, foram aprovados para a
comercialização. Sendo assim, a pesquisa clínica tem
um papel de extrema relevância na formação das
características demográficas da sociedade, assim como no
processo de transição epidemiológica — a qual refere-se às
modificações, em longo prazo, dos padrões de morbidade,
invalidez e morte que caracterizam uma população
específica e que, em geral, ocorrem em conjunto com outras
transformações demográficas, sociais e econômicas.

IMPORTÂNCIA E BENEFÍCIOS
PARA A POPULAÇÃO

PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PAÍSES E SEUS SISTEMAS DE SAÚDE

A humanidade tem se beneficiado de importantes inovações
na medicina e nos medicamentos
nos últimos 200 anos. Esses avanços contribuíram para a melhoria
do tratamento e do controle de
inúmeras doenças, diminuindo o
número de óbitos e aumentando
a qualidade de vida das populações. No caso das medicações
para o tratamento do câncer, por
exemplo, os pesquisadores estão
descobrindo drogas mais direcionadas e efetivas, com menos
efeitos colaterais, curando ou prolongando a vida de milhares de
pacientes com câncer.

12
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PESQUISA CLÍNICA NO BRASIL
Historicamente, a saúde pública no Brasil da década
de 1950 foi marcada por muitos desafios no combate às
doenças infecciosas. Para ser ter uma ideia, a expectativa
de vida naquele período apresentava a média de 48 anos.
Na atualidade, graças aos avanços da ciência, associadas

às políticas púbicas e hábitos saudáveis, foi garantido o
acesso da população a vacinas e tratamentos que elevaram
a expectativa de vida a mais de 72 anos. Sendo assim, a
pesquisa clínica desempenha papel importante como parte
de uma mudança no perfil da sociedade brasileira.

“A pesquisa clínica tem o potencial de gerar empregos altamente
qualificados, conhecimento, investimentos em infraestrutura, ambientes
favoráveis à ciência e à formação de cientistas, podendo com isso
aumentar o protagonismo do país no mercado global. E o Brasil reúne
qualidades para ser um dos líderes mundiais em pesquisa clínica. Não
somente pelo tamanho e diversidade da população, mas também por ter
recursos humanos capacitados, além de um sistema regulatório que deve
ser aprimorado para se adequar aos imensos desafios do Brasil.”
(Importância da Pesquisa Clínica para o Brasil, estudo publicado pela INTERFARMA Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa -, em julho de 2019).

CENÁRIO CONTRASTANTE
A participação do Brasil dentro da pesquisa clínica
global é contrastante. Enquanto o país está entre as 10
primeiras posições nos rankings de população, mercado
farmacêutico e PIB, ele ocupa o 24º lugar em termos de

participação em estudos clínicos. Os números mostram que
nesta década, globalmente, uma média de 11.632 estudos
clínicos foram iniciados por ano. No mesmo período, a
média anual no Brasil foi de 284 estudos iniciados.
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PARTICIPAÇÃO DA PESQUISA CLÍNICA EM ONCOLOGIA
Dentre as áreas terapêuticas mais pesquisadas, a Oncologia ocupa o 1º lugar
representando 27% de todas as pesquisas realizadas no mundo.
Neste recorte, o desempenho do Brasil é ainda mais tímido: dos 3 mil 128 estudos
clínicos iniciados em 2018 na área de Oncologia, o país participa de 59, ou seja,
1,9% do total global, mostrando queda em relação ao ano de 2014, quando a sua
participação era de 2,1%.
Quantidade de estudos Clínicos em Oncologia no Mundo.

3.128

Oncologia
Participação do Brasil em estudos clínicos
em oncologia (2014 e 2018)

Oncologia

2014

–0,2 pp

2,1%
1,9%

2018

ESTRUTURAÇÃO
ÓRGÃOS QUE REGULAMENTAM A PESQUISA CLÍNICA NO BRASIL
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – É o grande protetor do paciente
e também pode esclarecer as suas dúvidas em relação aos estudos clínicos.
Os Comitês de Ética são compostos por membros de várias áreas, como
médico, advogado, psicólogo, padre, enfermeira, representante da sociedade
e paciente, que têm como objetivo defender os direitos e o bem-estar dos
pacientes.
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) – É uma das 18
comissões do Conselho Nacional de Saúde (CNS), Ministério da Saúde (MS),
que regulamenta a Pesquisa com seres humanos no Brasil.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) – É um órgão
nacional que tem como uma de suas funções aprovar a utilização de novos
medicamentos.

ESTÁGIOS E FASES DO DESENVOLVIMENTO DE UM TRATAMENTO INOVADOR
O desenvolvimento de um tratamento inovador pode ser
dividido em três grandes estágios de pesquisa: básica, não
clínica e clínica.
• A pesquisa básica procura identificar compostos e
moléculas promissoras para o tratamento de uma doença

14

animais (in vivo) de acordo com as diretrizes e normas éticas
em pesquisa.
• A pesquisa clínica é o estágio final e o mais
demorado. Os compostos que apresentaram resultados
positivos na pesquisa não clínica são testados quanto à eficácia

• Os estudos não clínicos se iniciam a partir

e segurança em seres humanos. Somente com os resultados dos

dos compostos que se mostram ativos na fase anterior e,

estudos clínicos é possível obter informações completas sobre o

assim, prosseguem para o estágio de desenvolvimento do

possível tratamento inovador e, desta forma, obter a aprovação

medicamento. São realizados, então, testes in vitro e em

junto aos órgãos reguladores para a sua comercialização.
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CLASSIFICAÇÃO DOS ESTUDOS CLÍNICOS
Classiﬁcação dos estudos clínicos.
Participantes

Número de
participantes

DuraçãoO

Fase I

Majoritariamente
participantes
sadios

20 a 100

Alguns
meses

Avaliar segurança e
farmacocinética

Fase II

Pacientes

300 a 1.000

Alguns
meses a dois
anos

Estabelecer dose e avaliação
de eﬁcácia e farmacodinâmica

Fase III

Pacientes

1.000 a 3.000

1 a 4 anos

Avaliar eﬁcácia comparativa e
conﬁrmar segurança

Milhares

Vários anos

Marketing, segurança e
farmacovigilância

oObjetivo principal

Comercialização
Fase IV

Pacientes

FLUXOGRAMA GERAL DE UM ESTUDO CLÍNICO
O desenvolvimento de um projeto de pesquisa clínica (em qualquer
uma das fases descritas acima) pode ser dividido em cinco etapas
fundamentais:
• Viabilidade;
• Identificação do centro de pesquisa;
• Submissão e aprovação ética regulatória;
• Início do estudo;
• Encerramento.
Para cada fase do processo são estabelecidas as tarefas e os
prazos pertinentes à condução do estudo, e também são analisados
criteriosamente os habilitadores críticos pertinentes a cada um deles.

VIABILIDADE

IDENTIFICAÇÃO
DO CENTRO DE
PESQUISA

SUBMISSÃO E
APROVAÇÃO
ÉTICA /
REGULATÓRIA

INÍCIO DO
ESTUDO

ENCERRAMENTO
DO ESTUDO
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QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DIREITOS
DO PACIENTE EM PESQUISA
CLÍNICA?
• Privacidade - Todos os procedimentos
que serão realizados devem preservar a
sua privacidade. Nenhuma informação
a seu respeito pode ser divulgada
sem a sua autorização. Na pesquisa,
você passa a ser identificado por suas
iniciais e uma sequência de números.
• Autonomia - Na pesquisa, o seu
modo de pensar, sua crença e seus
costumes devem ser respeitados.
Lembre-se: ninguém melhor que você
mesmo para saber o que é o melhor
para você.
• Esclarecimento e Abertura - Você
precisa sentir-se à vontade e confiar
em seu médico. Nada deve deixar de
ser comunicado a você.
QUEM PARTICIPA DA EQUIPE DE
UM ESTUDO CLÍNICO?

Médicos

Enfermeira ou
coordenadora de pesquisa

Farmacêutico

Secretária

Paciente ou Sujeito
de Pesquisa

16
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COMO E POR QUE PARTICIPAR DE UMA PESQUISA CLÍNICA?
Se você está interessado em participar de um estudo de Pesquisa
Clínica, ou se o seu médico lhe ofereceu esta opção de tratamento,
a primeira coisa que você deve fazer é esclarecer todas as suas
dúvidas, conversando muito com ele a respeito desse estudo.
Apenas seu médico pode lhe dizer se esta é realmente a sua
melhor opção terapêutica.
Ao decidir participar, siga os seguintes passos:
• Conheça todo o processo para formar uma opinião sobre o
que é Pesquisa Clínica, e, assim, evitar "pré-conceitos" (Exemplos:
"participar de pesquisa é ser cobaia...", "é ser enganado...", "é
tomar água com açúcar...") que podem atrapalhar e confundir a
sua decisão.
• Observe também as vantagens que você terá em participar
de um estudo clínico sobre o câncer, como, por exemplo, ter acesso
a um medicamento promissor ainda não disponível no mercado.
Existem duas maneiras para você participar de um estudo de
Pesquisa Clínica sobre o câncer: seu médico pode lhe sugerir a
participação em um estudo clínico como uma opção de tratamento,
você pode questionar o médico sobre a possibilidade de participar
de algum estudo relacionado ao câncer ou procurar centros de
pesquisa e buscar informações sobre o seu caso.l.

PRINCIPAIS VANTAGENS EM PARTICIPAR DE PESQUISA CLÍNICA
SOBRE O CÂNCER
• Você tem a oportunidade de tomar um novo medicamento
contra o câncer que ainda está em fase de testes, e que ainda
não está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) e nem é
comercializado. Você também pode, por exemplo, realizar um
procedimento cirúrgico utilizando uma nova técnica em fase de
estudo.
• Suas consultas e exames estarão todos agendados
previamente e serão todos cobertos pelo estudo clínico sobre o
câncer.
• Durante todo o estudo clínico existe a necessidade de que a
informação e os dados coletados sejam corretos e precisos, com
isso, você terá sua saúde monitorada e acompanhada pela equipe.
• Durante todo o estudo você não precisará pagar nada.
• Você estará colaborando com o desenvolvimento de um novo
medicamento para o tratamento do câncer.
• Você estará ajudando outras pessoas com câncer.

CAPA - PESQUISA CLÍNICA

RESULTADOS OBTIDOS DE UM ESTUDO CLÍNICO
• Novos medicamentos para o tratamento do câncer com menos efeitos colaterais,
principalmente as terapias específicas para as células tumorais.
• Melhores remédios antináusea.
• Novas técnicas cirúrgicas menos agressivas e menos extensas.
• Novas técnicas radioterápicas mais precisas visando diretamente o volume alvo.

PESQUISA CLÍNICA É PAUTA EM CONGRESSO E COMITÊS
NA SOCIEDADE BRASILEIRA
As muitas e complexas questões e nuances
que envolvem a Pesquisa Clínica e, em
especial, a desenvolvida no Brasil, foram temas
de discussão no XXI Congresso da Sociedade
Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) e II
Semana Brasileira de Oncologia, que ocorreu
no final de outubro, no Rio de Janeiro.
Na ocasião, durante o Módulo Pesquisa
Clínica, foi debatido, também, o importante
Projeto de Lei ( PLS 200/2015) que cria marco
regulatório para agilizar as pesquisas clínicas
no país e retirar o Brasil da incômoda posição
de um dos países mais atrasados na aprovação
de protocolos de pesquisas. No país, a demora
é de pelo menos um ano, podendo chegar a
15 meses, enquanto em outros países varia de
um mês a, no máximo, seis meses. Este módulo
foi coordenado pelo pesquisador e especialista
em oncologia, Dr. Fábio Franke. Além disso, ele
conduziu a palestra Futuro da Pesquisa Clínica
no Brasil: O que Muda com a Proposta de Lei?
e coordenou a sessão especial A Importância
da Pesquisa no Desenvolvimento Social do
Brasil e a mesa-redonda Pesquisa Acadêmica
no Brasil: Desafios. DR. FRANKE, É O

No entanto, como acontece com projetos
de lei com temática mais complexa, há pontos
divergentes com relação à PLS 200. Os Comitês
de Ética em Pesquisa (CEPs) da Fiocruz, por
exemplo, defendem um rigor ético no que se
refere à publicação dos trabalhos em revistas
internacionais e temem que pesquisadores
possam se sentir à vontade para transgredir as
regulações atuais.
Isso, segundo os Comitês, poderia
comprometer a publicação dos resultados,
além de afetar a sua integridade ética e moral,
conforme entrevista com o coordenador da
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(Conep), Jorge Venâncio, e o coordenador do
Fórum de Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs)
da Fiocruz, Mauro Brandão, publicada no site
da Agência Fiocruz de Notícias
(http://www.iff.fiocruz.br/).

ENTREVISTADO ESPECIAL DESTA EDIÇÃO
DA REVISTA INTEGRATIVA E FALARÁ
MAIS SOBRE A PLS QUE ENCONTRA-SE
EM DISCUSSÃO NO PLENÁRIO FEDERAL.
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ENTREVISTA

DR. FÁBIO FRANKE

O

Brasil tem potencial para ser um dos maiores
líderes mundiais em pesquisa clínica: possui
tamanho e diversidade da população, recursos humanos
capacitados, além de um sistema regulatório que deve
ser aprimorado para se adequar aos imensos desafios
que enfrenta. À medida em que políticas públicas forem
implementadas, visando o melhor aproveitamento de
seu potencial, o Brasil deixará para trás a posição de
24ª lugar no ranking mundial de pesquisa clínica, com
apenas 1,9% dos estudos atuais.
Um dos principais entraves enfrentados pelo setor
farmacêutico, da Ciência e das áreas da Saúde referese à demora nos processos de autorização e condução
dos protocolos de ensaios clínicos. Mas a boa notícia é
que tramita na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJC) em Brasília, importante projeto que
agiliza os ensaios clínicos. Trata-se do PLS 200/2015,
que dispõe sobre princípios, diretrizes e regras para a
condução de Pesquisas Clínicas em seres humanos por
instituições públicas ou privadas. Além de fixar regras
a serem cumpridas nos estudos em seres humanos, o
Projeto cria um marco regulatório para análise e registro
de novos medicamentos no tratamento de câncer,
Alzheimer, diabetes e outras doenças.
Conversamos com um dos idealizadores do Projeto
de Lei nº 200 de 2015, o médico Fábio André Franke.
Natural de Ijuí, ele é graduado em Medicina pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e possui
18
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residência médica pelo Hospital Nossa Senhora da
Conceição e especialização em Oncologia Clínica
pela Sociedade Brasileira de Cancerologia.
Ao longo de sua carreira, o doutor Fábio Franke
já participou de mais de 170 protocolos de Pesquisa
Clínica. Ele é coordenador do Centro de Alta
Complexidade em Oncologia Clínica (CACON) do
Hospital de Caridade de Ijuí (RS), o qual ajudou a criar
em 2002 e que atualmente é uma referência mundial em
Pesquisa Clínica. O médico é, também, o investigador
principal do Centro de Pesquisa Clínica em Oncologia
do Hospital de Caridade de Ijuí, criado em 2005. Não
por coincidência, Ijuí possui atualmente o maior número
de estudos clínicos em Oncologia no Brasil.
Vice-presidente da Sociedade Brasileira de
Oncologia Clínica (SBOC) para Pesquisa Clínica
e Estudos Corporativos o doutor Franke é também
presidente da Aliança Pesquisa Clínica Brasil. Entidade
fundada em São Paulo, para desmistificar e conscientizar
a sociedade brasileira sobre a importância da Pesquisa
para a saúde pública e promover uma mobilização
nacional em prol de uma revisão do sistema regulatório
da Pesquisa Clínica no País.
Acompanhe a seguir a entrevista:

CAPA - PESQUISA CLÍNICA
O senhor está bastante envolvido e acompanhando

Apesar da morosidade e burocracia na aprovação de

de perto o projeto que agiliza a liberação de Pesquisas

um estudo clínico, juntamente com os custos relacionados

Clínicas no Brasil, o PLS 200/2015, inclusive é um dos

ao processo de desenvolvimento, a indústria farmacêutica

idealizadores desse projeto. O senhor poderia nos falar

brasileira é reconhecida como bastante promissora. Qual a

sobre o PLS 200/2015 e quais têm sido os avanços no

sua avaliação sobre essa dicotomia enfrentada pelo setor?

Senado?

A indústria farmacêutica brasileira é reconhecida como

Esse projeto foi criado a partir de uma ideia e primeiro

promissora, mas a questão é que ela não investe em inovação

contato de um paciente de Ijuí, chamado Afonso Haas

e tecnologia. Acho que nós temos uma indústria bastante

(empresário falecido em 2017). Um paciente muito querido

voltada para o lucro, voltada muito mais para cópias e

e que é símbolo de toda essa luta pelo Projeto de Lei da

similares e não exatamente para investir em tecnologia,

Pesquisa Clínica, já que foi ele que contactou diretamente

e isso faz com que praticamente inexistam protocolos de

a então Senadora Ana Amélia Lemos, em 2015, após

pesquisa no Brasil. Eu acho que com respeito às patentes e

uma audiência pública da qual participei. Eu tomei frente

investimento em inovação e tecnologia é que nós podemos

e idealizei este Projeto de Lei. O Projeto já tramitou pelas

mudar essa visão da indústria farmacêutica em nosso país.

três comissões do Senado e agora aguarda a avaliação na

Já temos algumas empresas começando a investir aqui, mas

última Comissão, da Constituição e Justiça e de Cidadania na

existe muito pouco desenvolvimento de novas drogas ainda.

Câmara dos Deputados (CCCJ). Depois ele será submetido

Voltando à Pesquisa Clínica, o Brasil é a 9ª maior

à votação em Plenário e retornará ao Senado.

economia e 6º maior mercado farmacêutico do mundo.

A nossa expectativa é bem otimista e nós imaginamos

Entretanto, de acordo com estudos de 2018 (*), posiciona-

que o projeto possa ser aprovado e entrar em vigor em

se em 24ª lugar em Pesquisa Clínica. Qual a sua análise

2020. Ele basicamente cria um marco legal na Pesquisa

em relação a este posicionamento e situação, e de que

Clínica, estabelecendo todas as regulamentações, prazos

forma o Brasil pode avançar?

e tornando o Brasil competitivo. Isso vai fazer com que a

O Brasil representa apenas o 24º lugar em Pesquisa

gente possa atrair muito mais investimentos, e estima-se um

Clínica pela demora no processo regulatório de aprovação

crescimento que pode ser de mais de 100%, ou seja, o dobro

dos nossos protocolos, isso faz com que nós não tenhamos

em número de protocolo de pesquisa, talvez duas vezes e

um prazo competitivo. Aliás, não temos nenhum prazo que

meia a mais do que nós recebemos agora, transformando

seja real, porque este prazo pode modificar de acordo com

o Brasil em protagonista e não em mero coadjuvante no

a capacidade das nossas aprovações éticas e aprovações

cenário da Pesquisa Clínica. Importante dizer, não podemos

por parte da Agência Regulatória - Anvisa. Essa morosidade

perder essa oportunidade. Através desta lei em discussão no

é devido a exigência de uma aprovação no Comitê de Ética

Congresso Nacional, nós fortalecemos o país e beneficiamos

local, depois uma provação secundária, no Comitê Nacional

nossos pacientes.

de Ética em Pesquisa (CONEP), e também uma provação
paralela na ANVISA. Isso demora em média oito meses, e

A NOSSA EXPECTATIVA É BEM OTIMISTA
E NÓS IMAGINAMOS QUE O PROJETO
(PLS 200/2015) POSSA SER APROVADO
E ENTRAR EM VIGOR EM 2020. ELE
BASICAMENTE CRIA UM MARCO LEGAL
NA PESQUISA CLÍNICA, ESTABELECENDO
TODAS AS REGULAMENTAÇÕES, PRAZOS
E TORNANDO O BRASIL COMPETITIVO.

em alguns processos, até mais de um ano, para se iniciar um
Protocolo de Pesquisa.
Tudo isso faz com que oportunidades sejam perdidas. É
por isso que os protocolos demoram a abrir no Brasil. Ficamos,
portanto, limitados a estudo Fase III e não recebemos estudos
Fase II e Fase I que requerem uma provação mais rápida,
no máximo 60 dias. Além disso, não temos uma lei que
regulamente este processo, tudo é feito através de resoluções
e normativas, o que torna tudo extremamente frágil e, óbvio,
o Brasil então perde credibilidade e não figura com um país
importante no cenário da Pesquisa Clínica mundial. No
entanto, muitos outros países que se organizaram e possuem
essa capacidade têm maior destaque e preferência.
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realmente, um negócio de altíssimo risco. Agora, enquanto

O BRASIL RECEBE APENAS 2% EM
COMPARAÇÃO COM PAÍSES COMO OS
ESTADOS UNIDOS, POR EXEMPLO, QUE
RECEBEM 40% DO INVESTIMENTO EM
PESQUISA CLÍNICA.

o Brasil não desenvolver os seus próprios protocolos e a
indústria farmacêutica brasileira não entender que ela
precisa ter um papel também em inovação e tecnologia,
nós vamos ficar sendo meros produtores de similares e de
genéricos e não vamos estar desenvolvendo nenhum tipo de
tratamento inovador, genuinamente brasileiro. Acho que a
indústria brasileira precisa se aproximar das Universidades
e estabelecer parcerias. Somente com essas parcerias e os

Além dos inúmeros benefícios para os pacientes,

cientistas tendo novas ideias e podendo ser financiadas

investir em Pesquisa Clínica tem a vantagem de gerar

pelos setores de inovação, tecnologia e pesquisa na

milhares de empregos ao país. O senhor poderia nos

Indústria Farmacêutica brasileira é que vamos poder mudar

falar sobre a perspectiva econômica e o crescimento, e os

esse cenário.

ganhos no que diz respeito à balança comercial do setor?
Basta lembrarmos o número do estudo publicado

Por falar em inovação, em junho de 2019, o senhor

recentemente pela INTERFARMA. Este estudo mostra que

foi eleito presidente da Aliança Pesquisa Clínica Brasil -

podemos gerar diversos empregos no Brasil, gerar uma

Juntos pela Ética, Saúde e Inovação. Poderia nos falar

receita anual capaz de ultrapassar a 2 bilhões de reais

um pouco sobre essa importante organização e quais são

investidos em Pesquisa Clínica, beneficiando mais de 55

os principais pontos da agenda da organização com o

mil pacientes brasileiros a cada ano, nas mais diferentes

Governo Federal?

doenças. Tudo isso faz com que exista a criação de todo

A Aliança tem como objetivo primordial, apesar de estar

um ciclo de geração de empregos, de pessoas trabalhando

encabeçando a luta pelo Projeto de Lei pela sua aprovação

direta e indiretamente com pesquisa, como a Logística,

para Pesquisa Clínica, transformar o Brasil em um polo

enfim, desonerando o nosso Sistema Único de Saúde (SUS).

do desenvolvimento em ensaios clínicos, com centros

Então, sem sombra de dúvida, nós estamos perdendo uma

de pesquisas que possam abranger as mais diferentes

fatia desse investimento, cuja estimativa é de 120 bilhões

regiões do Brasil, capacitando e criando possibilidade

de dólares/ano, do qual o Brasil recebe apenas 2% em

de treinamento, intercâmbio e possibilitando acesso aos

comparação com países como os Estados Unidos, por

pacientes de pesquisa nas mais diferentes regiões do Brasil.

exemplo, que recebem 40% do investimento em Pesquisa
Clínica.

Eu creio que Aliança, que une esforços de pacientes, da
indústria farmacêutica, dos profissionais de Pesquisa Clínica
e dos investigadores das mais diferentes áreas, pode vir a

A Pesquisa Clínica está diretamente ligada à inovação.

contribuir para realmente transformar o Brasil num exemplo,

Como o senhor analisa essa questão e o que falta para que

através dessa estrutura e dessa organização e é isso que a

a cultura da inovação no setor farmacêutico brasileiro seja

gente tenta plantar para o futuro.

definitivamente implementada e de fato se desenvolva?
A falta de cultura da inovação do setor farmacêutico

Recente relatório (**) da IQVIA Institute for Human Data

brasileiro provém exatamente da falta de respeito às

Science, alerta que apesar dos altos níveis de atividade

patentes. Eu acho que se criou uma cultura de se explorar e

e desenvolvimento, a oncologia continua a ser a área

de se esperar a patente expirar, ou se quebrar essa patente

mais desafiadora para Pesquisa Clínica. Entre os desafios

e apenas se produzir cópias, onde você tem bastante lucro

estão as barreiras à adoção de novos medicamentos. Ao

e acaba não participando do risco inerente à Pesquisas

longo de sua carreira, o senhor participou até o momento,

Clínicas. Sabe-se que para cada 10 mil novas moléculas

de mais de 170 protocolos de Pesquisa Clínica. Na sua

estudadas, apenas cinco, vão ter aprovação final e vão

opinião, quais são os principais desafios? E quais as

chegar no mercado. Então, você tem um custo de milhões

oportunidades?

de dólares para cada protocolo o que torna a pesquisa,
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participei e assinei junto a esse relatório pela Aliança

nós teremos que fazer todo um caminho de construção,

Pesquisa Clínica. Eu poderia dizer que hoje, os principais

de mostrar então esse novo Brasil com um novo cenário,

desafios e as barreiras estão em tornar o Brasil um país

atrair novos investidores, capacitarmos e formarmos novos

sério, competitivo, com prazos que sejam respeitados.

investigadores e novos centros de pesquisa. E que esses

Talvez hoje, o grande problema é que não temos um prazo

centros possam estar espalhados por todas as regiões do

determinado e isso faz com que o Brasil seja excluído do

Brasil e possibilitando o acesso dos pacientes ao que existe

cenário e perca muito dinheiro em termos de investimento.

de mais moderno em termos de tratamento médico.

A maneira que nós temos de vencer isso é otimizando e
agilizando todo nosso processo de aprovação.

Também estamos conseguindo desmistificar a ideia
de que o participante de Pesquisa Clínica é apenas

Vejam, a oportunidade é agora. Nós temos um país que

uma “cobaia”. Ele passa a compreender que vai ter a

está com uma democracia, temos um cenário mais liberal,

possibilidade de receber um tratamento inovador e encontrar

onde vão existir oportunidades de investimento em capital

um tratamento e uma solução para sua doença por mais

privado, temos estabilidade econômica, uma diversidade

grave que ela seja, falando especificamente do câncer.

étnica bem interessante. Este, mostra-se, um cenário muito

Não é à toa que hoje nós temos o privilégio de poder ver

promissor para novos tratamentos e desenvolvimento

os resultados de estudos que vínhamos desenvolvendo em

de novas pesquisas. Além disso, temos profissionais e

drogas-alvo, em Imunoterapia para o câncer já há mais de

investigadores e estamos capacitando cada vez mais.

10 anos, sendo colocados no mercado. Isso também traz

Então, esse é o momento. A ideia de levar essa

todo tipo de treinamento e formação para as pessoas que

discussão para o Congresso Nacional foi extremamente

trabalham com câncer capacitando e melhorando os centros

feliz porque pela primeira vez, talvez em décadas, nós

de oncologia de todo o Brasil.

estamos conseguindo mostrar para o cenário internacional
que o Brasil está fazendo alguma coisa de concreto para
mudar essa realidade. É óbvio que para isso se concretizar

O que o senhor gostaria de destacar para o momento
atual da Pesquisa Clínica?

precisamos do apoio de todos os atores envolvidos no

A minha mensagem final em relação a tudo isso é

cenário da pesquisa, como investigadores, pacientes,

extremamente otimista. Eu acredito no Brasil e acredito na

Indústria Farmacêutica e demais profissionais.

possibilidade de mudança. Nós podemos, sim, deixar um

Eu diria que nós temos que fazer com que o Brasil cresça.

legado muito bonito para todos que queiram trabalhar e se

Essa oportunidade concreta vai se iniciar com a aprovação

envolver com Pesquisa Clínica. Vejo no futuro, e isso já está

do projeto de lei (PLS 200/2015). Depois de aprovado,

começando acontecer, todo centro de tratamento de câncer

ESTAMOS CONSEGUINDO
DESMISTIFICAR A IDEIA DE QUE O

tendo um departamento de Pesquisa Clínica associado para
oferecer aos pacientes oportunidades de novos tratamentos
e de tratamentos mais promissores.

PARTICIPANTE DE PESQUISA CLÍNICA
É APENAS UMA “COBAIA”. ELE
PASSA A COMPREENDER QUE VAI
TER A POSSIBILIDADE DE RECEBER UM
TRATAMENTO INOVADOR E ENCONTRAR
UM TRATAMENTO E UMA SOLUÇÃO PARA
SUA DOENÇA POR MAIS GRAVE QUE ELA
SEJA, FALANDO ESPECIFICAMENTE DO

(*) O estudo é resultado de uma parceria entre INTERFARMA, ABRACO
(Associação Brasileira de Apoio e Combate ao Câncer) e Aliança Pesquisa
Clínica Brasil.
(**) O relatório, intitulado Global Oncology Trends 2019: Therapeutics,
Clinical Development and Health System Implications (Tendências Globais
de Oncologia 2019: Terapêutica, Desenvolvimento Clínico e Implicações do
Sistema de Saúde) , foi publicado em maio de 2019 e, entre outras coisas,
examina a produtividade e a produção de Pesquisa Clínica em oncologia e a
perspectiva de novos avanços nos próximos cinco anos.

CÂNCER.
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ANVISA CRIA INICIATIVA PARA ACELERAR ANÁLISE
DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS MEDICAMENTOS

P

ara agilizar a análise das pesquisas clínicas e tornar

(DDCM). O DDCM por sua vez é o compilado de documentos

o país um local competitivo para estudos clínicos

que são submetidos à Anvisa na fase de Pesquisa Clínica,

a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)

com a finalidade de se avaliar as etapas inerentes ao

publicou em agosto passado uma nova Orientação

desenvolvimento de um medicamento experimental.

de Serviço (OS) 69/2019. Essa OS dispõe sobre o

Mas na prática, de que forma essa Orientação de

detalhamento dos procedimentos de análise das petições

Serviço vai tornar o desenvolvimento nas Pesquisas Clínicas

de Dossiê de Desenvolvimento Clínico de Medicamento

de medicamentos mais atrativo no Brasil? Para saber sobre
isso, a Revista Integrativa entrou em contato, por e-mail,
com a Assessoria de Imprensa da Anvisa. De acordo com
o órgão, a medida deve ter um impacto significativo, pois
envolve estudos de Fase Clínica III que hoje representam
69% dos ensaios clínicos aprovados pela Anvisa. “Com esse
procedimento, a Anvisa pretende reduzir 40% do tempo
utilizado para avaliação de DDCMs que se enquadram nas
situações da Orientação de Serviço. Como a atratividade
da Pesquisa Clínica de estudos multinacionais também é
dependente do tempo de autorização dos países, a agência
acredita que essa iniciativa contribuirá para prazos mais
céleres para sua manifestação”.
Vale lembrar que a ANVISA é um dos três órgãos que
regulamentam a Pesquisa Clínica no Brasil. Os outros dois
são o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e a Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Uma das suas
funções é aprovar que um novo medicamento seja utilizado.
Segundo este órgão, a iniciativa não trará comprometimento à qualidade técnica da avaliação e riscos à
população, uma vez que a avaliação considerará aspectos
já avaliados por países membros fundadores do ICH (Japão,
Estados Unidos e países da União Europeia), que seguem
altos padrões de qualidade internacional, também seguidos
pela Anvisa.
O ICH (Conselho Internacional para Harmonização de
Requisitos Técnicos para Registro de Medicamentos de Uso
Humano)), do qual o Brasil é membro, reúne autoridades
reguladoras e associações de indústrias farmacêuticas para
discutir aspectos técnicos e científicos para o registro de
medicamentos.
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ASPECTOS ÉTICOS EM PESQUISA

A RELAÇÃO PESQUISADOR X PARTICIPANTE DE PESQUISA CLÍNICA
Dra. Marcia Mocellin Raymundo
Bióloga do HCPA; professora da UFRGS; Membro dos Comitês de Ética em Pesquisa e de Bioética do HCPA
e membro da Comissão de Ética do Conselho Regional de Biologia 3ª Região.
comportamento moral das pessoas em sociedade e a moral
como um conjunto de normas e regras estabelecidas por
uma sociedade visando o comportamento concordante
de cada pessoa com os interesses coletivos. Assim, alguns
aspectos são fundamentais para o estabelecimento de
uma relação eticamente adequada entre pesquisadores e
participantes de pesquisas clínicas, tais como o respeito à
pessoa e o estabelecimento de uma relação de confiança
entre todos os envolvidos, que será a base para todas as
atividades relacionadas à pesquisa. O respeito à pessoa e a
relação de confiança estão intimamente relacionados.
Convite para participar da Pesquisa
Uma adequada relação entre os profissionais e os
possíveis participantes de pesquisas inicia com o momento
do convite a participar da pesquisa. Este procedimento
implica em clareza de informações, linguagem acessível,
tempo adequado para esclarecimento de dúvidas e garantia
de um ambiente livre de coerção, visando a tomada de
decisão realmente de forma voluntária.
Neste cenário, é importante destacar que quando
o pesquisador é também o profissional que atende
assistencialmente o possível participante de uma pesquisa o
convite deve ser realizado de forma totalmente independente
da assistência, ou seja, garantir que a recusa em participar
da pesquisa - ou desistência após haver ingressado - não
terá nenhuma implicação negativa no tratamento assistencial
em andamento.

A

atenção à saúde - em todas as esferas – é
naturalmente complexa, tanto em razão do
número de componentes e de interrelações envolvidas nos
seus respectivos processos, quanto em função das novas
tecnologias que surgem a cada dia. Logo, a complexidade
se reflete diretamente na relação profissional-paciente e está
presente também em um cenário de pesquisa, sobretudo
clínica, uma vez que esta, na maioria das vezes, envolve
inúmeros componentes, necessitando alto grau de interação
entre eles.
Relação Ética
Essa interrelação implica, justamente, em uma relação ética, considerando a ética como a ciência do

O Termo de Consentimento
O processo de consentimento inicia com o convite e
finaliza com a assinatura do Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE). Porém, a assinatura do TCLE deve
ocorrer apenas após a pessoa que está sendo convidada
a participar da pesquisa ter tido o tempo necessário para
tomar sua decisão de forma livre e voluntária, baseada em
todas as informações e explicações recebidas.
Respeito e Confiança
O respeito às decisões dos participantes, assim como a
relação de confiança, baseada na clareza das informações,
deve permear todas as atividades relacionadas a sua
participação, resultando no estabelecimento de uma relação
empática entre profissionais e participantes de pesquisas.

REVISTA INTEGRATIVA - CLINIONCO - ANO 7 - DEZEMBRO DE 2019

23

CAPA - PESQUISA CLÍNICA

CENTRO DE PESQUISA CLÍNICA DA CLINIONCO
HISTÓRICO E ESTRUTURA

C

iente da importância do
desenvolvimento de novos
tratamentos na área do Câncer, a
CliniOnco estruturou em Outubro
de 2005, sob a Coordenação do
oncologista Jeferson Vinholes o Centro
de Pesquisa Clínica, que tem como
objetivo conduzir estudos clínicos
em Oncologia e proporcionar aos
pacientes acessos aos medicamentos
investigacionais.
“O centro possui a infraestrutura
e equipe necessárias para a condução
de estudos clínicos nacionais e internacionais de fase II, III e IV”,
afirma a enfermeira coordenadora
do Centro de Pesquisa na Clinionco,
Fabiane Rosa. A equipe é composta
por médicos, enfermeiras de pesquisa
com dedicação integral a condução
de estudos clínicos e secretária. Todos
capacitados e com vasta experiência
na área.
Para a aprovação dos estudos

clínicos, o Centro utiliza o Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital
Moinhos de Vento, informa a enfª
Fabiane. Durante estes anos, foram
conduzidas mais de cem pesquisas
clínicas nas diversas patologias, como
mama, pulmão, próstata, pâncreas,
colón, linfoma, mieloma e cabeça e
pescoço. Dentre esses, alguns estudos
destacaram-se pelo número de

ESTUDOS EM
DESENVOLVIMENTO
E NOVOS ESTUDOS
Atualmente o Centro de Pesquisa está conduzindo estudos clínicos de mama e próstata, com
diversos pacientes em tratamentos
investigacionais. Em breve dois novos
estudos clínicos estarão abertos para
a inclusão de novos participantes de
pesquisa: câncer de mama e câncer
renal, declara a Coordenadora do
Centro.
24
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participantes incluídos. Em particular,
destacamos um estudo de câncer de
mama em que a CliniOnco recrutou
o maior número de pacientes na
América Latina, tornando-se de grande
relevância, pois foi utilizado pelo FDA
(Food and Drug Administration) para a
aprovação de um medicamento, hoje,
amplamente utilizado para câncer de
mama metastático.
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ESTUDOS CLÍNICOS MULTICÊNTRICOS PARA O TRATAMENTO DO CÂNCER DE PRÓSTATA
O ensaio ou estudo clínico multicêntrico é classificado como o padrão
ouro em Pesquisa Clínica. Refere-se a
um desenho de estudo no qual ocorre
a condução simultânea e controlada
de um mesmo protocolo em diversas
instituições de ponta nacionais e
estrangeiras.
Atualmente, três estudos clínicos
multicêntricos para tratamento de

com o investigador principal destes três
ensaios clínicos, o médico urologista
Ernani Luis Rhoden, os resultados até
o momento são bastante alentadores
e otimistas. “Esses estudos clínicos
certamente corresponderão a uma
nova ferramenta de tratamento para
pacientes com câncer de próstata
avançado”, afirma.
Para esses três estudos foram

bioquímica ou metastático sensível à
androgênio com testosterona > 150ng/
dI e PSA > 2,0ng/mL. Trata-se de um
tratamento de primeira linha com a
medicação do estudo (terapia oral
com antagonista do receptor GnRH)
ou Leuprolida. “Estes estudos têm um
tempo limite para incluir pacientes
rigorosamente escolhidos de acordo
com critérios específicos para poder

câncer de próstata estão sendo
desenvolvidos no Centro de Pesquisa
Clínica (CPC) da CliniOnco. De acordo

randomizados 20 pacientes. Um dos
quais envolve pacientes portadores
de câncer de próstata com recidiva

participar. Tempo este que já foi
esgotado, sendo que nos três, tiveram
nossos pacientes incluídos, e eles estão
fazendo acompanhamento regular,
de acordo com a normatização do
patrocinador do estudo clinico”, explica o doutor Rhoden.
“Em função da grande incidência
do câncer de próstata no mundo todo
e especialmente nos países ocidentais e
o aumento da longevidade do homem,
este tumor tornou-se um dos mais
relevantes na atualidade”, reforça
o médico urologista e investigador
principal das pesquisas multicêntricas.
“A escolha do tipo de tratamento
para o câncer de próstata depende
intimamente do estágio em que a
doença é diagnosticada. Atualmente,
um dos grandes problemas com
essa doença é quando a neoplasia
é diagnostica tardiamente ou já em
estágios avançados, quando então
são possíveis somente tratamentos
paliativos para controle da mesma”,
explica o médico. Ele lembra que,
mesmo nesta situação, muitas vezes
os tratamentos disponíveis apresentam
limitações e ressalta que “neste contexto, o desenvolvimento de novas
drogas para o tratamento e controle
do câncer de próstata em estágios
avançados está em continua pesquisa”.
Sendo assim, diversos estudos
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clínicos estão em desenvolvimento nos
centros médicos no mundo inteiro,
promovendo grandes avanços em
prevenção, detecção precoce e
tratamentos. “Nós fomos contemplados
para participar. Somente centros de
excelência e que passam por uma
vistoria rigorosa são convidados a
participar desses estudos, o que nos
deixa bastante lisonjeados, uma vez
que fomos escolhidos por três destes
estudos com câncer de próstata”,
comenta Dr. Rhoden.
O médico urologista reforça a
fundamental importância e seriedade

da Pesquisa Clínica no desenvolvimento
de novos tratamentos. Informa que “os
estudos clínicos apresentam várias
fases e testes, que correspondem ao
desenvolvimento, incluindo eficácia,
doses, efeitos colaterais, riscos e
benefícios garantindo seu uso seguro
antes de serem liberados para o uso
pela população de acordo com a
prescrição médica. Além disso, são
testadas inicialmente em populações
bastante
específicas
selecionadas
pelo estudo, voluntárias, com determinadas doenças e em estágios
bem definidos, quando então, são

observados
inúmeros
aspectos
clínicos e laboratoriais relacionados
ao medicamento e os efeitos sobre a
doença, que correspondem aos estudos
clínicos em questão”.
“Portanto, esses estudos são
fundamentais para que novas drogas
possam ser desenvolvidas e aprovadas
para pessoas com determinadas doenças. Todos eles são supervisionados
rigorosamente por diferentes entidades
de controle para garantir a segurança
dos pacientes incluídos nos mesmos”,
reforça o médico investigador Dr.
Ernani Rhoden.

Para mais informações entre em contato com a equipe do Centro de Pesquisa
Clínica através do telefone 51 4009 6035 ou pelo e-mail
pesquisa@clinionco.com.br
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PUBLICAÇÃO DE ESTUDO CLÍNICO NO JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
O Dr. Jeferson Vinholes, oncologista, coordenador e Investigador principal do Centro
de Pesquisa, destaca a publicação em outubro de 2019 de um estudo para câncer de
mama em uma das mais importantes revistas médicas sobre Oncologia, a Journal of
Clinical Oncology (Jornal de Oncologia Clínica) - Jornal oficial do ASCO (American
Society of Clinical Oncology).
“O estudo foi conduzido em diversos centros do mundo e incluiu a nossa clínica
(CliniOnco Porto Alegre). Ele trata da adição de uma medicação, chamada Capecitabina,
ao tratamento adjuvante (preventivo) às pacientes com tumor de mama (sub-tipo triplonegativo) sem nenhum receptor, após a cirurgia e a quimioterapia”, explica o Dr. Jeferson
Vinholes. O oncologista, que foi também um dos autores do estudo, destacou também o
trabalho e dedicação da enfermeira coordenadora de pesquisa, Fabiane Rosa, junto aos
pacientes, o que contribui para o sucesso desse estudo.
A publicação de artigos como estes, advindos da pesquisa clinica, reflete o interesse
da clinica em fazer parte dos avanços científicos que contribuem para a evolução do
tratamento do câncer e também, proporcionar a chance de cada vez mais pacientes
se beneficiarem com os novos tratamentos advindo destes estudos, afirma Dr. Vinholes.

DEPOIMENTO DE PACIENTE
O principal objetivo das instituições em desenvolver
pesquisa clínica é beneficiar pacientes através do
desenvolvimento de novas drogas, as quais beneficiarão
não só o paciente que está no estudo, mas futuramente,
muitos outros que necessitarão desse tratamento. O paciente
Angel Dario Solassi, do Centro de Pesquisa da Clinionco,
é uma dessas pessoas e manifesta em seu depoimento a
satisfação em fazer parte de um estudo clinico:
“Em março de 2017, depois de passar por cirurgia e
radioterapia, o câncer de próstata voltou e fui apresentado
ao Dr. André Brunetto (da CliniOnco) que me convidou para
entrar no Embark, um Ensaio clínico específico para esse
tipo de câncer que testa a eficácia de um novo fármaco
chamado Enzalutamida. Depois de analisar o Protocolo
e tirar todas as dúvidas, decidi, junto com minha esposa,
participar do Ensaio, que é ministrado junto ao tratamento
hormonal tradicional.

Dr. Ernani Luis Rhoden - Cremers 18856
Profº Livre-Docente de Urologia da Universidade Federal de Ciências da
Saúde de Porto Alegre (UFCSPA).
Pós-doutorado na Harvard University, Boston, Estados Unidos.
Membro do Conselho Editorial do International Brazilian Journal of Urology,
e revisor convidado de vários periódicos internacionais, incluindo European
Urology, International Journal of Impotence Research e The Journal of Sexual
Medicine, JAMA, Urology.

A competência e amabilidade com que fui recebido
pela equipe de profissionais da clínica contribuiu muito
para eu suportar o impacto da doença. Além disso,
foi disponibilizado também consultas com Psiquiatra e
Psicóloga e estendidas aos familiares. Posso dizer que minha
experiência como paciente de pesquisa tem sido muito boa
porque tenho acesso a um tratamento diferenciado sem
custo algum, realizado por profissionais em um ambiente
dedicado exclusivamente ao tratamento do câncer e que está
sempre procurando novidades no combate a essa doença.
Tenho uma boa expectativa em relação ao novo
tratamento. Continuo ativo, fazendo ginástica, caminhando,
viajando, enfim, levo uma vida normal. Para quem está
com o mesmo problema ou aquelas pessoas que no
futuro venham a passar por uma situação semelhante,
eu recomendo a participação de um estudo que tenha a
seriedade do Embark”.

Dr. Jeferson Vinholes – CRM 16.745
Oncologista Clinico
Graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Mestrado no Instituto Jules Bordet, em Bruxelas Bélgica
Doutorado pela Universidade de Sheffield, Inglaterra
Diretor Técnico da Clinica de Oncologia de Porto Alegre, Coordenador e
Investigador Principal do Centro de Pesquisa Clinica da CliniOnco.

Enfª Fabiane Rosa – COREN 88643
Enfermeira coordenadora do Centro de Pesquisa Clinica da Clinionco
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CÂNCER PEDIÁTRICO:

A PESQUISA CLÍNICA E O PANORAMA
MUNDIAL DA DOENÇA
Dr. André Brunetto - CRM 27.420
Médico Oncologista
Centro de Oncologia da CliniOnco
Instituto do Câncer Infantil - ICI

também em fatores culturais como
falta de acesso a informação sobre
pesquisa pela comunidade em geral. O
conhecimento científico no País ainda
não consegue chegar à sociedade de
maneira objetiva, clara e elucidativa.
O cidadão comum desconhece o
que é realizado dentro dos centros
de pesquisa e dos laboratórios das
universidades por falta de informação.
Esta divulgação não depende apenas
da comunidade, mas também dos
governos e em seus vários níveis, seja
municipal, estadual ou federal e dos
meios de comunicação.

C

erca de 2% de todos os
tipos de cânceres no mundo
ocorrem na faixa etária pediátrica e
mais de 12 mil crianças e adolescentes
serão diagnosticados anualmente com
câncer infantil no Brasil, segundo
Instituto nacional do Câncer (INCA).
O câncer infanto-juvenil representa a
primeira causa de morte por doença
entre crianças e adolescentes de
1 a 19 anos, em todas as regiões
do País. O câncer na infância não
é possível de ser prevenido por
meio do controle da exposição aos
fatores de riscos, já que não são
eles os principais influenciadores
do aparecimento da neoplasia,
ao contrário do que é aplicado às
populações adulta. Notadamente,
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verifica-se que o diagnóstico realizado
nas fases iniciais da doença permite
um tratamento menos agressivo e com
maiores chances de cura. O acesso
de pacientes a centros de atendimento
especializados em oncologia pediátrica
e a condução de pesquisas inovadoras
vem contribuindo para o aumento das
chances de cura que podem chegar
a 70-80% em países desenvolvidos e
centros de excelência no Brasil.
A oncologia pediátrica é uma
especialidade carente de recursos
humanos e o apoio financeiro para a
condução de pesquisa é reduzido em
nosso meio. As causas são multifatoriais
e passam por escassez de recursos
públicos e privados, mas esbarram
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LABORATÓRIO DE PESQUISA NO ICI
Compartilhar a geração de novos
conhecimentos por meio de pesquisas
com dedicação e responsabilidade
tem sido um dos grandes propósitos
do Instituto do Câncer Infantil (ICI)
nos últimos 25 anos. A entidade luta
contra a falta de recursos no país e no
mundo para investimento em oncologia
pediátrica, absolutamente necessários
para o andamento dos projetos, o
que certamente caberia também aos
governos e indústria farmacêutica
maior incentivo na área infantil. Mesmo
assim, segue buscando alternativas,
sempre com o propósito de expandir
o benefício do conhecimento científico
à população através de parcerias com
a iniciativa privada. Agora, com o
seu laboratório de pesquisa próprio
e independente, haverá a ampliação
das linhas de pesquisa já existentes,
aumentando o número de estudos

CAPA - PESQUISA CLÍNICA

biológicos na área e o número de
bolsas de formação acadêmica. Isso
possibilita um conhecimento mais
aprofundado da doença, de modo que
toda a sociedade seja beneficiada.
TUMORES PEDIÁTRICOS
É importante salientar que existem
algumas
diferenças
importantes
quando comparamos os tumores em
crianças e adultos e isto tem impacto na
evolução das pesquisas e nos tratamentos inovadores. Os tumores em adultos
e crianças geralmente se comportam
e respondem de maneira distinta ao
tratamento. Os tumores pediátricos
são frequentemente mais agressivos
e essa é uma razão para explicar
melhor resposta à quimioterapia. A
biologia tumoral e as alterações genéticas diferem também em diversos
aspectos. Adicionalmente, a qualidade
de vida é outro aspecto importante a
ser considerado em crianças curadas
que possuem uma longa expectativa
de vida, especificamente para agentes
com efeitos colaterais tardios e que
afetam o crescimento.
A idade média que uma criança
pode começar a engolir comprimidos
é de cerca de 7 anos e, para crianças
mais novas, a incapacidade de engolir
agentes orais representa um potencial
obstáculo. Se um agente oral não
possui formulação líquida, os pacientes
podem não ter outras opções de
tratamento disponíveis. Atualmente,
há pouco incentivo financeiro para
as empresas farmacêuticas investirem
tempo, esforço e capital necessários
para desenvolver formulações líquidas pediátricas. O sabor também
é importante, pois aumentará a
probabilidade de recusa ou vômito,
comprometendo a terapia eficaz.

DIFERENÇA NA ABRANGÊNCIA
DOS TRATAMENTOS EM ADULTO X
PEDIATRIA
As toxicidades observadas nos
ensaios clínicos iniciais não são
comparáveis entre crianças e adultos,
nem as respostas biológicas avaliadas
durante os ensaios clínicos mais tardios.
Uma das diferenças mais importantes
entre crianças e adultos é a questão
do crescimento e desenvolvimento.
Por exemplo, em estudos que avaliam

Uma das principais limitações para
a participação em ensaios clínicos
nos países em desenvolvimento é a
falta de pessoal treinado. Ainda há
falta de reconhecimento em relação
à importância dos assistentes de
pesquisa clínica para integrar a equipe
multidisciplinar na maioria dos centros.
A coleta de dados em muitas unidades
de oncologia pediátrica é geralmente
considerada menos importante.

inibidores do fator de crescimento da
insulina (IGF), a preocupação hipotética
de interromper o crescimento normal é
ponderada contra a questão premente
da progressão do tumor. Além disso, a
extrapolação da dose para adultos não
é direta e deve considerar a proporção
de água e gordura, alterações no
desenvolvimento de órgãos e seus
efeitos no metabolismo da droga.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Esta revisão destaca alguns dos
desafios no desenvolvimento de medicamentos e particularidades comuns
para tumores na infância. A crescente
compreensão da composição genética
dos tumores e dos perfis moleculares
para avaliar proteínas, RNA, e DNA
que impulsionam o fenótipo maligno
dos tumores avançam de maneira
rápida e progressiva. Os avanços
biológicos, médicos e tecnológicos
podem elucidar interações dentro
de uma célula que regulam o
comportamento tumoral. Acima de
tudo, os estudos científicos em pediatria
precisam ser capazes de se adaptar
para integrar alguns dos avanços nos
métodos de engenharia, computação e
física. Dados multidimensionais podem
permitir uma compreensão abrangente
dos recursos de um sistema biológico
e prever de maneira otimizada o
comportamento da célula cancerígena.
Isso pode ter o potencial de prever
o curso natural das doenças e sua
resposta a terapêuticas específicas
acelerando o desenvolvimento de
novos medicamentos em oncologia
pediátrica.

DIFICULDADES NA PESQUISA E
TRATAMENTO EM CRIANÇAS
Enquanto na Europa e nos Estados
Unidos, a maioria das crianças
é tratada por centros regionais
especializados de câncer; nos países
em desenvolvimento, em contraste, a
grande maioria das crianças é tratada
em centros não especializados. Não é de
surpreender que as taxas de sobrevida
nesse cenário sejam menores. Na
América do Sul, por exemplo, o grupo
GALOP (Grupo Latino Americano de
Oncologia Pediátrica) está desenvolvendo estudos cooperativos em
diversos tumores pediátricos. Essas
iniciativas, no entanto, para terem
sucesso a longo prazo, exigem
mudanças nas políticas de cooperação
nacional e internacional e necessitam
estabelecer uma fonte estável de
financiamento para ensaios clínicos
cooperativos em câncer pediátrico.
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TRATAMENTO

ALIMENTAÇÃO DURANTE
O TRATAMENTO DO CÃNCER.

Manuela Albe Porcher - CRN 13.454
Nutricionista do Centro de Atendimento Multidisciplinar da CliniOnco

A nutrição, assim como a medicina, é uma ciência. Isso significa que é necessário ter evidência científica - ou seja, pesquisas - para elaboração das condutas e orientações nutricionais.

D

urante o tratamento contra
o câncer é comum surgirem
dúvidas sobre a alimentação e
nutrição. Combinado a isso, a
facilidade de acesso à internet torna
inevitável a busca por esse assunto
nas mídias sociais e sites, mas é
importante ter cuidado, já que muitas
informações divulgadas no meio
digital são equivocadas e não possuem
credibilidade. Por isso é importante
lembrar que a nutrição, assim como
a medicina, é uma ciência. Isso
significa que é necessário ter evidência
científica - ou seja, pesquisas - para
elaboração das condutas e orientações
nutricionais. No entanto, grande parte
das informações divulgadas na internet
é baseada apenas em experiências
ou crenças individuais e não possui
embasamento científico.
Cada tipo de câncer apresenta
suas particularidades e cada indivíduo responde de uma maneira
diferente ao tratamento. Por isso, é
necessária uma avaliação nutricional
de forma individualizada, para
que as orientações alimentares sejam realizadas considerando as
características pessoais e o diagnóstico
de cada paciente. Em oposição a isso,
as informações compartilhadas em
redes sociais não levam em conta esses
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aspectos e apenas são divulgadas de
forma generalizada.
Justamente por isso, a polêmica
sobre alimentação durante o tratamento
oncológico está mobilizando diversos
profissionais, a fim de unir forças para
a divulgação correta de informações de
credibilidade. Recentemente, o Instituto
Nacional do Câncer (INCA)* publicou
uma cartilha destinada a pacientes, na
qual esclarece os principais mitos sobre
a alimentação durante o tratamento
contra o câncer.

CARBOIDRATOS ALIMENTAM
O CÂNCER?
O primeiro mito destacado foi que
alimentos fonte de carboidrato (pão,
farinha, arroz, massa, açúcar e etc)
são capazes de alimentar o tumor.
Apesar de amplamente disseminada,
essa informação é considerada falsa. Isso porque todas as células do
corpo precisam de glicose para
exercer suas funções fisiológicas e os
carboidratos são responsáveis por
fornecer energia (através de glicose)
para as células do organismo. Quando
privado do consumo de carboidratos,
o corpo encontrará outra forma de
gerar glicose e isso pode acontecer
através da quebra de massa muscular.
A perda de peso não intencional,
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especialmente de massa muscular,
não é indicada durante o tratamento.
Até o presente momento, não existem
estudos suficientes que sustentem que
cortar carboidratos (açúcar) é eficiente
para “matar o tumor de fome”. Na
verdade, se deve ter em mente que uma
dieta pobre em carboidrato não trará
benefício adicional ao tratamento,
além de ser muito restritiva e de difícil
adesão.
PROTEÍNAS DE ORIGEM ANIMAL
PREJUDICAM O TRATAMENTO?
Além da privação de carboidratos,
ainda existe a crença de que o consumo
de proteínas de origem animal (carnes,
ovos, queijo, leite) pode prejudicar o
tratamento oncológico. Na entanto, é
justamente o contrário, pois o consumo
de alimentos fonte de proteína, em uma
quantidade adequada, contribui para
manter os músculos saudáveis, o que
permite que as atividades cotidianas
continuem sendo executadas durante
o tratamento, minimizando, assim, os
sintomas de fraqueza.
ALIMENTOS MILAGROSOS QUE
CURAM O CÂNCER?
Outro mito comum são os “alimentos milagrosos”, pois frequentemente

TRATAMENTO
surge algum alimento diferente que
é apontado como “capaz de curar
o câncer”. Atualmente, é a vez da
graviola. Mas nem a graviola e nem
chá de qualquer planta tem esse
potencial. Na verdade, é importante
enfatizar que não existe um alimento
capaz de curar o câncer, assim como é
equivocado atribuir o desenvolvimento

de um tumor ao consumo de algum
alimento específico, já que a etiologia
da doença é considerada multifatorial,
ou seja, envolve diversos fatores.
Diante de tais desmitificações,
a dúvida que surge é quem se deve
recorrer. O principal problema em
buscar informações na internet é
que muitas vezes não são fornecidas

por profissionais capacitados. Até o
momento, o que se tem fundamentado
através de pesquisa é que uma
alimentação adequada contribui de
forma positiva para o sucesso do
tratamento contra o câncer, assim como
uma alimentação inadequada pode
contribuir negativamente.

ALIMENTOS QUE COMPÕEM UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E EQUILIBRADA

FRUTAS E VERDURAS
Fornecem aporte de vitaminas, que são importantes para manutenção da imunidade.

LEITES E DERIVADOS (IOGURTES E QUEIJOS)
Fornecem aporte de proteína (que contribuem para saúde dos músculos) e de cálcio (que
contribui para saúde dos ossos). O fato de conter lactose não contra indica o consumo, exceto
para intolerantes.

CARNES E OVOS
Fornecem aporte de proteína e são fontes de ferro, cuja deficiência está relacionada ao
desenvolvimento de anemias.

CARBOIDRATOS (ARROZ, MASSA, PÃES)
Fornecem energia para realizar as tarefas diárias.

ÁGUA
Favorece o funcionamento adequado do organismo, o requerimento durante o tratamento é
de aproximadamente de 30 ml/kg.

A principal recomendação ao iniciar o tratamento contra o câncer é conversar com um nutricionista, para tirar dúvidas
e ajustar a alimentação conforme indicado pelo profissional. As orientações podem variar de acordo com a localização da
doença, da programação terapêutica, do estado nutricional prévio e das complicações presentes.
*2018 - Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva/Ministério da Saúde. Cartilha: Dietas Restritivas e Alimentos Milagrosos Durante o
Tratamento do Câncer: Fique fora dessa! 1a edição. INCA, Rio de Janeiro, RJ.
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TERAPIAS COMPLEMENTARES

GRUPO DE APOIO AO
Dra. Raquel Carvalho - psiquiatra - CRM 20.736
Paula Plácido - psicóloga - CRP 07/17833

“Por que será que saio sempre da reunião de bem com a
vida?
Porque será que as terças-feiras 14 hs se tornou uma reserva
tão importante em minha agenda quanto os dias de aplicação?
Porque no grupo vocês pode expor suas angústias e medos
que todos vão te compreender por terem situação análoga, e
vão te ajudar porque também estarão se ajudando.
Quando comecei era muito cético quanto a ter ajuda. Hoje
não abro mão do grupo. São todas minhas amigas do coração.
Obrigado a todas, em particular a Dra. Raquel e a Dra.
Paula”.
Percival Monser

“Alcançam a cada terça-feira seus objetivos com relação
aos pacientes.
Nós, portadores de câncer, passamos a aceitar e fazer o
tratamento muito graças a vocês que com o grupo nos ajudam
a vencer e acreditar que podemos, desde que tenhamos fé. A
vitória no tratamento é uma soma. Vocês e os pacientes que
aqui encontramos e conhecemos com suas experiências nos
fortificam. O psicológico nosso precisa de vocês no tratamento
e mesmo após vencermos tantas vezes quantas forem necessário
o câncer e possíveis metástases.
Obrigada a CliniOnco por 21 anos de sobrevida. Que
Deus abençoe vocês e a todos que se dedicam”.
Terezinha Grebin

“Sou imensamente grata pelo grupo de apoio da CliniOnco.
Profissionais super competentes e o melhor de tudo. Aprendo
com todos os integrantes e o remedinho que entra pelo ouvido
cura meu físico, minha alma, meu coração. Gostaria muito de
poder participar toda semana,mas como moro no interior do
nosso estado, não tenho condições financeiras de frequentar
assiduamente. Toda consulta ou exame que consigo agendar
para terças-feiras, assim o faço porque a importância para a
minha cura é inexplicável. A palavra que melhor resume o que
sinto é Amor!”
Tais Reginara da Silva
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A vivência do diagnóstico e tratamento do câncer
é desafiadora. Este processo, muitas vezes é longo,
desgastante e carregado de estigmas. Tendo em vista
que as angústias e os medos estão presentes durante
todas as etapas do tratamento torna-se imprescindível
oferecer espaço para que paciente e familiares possam
expressar-se emocionalmente.
Diante disso, entendemos que os grupos terapêuticos desempenham funções importantíssima,
pois proporcionam aos seus participantes inúmeros
benefícios como a universalidade do problema, a
instilação de esperança, a libertação de emoções e
oferecimento de informações.
Corroborando para este entendimento podemos
definir Grupo Terapia como a criação de um novo
e único espaço, no qual os pacientes poderão reexperimentar velhas experiências emocionais que foram mal resolvidas no passado, na família e nos demais
grupos de convívio, e nesta nova experiência terão
a oportunidade, neste enquadre terapêutico, de
ressignificar e reconstruir tais experiências que serão
internalizadas dentro de cada um. Além disso, esta
prática disponibiliza aos integrantes do grupo o
genuíno desejo de mudança e o acolhimento, bem
como a capacidade do terapeuta de facilitar o processo
grupal, promovendo um ambiente de liberdade para
as mais variadas formas de expressão. O campo
grupal se constitui como uma galeria de espelhos onde
cada um pode refletir e ser refletido.
Outras abordagens no grupo, muito pertinente, é a
espiritualidade e contemplação mais positiva frente ao
tratamento. A Organização Mundial da Saúde (OMS),

TERAPIAS COMPLEMENTARES

PACIENTE COM CÂNCER
já reconhecendo oficialmente estes aspectos, em 1988
incluiu a dimensão espiritual em seu conceito de saúde
remetendo a questões como significado e sentido da
vida, e não se limitando a qualquer tipo específico
de crença ou prática religiosa. Segundo a OMS a
espiritualidade e o conjunto de todas as emoções e
convicções de natureza não material, com a suposição
de que há mais no viver do que pode ser percebido ou
plenamente compreendido.
A CliniOnco, tendo a assistência integral e
humanizada como grande diferencial no tratamento
oncológico, estruturou o Grupo de Apoio ao Paciente
com câncer. Nos encontros semanais ocorre a troca de
aprendizado sobre os mais diversos temas, entre eles:
tratamentos quimioterápicos e adjuvantes, exames,
efeitos colaterais das medicações, cuidados pessoais,
além de abordar as relações com os familiares,
sentimentos de tristezas e alegrias, mas, principalmente,
a renovação da esperança e o entendimento de seu
processo pessoal.
Contamos também, com a participação de outros
profissionais para contribuir com temas de interesse
desta população como, nutrição e câncer, diretos
dos pacientes, terapias complementares e outros. Isso
oportuniza abrir o leque de informações significativas
aos pacientes, bem como oferecer a possibilidade de
atendimento nas diferentes áreas da saúde.
Os encontros são coordenados pela psicóloga
Paula Plácido e a psiquiatra Dra. Raquel Carvalho.
Ocorrem semanalmente, nas 3ª feiras, na Casa
Clinionco, na Rua Dona Laura, 204. Aberto a
pacientes em tratamento do câncer.

“Poderia escrever uma página para descrever o quanto
cada um de vocês é importante para mim. Obrigada por tudo.
Gratidão eterna”
Tais Reginara

“Sou uma pessoa privilegiada e agradecida a Deus por
pertencer ao Grupo de Apoio da Clinionco. Neste grupo
participam pessoas especiais que me dão suporte, carinho
e atenção, me acolhendo e me ouvindo sempre. Através de
conselhos me ajudam a continuar lutando pela vida, a ser feliz,
a viver com alegria, sem a preocupação com o dia seguinte.
Não podemos esquecer que somos pessoas vitoriosas. Se, por
acaso,a tristeza chegar em determinados momentos lembremos
que a força deste grupo e a presença de Deus estarão entre
nós, estendendo-nos proteção e amparo, para vencermos as
dificuldades. Agradeço a Dra. Raquel e a Dra. Paula que estão
sempre ao nosso lado nos orientando com palavras sábias e
carinhosas e à Clinionco pela organização deste grupo”.
Alice Sperb

Alegria versus tristeza: quando chega terça- feira, nossos
corações já aceleram, motivo: o encontro à tarde na CliniOnco
com a Dra. Raquel, Psicóloga Paula e amigos que lá vão a mais
um encontro de alegrias, desabafos e aprendizagem e quando
nos damos conta vem a tristeza da despedida e ao mesmo
tempo a alegria do retorno da próxima terça-feira e o nosso
tempo recomeça por estarmos juntos nesta missão.
Vera Marotzky

"Com a ajuda do Grupo de Apoio se torna mais simples juntar
forças e encarar os desafios de uma doença tão estigmatizada
como o câncer, pois podemos compartilhar experiências
com pessoas que estão na mesma situação e desta forma
conseguimos melhorar nossa compreensão sobre a doença
e os diferentes tipos de tratamento, sempre sob a orientação
carinhosa e profissional da Dra. Raquel e da Psicóloga Paula.
Sou muito grata a todos estes amigos queridos. "
Valquiria Notare
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OUTUBRO ROSA

ESTIMATIVAS 2019

59.700

NOVOS CASOS
EM TODO PAÍS.

5.110
NO RIO
GRANDE
DO SUL.

1 A CADA
10 MULHERES

RECEBERÁ O
DIAGNÓSTICO
DE CÂNCER
DE MAMA.

FATORES DE RISCO

Obesidade

Sedentarismo

Histórico familiar

Tabagismo

Consumo
excessivo de álcool

50+

Idade superior
a 50 anos

FONTE: INCA

Patrícia Palermo e colaboradores da CliniOnco
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OUTUBRO ROSA
AÇÕES DA CLINIONCO NO MÊS DE OUTUBRO
"Declare Seu Amor Por Você
Mesma" foi o tema da campanha
Outubro Rosa 2019 da CliniOnco.
Ações informativas ganharam destaque
com o objetivo de alertar e conscientizar
sobre o câncer de mama, doença que
representa a maior incidência entre
as mulheres gaúchas. Além de alertar
para a importância de adquirir hábitos
saudáveis, realizar consultas médicas
periódicas e exames preventivos.
ENTREVISTA com a mastologista
do Centro do Câncer de Mama, Dra.
Vivian Fontana no dia 07 de outubro,
na TV Bandeirantes abordando o
tema “Câncer de mama é o de maior
incidência entre as mulheres em todo
o mundo” e no dia 12 de outubro, no
Programa Mais Saudável, na Band
TV. Matéria: prevenção do câncer de
mama.
BATE PAPO: humanização do cuidado na visão do paciente realizado no
dia 18 de outubro, com o depoimento
de Patricia Palermo, economista,
professora e paciente que passou
pela experiência do câncer de mama.
Ela dividiu com os colaboradores da
clínica, suas vivências, aprendizados
e lições que somente quem passa por
este tipo de episódio em sua vida é
capaz de transmitir. Um encontro que
encheu de alegria e gratidão a todos
os colaboradores. Após o bate-papo,
Patricia participou da foto oficial da
equipe CliniOnco que se mobilizou
em prol da Campanha do OUTUBRO
ROSA.

Palestrante Patrícia Palermo

PALESTRAS sobre câncer de mama com a mastologista do Centro de Câncer
de Mama Dra. Kenia Borghetti:
- dia 14 de outubro na Distribuidora Gaúcha, empresa localizada no Bairro
São Geraldo, em Porto Alegre/RS;
- dia 17 de outubro, na empresa Fraport Brasil, empresa alemã que administra
o aeroporto de Porto Alegre.
- dia 22 de outubro, no Edifício Panamby, Central Parque, em Porto Alegre.

Dra. Kenia e participantes na Distribuidora Gaúcha.

AÇÃO NO SHOPPING PASEO, realizado no dia 19 de outubro. A mobilização
contou com a distribuição de material informativo sobre o câncer de mama,
orientações com a médica mastologista do Centro da Mama, Dra. Kenia Borghetti,
verificação de pressão arterial e IMC (Índice de Massa Corporal) com a equipe de
enfermagem do Centro de Tratamentos. Encerrando o evento, o Grupo OncoArte
- formado por mulheres que tiveram câncer ou estão em tratamento - apresentou a
coreografia da música “Tente outra Vez” deixando uma mensagem de superação
e conscientização sobre os cuidados com a saúde da mulher.

Equipe CliniOnco e participantes

Verificação de Pressão Arterial

Grupo OncoArte
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OUTUBRO ROSA
II REMADA ROSA, realizado no dia 20 de outubro, no
Sava Clube, na Zona Sul de Porto Alegre. O evento foi uma
realização do grupo de remadores, o Hoa Va’a e contou
com o apoio da CliniOnco, Gesto Esportivo e Loja Decathlon.
A ação é realizada em uma Canoa Havaiana e tem como
objetivo promover mais um alerta sobre o câncer de mama
enfatizando a importância da prática da atividade física,
através do remo, na prevenção deste tipo de câncer, como

também, auxiliar a recuperação do seu tratamento. Com a
prática do remo, a reincidência da doença é minimizada
em virtude do aumento da resistência física de um modo em
geral, o que influencia na melhora do sistema imunológico
para trabalhar no combate ao desenvolvimento de doenças.
Quanto ao aspecto psicológico, esta atividade realizada em
equipe é considerada prazerosa estimulando a interação
social e mais qualidade de vida.

Canoagem no Clube Sava no Guaíba.

Participantes da canoagem

50 TONS DE ROSA. O Centro de
Tratamentos ofereceu aos seus pacientes e
familiares a atividade “50 Tons de Rosa”
proporcionando a pintura das unhas com
diversos tons da cor rosa nos dias 29 e
30 de outubro.. A ação contou mais uma
vez com a parceria do Salão de Beleza
Antonelly tornando o mês de outubro mais
rosa ainda.

BATE PAPO. Encerrando as atividades do Outubro Rosa, a CliniOnco em
parceria com a Loja Decathlon e Gesto Esportivo, promoveu o Bate-Papo:
exercício físico na prevenção, no tratamento e na reabilitação do câncer. O
evento ocorreu no dia 31, na sede da loja situada na Rua Nilo Peçanha, em
Porto Alegre.
Com uma conversa descontraída, a atividade teve o objetivo de
conscientizar sobre os diversos benefícios da prática esportiva e de sua
importância na prevenção, no tratamento e na reabilitação do câncer. O
médico ginecologista do Centro de Ginecologia Oncológica da CliniOnco
e especialista em Medicina do Esporte e do Exercício, Dr. Geraldo Gomes
da Silveira e a médica mastologista do Centro da Mama da CliniOnco e
especialista pela Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), Dra. Kenia
Borghetti, conversaram com os participantes, informando e esclarecendo
dúvidas.
Além da abordagem dos profissionais, o evento contou com o depoimento
de Anelize Langeloh, diagnosticada, em 2011, com câncer de mama. Após
o seu diagnóstico e tratamento, Anelize se tornou atleta de meia maratona
e praticante de ciclismo e cicloturismo. A paciente Renata Moraes, também
presente no evento, contribuiu com sua experiencia de vida.

Esmaltação
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Equipe CliniOnco e convidados

Palestrante Dr. Geraldo Gomes da Silveira

NOVEMBRO AZUL

CÂNCER DE PRÓSTATA:

2º
15ª
3/4

TIPO DE CÂNCER MAIS COMUM ENTRE OS HOMENS.
É A POSIÇÃO EM NÚMERO DE MORTES POR ESTE TIPO DE CÂNCER
ENTRE OS HOMENS.
DOS CASOS DESTA DOENÇA NO MUNDO OCORREM A PARTIR
DOS 65 ANOS.

ESTIMATIVAS DO CÂNCER DE PRÓSTATA PARA 2019:

14.290
1.840
68.220

NOVOS CASOS ESTIMADOS NO
RIO GRANDE DO SUL.
NOVOS CASOS SÓ EM PORTO ALEGRE.
NOVOS CASOS ESTIMADOS EM TODO O BRASIL.
FONTE: INCA – INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER

Equipe CliniOnco no encerramento do Novembro Azul
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NOVEMBRO AZUL
AÇÕES DA CLINIONCO NO MÊS DE NOVEMBRO

Com o lema “DECLARE SEU AMOR POR VOCÊ”, a CliniOnco
promoveu a Campanha Novembro Azul 2019 e durante o mês
realizou ações de alerta sobre a importância de atitudes que farão
a diferença contra o câncer de próstata, considerado o 2º tipo mais
comum entre os homens.
I REMADA AZUL, realizado no dia 23 de novembro,
no Sava Clube, na Zona Sul de Porto Alegre. A ação foi
promovida pelo grupo de remadores, Hoa Va’a. Alinhados
a mesma proposta da Remada Rosa, o evento teve o objetivo
de informar e conscientizar o público masculino quanto as
medidas de prevenção e diagnóstico do câncer de próstata.
Através de um bate-papo informal e descontraído, o
oncologista e especialista neste tipo de câncer, Dr. André
Brunetto, orientou e esclareceu dúvidas reforçando a
importância de realizarem consultas médicas e os exames
preventivos.

Palestra Dr. André Brunetto

Canoagem no Guaíba

PALESTRA SOBRE CÂNCER DE
PRÓSTATA, realizada no dia 25 de
novembro, com o médico oncologista
Dr. André Brunetto, na Empresa Kley
Hertz.

Participantes da palestra com Dr. André
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NOVEMBRO AZUL
PREVENÇÃO AZUL. No dia 23 de novembro a CliniOnco promoveu, mais
uma ação em parceria com o Shopping Paseo, na zona Sul de Porto Alegre. A
mobilização contou com as orientações do médico urologista Dr. Luís Vinícius
Bastos de Souza, distribuição de brindes e material informativo sobre o câncer
de próstata e com a verificação de pressão arterial e IMC (Índice de Massa
Corporal) com os equipe de enfermagem do Centro de Tratamentos.

Aplicação da pesquisa

Orientações com o Dr. Luís Vinícios

Foi aplicada uma pesquisa sobre Saúde do Homem
ao público masculino presente no evento. Apesar de uma
amostra pequena, observou-se que os homens estão mais
informados quanto a sua saúde do que em tempos atrás. A
média de idade dos entrevistados foi de 45 anos.
Sobre a busca por informações em saúde, 84% afirmam
ser o médico a fonte para esclarecer suas dúvidas. Destes,
33% fazem consulta de rotina apenas uma vez por ano, 21%
a cada seis meses ou menos, 6% a cada dois ou três anos, 2%
quando se sentem mal e 2% não costumam ir ao médico. 36%
não respondeu a esta questão.
Quanto às doenças cardíacas, 62% garantem que Infarto
é muito grave. No entanto, 17% afirmam que não costumam
fazer exames cardiológicos, 6% fazem a cada dois ou três
anos e 39% uma vez por ano. 38% não respondeu a esta
questão.

Equipe CliniOnco na ação

Em relação aos sintomas de sangue na urina, desmaio,
dificuldade ou problema para urinar, dor no peito, sensação
de coração acelerado, dormência no braço, respiração
ofegante e tonturas, 53% afirma que iria imediatamente
ao médico, 30% iria se o sintoma se acentuasse, 11% se o
sintoma se mantivesse por um longo tempo, 4% se o sintoma
viesse acompanhado de outro mais grave e 2% não iriam ao
médico
Quanto a gravidade de algumas doenças 65% dos
entrevistados afirmou que Câncer, AVC, Infarto, Câncer de
Próstata, Alzheimer, Depressão, Diabetes, Hipertensão,
Obesidade são doença de gravidade alta.
Em relação ao Câncer de Próstata, 82% dos entrevistados
responderam que é gravíssimo, 9% afirmaram que é muito
grave e 9% que é grave.

SAÚDE DO HOMEM. Evento
promovido no dia 28 de novembro
marcou o encerramento da campanha
Novembro Azul na CliniOnco. O
Bate-papo com o colaboradores teve
a orientação do Dr. André Brunetto,
oncologista do Centro de Oncologia
Clínica da CliniOnco.
Palestra na CliniOnco
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VIDAS RESSIGNIFICADAS

"RESSIGNIFIQUEI MINHA VIDA"
Neila Soarez Gomes

"Somos insignificantes. Por mais que você programe
sua vida, a qualquer momento tudo pode mudar" (Ayrton
Senna).
...Foi o que aconteceu comigo, estava trabalhando, não
sentia nada e de repente uma dorzinha no abdômen. Tudo
bem! Pensei. É só uma cólica abdominal, procurei o médico,
fiz endoscopia e colonoscopia. Quando recebi a notícia, era
um tumor no intestino e depois a biopsia confirmou que era
câncer.
Uma notícia dessas nos tira o chão...a gente chora e
pensa: minha vida acaba aqui! Mas não comigo. Limpei as
lágrimas e falei pra mim mesma: Neila...você não é assim...
Sempre guerreira e enfrentando todas as adversidades que
a vida te apresentou, agora mais do que nunca é a hora de
você lutar...por você!
Sou bancária, gerente geral de uma agência, com
agenda cheia... tive que parar tudo. Quando falei para meus
funcionários que teria que me afastar por um tempo, para
me tratar, tive o apoio e o carinho de todos.
Gratidão à toda equipe de minha agência!
Veio a cirurgia e depois as sessões de quimioterapia...
Mas sinto-me abençoada, pois como descobri cedo o tumor,
as quimioterapias foram mais leves. Fiz como prevenção de
possíveis risco da doença persistir e também, quase sem os
sintomas naturais desse tratamento.
Ao longo desse tempo repensei muita coisa sobre a
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vida. Observei que eu
estava no automático, sem
tempo para mim mesma.
Quando você se dedica
ao trabalho dessa forma,
você deixa até sua família
em segundo plano...e é na
família que você encontra
o apoio e o carinho que
precisa nas horas difíceis.
Não somos fortes o
tempo inteiro. Tudo tem um propósito na vida, e entendo
que o mais importante nesse momento é não desmoronar...
procurar apoio na oração. É incrível como nesse momento,
nosso lado espiritual aflora e é na fé que nos apegamos
nesse momento.
Hoje, vejo que a melhor decisão que eu tomei foi a
de continuar trabalhando e seguindo minha vida normal.
Porém, com muito mais tranquilidade e menos cobranças.
Comecei a dar valor ao que realmente importa, deixando
para trás crenças e apegos.
A vida é um sopro e as coisas acontecem tão rápido que
não dá tempo de voltar para terminar algumas coisas que
ficaram pendentes. Temos que viver um dia de cada vez...
Ressignifiquei minha vida e entendi que a melhor fase da
vida é quando você se aceita, está de bem consigo mesma e
só precisa da aprovação de Deus!
"Porque a vida é fugaz, tão veloz,
tão passageira. A gente sofre demais
por bobagens, por besteiras. Tudo um
dia se desfaz, mesmo que queira ou
não queira. Importa é viver em paz,
pois quando olhamos pra trás, lá se foi
a vida inteira". (Cora Coralina)
Agradeço de coração a toda equipe
da CliniOnco pelo carinho e acolhida a
mim dispensada. Gratidão, Gratidão,
Gratidão!

ACONTECEU

PERFIL

BALTAZAR ANTONIO FAURI
TRABALHA NA CLINIONCO DESDE 2003
Trabalho na área administrativa da Oncologia, desde setembro de 1996.

• Família: alicerce de união, respeito e amor para vida toda.
• Amigos: guardar no lado esquerdo do peito.
• Atividades de lazer: assistir a filmes de madrugada no final de semana. Ficar em casa.
• Leituras preferidas: gênero policial. Livro: “O Silêncio da Chuva” (Autor: Luiz Alfredo Garcia Roza)
• Filmes: prefiro filmes com histórias reais, como “A Vida é Bela” (Direção: Roberto Benigni) e “Sniper Americano”
(Clint Eastwood).
• Músicas: "Ter Amado Mais, Ter Chorado Mais” (Titãs).
• Contribuições sócio-ambientais: faço uso racional de água e luz e realizo separação correta de lixo.
• Promoção da saúde física e mental: caminhada e corrida.
• O maior sonho que já realizou: conquista da casa própria.
• O sonho que deseja realizar: se possível, morar na praia.
• Características que admira nas pessoas: sinceridade.
• Que mensagem você gostaria de deixar a seus amigos e colegas de trabalho?
"Viva intensamente cada dia, como se fosse o último, com respeito e educação".

CURTE: sinceridade e amizade.

NÃO CURTE: mentira e desprezo.
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“RESPONSABILIDADE E COOPERAÇÃO NA SEGURANÇA DE TODOS” foi o tema da 13º Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de Trabalho – SIPAT 2019, que
ocorreu entre os dias 19 a 23 de agosto.
As atividades promovidas pela CIPA (Comissão de Interna
de Prevenção de Acidentes) tiveram como objetivos reforçar
atitudes vigilantes do colaborador a fim de tornar o ambiente
mais seguro e promover a conscientização da equipe quanto
aos aspectos de promoção da saúde e preservação do meio
ambiente.
Abertura da SIPAT

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA:
1º DIA (19 DE AGOSTO):
Abertura da SIPAT 2019 - Diretora Sandra Rodrigues.
Apresentação do Relatório da Inspeção da Segurança
da Instituição - Representantes da CIPA: Fernanda Brasco,
Baltazar Fauri e Jocimar Ribeiro.
Palestra de Biossegurança e Lavagem de Mãos Farmacêutica Simara Ártico (Especialista em Oncologia
pela SOBRAFO e Especialista em Farmácia Hospital e
Clínica pela SBRAFH).

Palestra Farmacêutica Simara Ártico

2º DIA (20 DE AGOSTO):
Palestra sobre Gerenciamento de Resíduos e Meio
Ambiente - Diretor da empresa SAFE - Saúde e Segurança
- Leandro Martins Gomes (Mestrado em Engenharia Civil e
graduação em Gestão Ambiental pela Universidade do Vale
do Rio dos Sinos).
Após a palestra, foram distribuídos a todos os
colaboradores a lembrança da SIPAT 2019: COPOS
ECOLÓGICOS REUTILIZÁVEL. O objetivo da lembrança é
reduzir o impacto ambiental gerado pelo uso de copos de
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Palestra Leandro Gomes

ACONTECEU
plástico além de reforçar que pequenas atitudes fazem a
diferença e podem gerar menos resíduos em nosso planeta.
3º DIA (21 DE AGOSTO):
Palestra sobre ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis)
e AIDS - Infectologista Dr. Fabiano Ramos (Chefe do serviço
de infectologia e do Controle de Infecção do Hospital São
Lucas da PUCRS).

Palestra Dr. Geral da Silveira

4º DIA (22 DE AGOSTO):
Palestra sobre Bem-Estar no Trabalho - Ginecologista Dr.
Geraldo Gomes da Silveira (Coordenador do Projeto Gesto
Esportivo e ErgoMulher).
5º DIA (23 DE AGOSTO):
Prática de Ginástica Laboral - Fisioterapeuta Greice
Verza.
Apresentação dos Resultados do Programa Medida
Certa 2019 - Nutricionista Manuela Albe Porcher.

Sorteio Bicicleta

Atividade laboral

Entrega copo ecológico

Nutricionista Manuela

Palestra Dr. Fabiano Ramos

PROGRAMA MEDIDA CERTA: A CliniOnco como uma
promotora de saúde, instituiu desde o ano de 2012, o
Programa Medida Certa com o objetivo de incentivar
hábitos saudáveis de seus colaboradores. Anualmente,
durante a SIPAT, é realizado a avaliação da saúde do
colaborador através da aferição das medidas corporais,
idade, sexo e frequência de atividade física. Este ano foi
realizado também, a Bioimpedanci, exame que fornece uma
estimativa de composição corporal.
Durante toda as atividades da SIPAT ocorreu diversos
sorteios de brindes aos participantes. Agradecemos a
contribuição de nossos parceiros Restaurante Peppo, Pro
Aloe Fragrances, Restaurante Galangal, Salão de Beleza
Antonelly, Cabelo Mais, Café Amarelinho e Grupo das
participantes dos bazares da CliniOnco.
A semana terminou com o tradicional almoço de
confraternização dos aniversários dos meses de maio,
junho, julho e agosto.

Confraternização com os aniversariantes
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CONGRESSOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
ASCO 2019
CLINIONCO PARTICIPA DA MAIOR CONFERÊNCIA DE ONCOLOGIA DO MUNDO

Planária na ASCO

A equipe médica da CliniOnco, representada pelo Dr.
Jeferson Vinholes (diretor e oncologista), Dra. Alessandra
Notari (oncologista) e Dra. Kenia Borghetti (mastologista),
participou do maior congresso na área da oncologia
mundial. A ASCO (American Society of Clinical Oncology),
ocorreu entre os dias 31 de maio a 04 de junho de 2019,
na cidade de Chicago, Estados Unidos.
Com o tema “Cuidando de Cada Paciente, aprendendo
com Todos os Pacientes”, o 55º Encontro Anual da Sociedade
Americana de Oncologia Clínica recebeu mais de 40 mil
profissionais de todo o mundo para apresentar e discutir as
pesquisas mais recentes sobre o tratamento do câncer e o
atendimento ao paciente.
No discurso de abertura, a presidente da ASCO, Dra.
Monica M. Bertagnolli, destacou: “Temos uma tremenda
responsabilidade, não apenas para fazer o que somos
capazes hoje, mas para garantir que aproveitemos todas as
oportunidades para progredir (...) “Cuidar de cada paciente,
aprender com todos os pacientes” é o tema este ano. Diz
muito sobre quem são todos e o que você pode fazer (...)
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Dra. Kenia e Dra. Alessandra

significa que todas as pessoas com câncer terão acesso a
cuidados de alta qualidade e também terão a oportunidade
de participar de pesquisas clínicas. A palavra importante
aqui é ‘toda’. Sabemos que esse não é o caso hoje - que as
disparidades no acesso à assistência e à pesquisa clínica
são generalizadas e o mais complicado nas disparidades é
que suas causas são complexas (...) E se quisermos alcançar
um mundo sem o medo do câncer, devemos combinar forças
e trabalhar juntos como nunca antes para aprender com a
experiência de cada paciente para beneficiar aqueles que
vierem depois (...)” .
A Reunião Anual da ASCO é um evento imprescindível
para o atendimento global do paciente com câncer. A
conferência reúne profissionais da Oncologia de todo o
mundo e oportuniza uma troca de experiência através
dos mais renomados nomes na área. Os profissionais que
participam têm a oportunidade de colaborar e interagir em
uma variedade de abordagens sobre as modalidades de
tratamento de última geração e as novas terapias voltadas
para o câncer.

ACONTECEU
ESMO 2019
CLINIONCO PARTICIPA DESSE IMPORTANTE EVENTO DE ONCOLOGIA DA EUROPA

O congresso da ESMO - European Society for Medical
Oncology, ocorreu na cidade de Barcelona – Espanha, entre
os dias 27 de setembro a 01 de outubro. Considerado o
principal evento de oncologia da Europa e o segundo mais
importante do mundo, a ESMO 2019 contou com mais de
22 mil participantes de diferentes países. Os principais
nomes da área estiveram reunidos para tratar dos recentes
achados, definir direções das práticas clínicas e promover
discussões multidisciplinares. Apresentou, também, o melhor
da pesquisa mundial em câncer.
Os oncologistas Dr. Jeferson Vinholes e Dra. Rosana
Monteggia, participaram da ESMO 2019, confirmando o
compromisso da Clínica, juntamente com os demais grupos
de médicos e pesquisadores, em entender e educar a
respeito do câncer. “O congresso da ESMO foi simplesmente
excepcional, com muitas novidades que vão modificar
a prática clínica em quase todas as áreas”, afirmou o Dr
Jeferson Vinholes.
De acordo com ele, mais de 20 mil pessoas, oriundas
de mais de 100 países, discutiram os últimos avanços na
prevenção, diagnóstico, tratamento e pesquisa do câncer,
durante os 5 dias de congresso. “Foi um, se não, o congresso
mais significativo dos últimos anos na Oncologia”, avaliou o
oncologista. Além de sua apreciação positiva, o Dr Jeferson
acredita que “o futuro da Oncologia está cada vez mais
vindo para o presente”.

Dra. Rosana e Dr. Jeferson

O QUE MUDA NO MOC APÓS A ESMO 2019
Uma semana após a European Society for Medical
Oncology (ESMO 2019), o MOC (Manual de Oncologia)
reuniu os principais estudos apresentados no congresso que
trazem impacto na prática clínica.
As novidades incluem especialmente as áreas a seguir:
Tumores de Cabeça e Pescoço, Tumores Gastrintestinais,
Tumores Ginecológicos, Tumores Geniturinários, Tumores de
Mama, Melanoma e Tumores Torácicos.
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SBOC 2019
CLINIONCO APRESENTA POSTER NO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE ONCOLOGIA CLÍNICA

O XXI Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica da
Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) ocorreu
entre os dias 22 a 26 de outubro de 2019, na cidade do Rio
de Janeiro. O evento contou, também, com a participação da
Sociedade Brasileira de Radioterapia (SBRT) e da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO). Considerado o
maior congresso de oncologia do país, ele reuniu mais de
5 mil participantes nas especialidades médicas e outros
profissionais da saúde.
Concomitante ao Congresso da SBOC, ocorreram a
II Semana Brasileira de Oncologia, o XX Congresso da
Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncológica (SBEO), o
VI Simpósio Internacional de Psico-oncologia e o II Simpósio
de Oncogeriatria. Atividades que engrandeceram muito o
evento, pois proporcionou uma abordagem multiprofissional
no atendimento do paciente oncológico.
Na cerimônia de abertura, os palestrantes trataram temas
como: Otimizando o Tratamento do Câncer na América
Latina, que abordou a ineficiência do sistema de saúde
impactando nas altas taxas de mortalidade e avaliação
das principais decisões que determinam a qualidade e os
resultados do tratamento e Câncer no Brasil: A Jornada do
Paciente no Sistema de Saúde e Seus Impactos Sociais e
Financeiros. Esta palestra tratou do panorama geral de uma
doença que tem previsão de aumentar a sua incidência na
próxima década em 67% e que representou, em 2017, um
custo total de R$ 68,2 bilhões de reais e tornou-se um ativo
impactante para o cenário social e financeiro do país.
Segundo Dr. Sérgio Simon, presidente da SBOC e
deste Congresso, uma das atividades mais importantes
do congresso foi a discussão de políticas públicas tanto
no Sistema Único de Saúde (SUS), quanto no sistema de
saúde suplementar. Políticas estas que afetam diretamente
pacientes e oncologistas. Ele ressalta, também, a importância
de os profissionais manterem-se atualizados diante dos
constantes avanços da especialidade em todos os seus
campos, da genômica aos cuidados paliativos destacando
as várias maneiras de combate ao câncer, assim como as
drogas alvo-dirigidas, anticorpos monoclonais, conjugados
anticorpos-droga e imunoterapia, entre outros.
O congresso destacou-se por reunir renomadas
autoridades nacionais e internacionais nas diversas áreas
da oncologia. Para Dra. Raquel Riechelmann, presidente
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da Comissão Científica do XXI Congresso da SBOC, às
sessões coordenadas por especialistas de diferentes partes
do mundo proporcionaram discussões sobre o que há de
mais atual na área. Além das discussões sobre Políticas
Públicas em Saúde, o evento teve espaço relevante nas
plenárias, para a Pesquisa Clínica, módulos para jovens
oncologistas, discussões de casos e uma infinidade de temas
sobre tratamentos de ponta para o câncer.
A produção científica brasileira ganhou visibilidade nas
apresentações de trabalhos de forma oral e em formato
de Pôster impresso. Foram em torno de 150 trabalhos
selecionados.
A CliniOnco marcou presença no congresso
apresentando o Poster sobre Qualidade de vida em
pacientes com câncer de mama localizado tratadas com
quimioterapia. Os autores do trabalho foram: Psicóloga
Paula Plácido, Estagiária de Psicologia Aline Alves, Enfª
Sandra Rodrigues, Enfª Daiana Justo, Dr. André Brunetto
e Dr. Jeferson Vinholes. A farmacêutica Fernanda Ritzel
também participou do evento.
No decorrer dos cinco dias de congresso foram muitas
as trocas de experiências entre os participantes e com
certeza, o aprendizado teórico e prático contribuirá para o
melhor atendimento e tratamento dos pacientes com câncer,
motivo pelo qual tantos estudos são realizados.

Enfermeira Daiana, Dr. Jeferson, Psicóloga Paula com o pôster CliniOnco

Paula, Fabiane, Daiana e Sandra

ACONTECEU
CBCCP
XXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO

Dr. Marclei Luzardo, Carolina Luzardo e Arthur Luzardo

O XXVII Congresso Brasileiro de Cirurgia de Cabeça
e Pescoço (CBCCP) ocorreu entre os dias 07 e 10 de
agosto, na Fundação de Apoio da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (FAURGS), em Gramado. Dr. Marclei
Luzardo, médico cirurgião do Centro de Cabeça e Pescoço
da CliniOnco apresentou, juntamente com sua equipe, três
trabalhos durante o congresso: “Lipoma Gigante em Região
Cervical: Relato de Caso”, “Lipoma Atípico / Lipossarcoma
bem diferenciado: Relato de Caso” e “Síndrome de Eagle Bilateral - Relato de Caso”.
Este Congresso contou com a participação de cirurgiões
de Cabeça e Pescoço do Brasil e do exterior. Também
marcaram presença importantes profissionais de outras
especialidades médicas e não médicas. Simultaneamente,
ocorrreu o XII Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia
(CBFCCP) que enriqueceu ainda mais o evento que, juntos,
reuniram mais de 1 mil participantes na Serra Gaúcha.
Dr. Marclei parabeniza o presidente da Sociedade
Brasileira de Cabeça e Pescoço, Dr. Geraldo Jotz pelo
empenho e pronunciamento. Na ocasião ele fez um resgate
do Congresso ocorrido em 1997, em Gramado, quando
também aconteceu o 1º Congresso de Fonoaudiologia do
Cone Sul, pontuando que “este é o melhor caminho a se
trilhar para os pacientes de câncer de cabeça e pescoço e
que a especialidade avançou muito nesses últimos 20 anos”.
Entre os avanços, estão desde técnicas para o tratamento,
Imunoterapia, assim como a evolução da robótica,
monitorização intra operatória dos nervos e ultrassom,
como foram mostradas durante as atividades que lotaram o
Pré-Congresso, ocorrido no dia 07.

EVENTOS CIENTÍFICOS CLINIONCO 2019
CÂNCER DE PRÓSTATA
No dia 21 de maio, o Centro de Câncer Urológico promoveu o
evento “ATUALIZAÇÃO EM CÂNCER DE PRÓSTATA”. Na ocasião,
os médicos da equipe realizaram as seguintes palestras:
Dr. André Brunetto, oncologista – Tema: Antiandrogênios
de última geração no tratamento do Câncer de Próstata nãometastáticos resistente à castração.
Dra. Rosana Monteggia, oncologista – Tema: Agentes que
prolongam a vida em pacientes com câncer de próstata.
Dr. Rodrigo Blaya, urologista – Tema: Atualização de Câncer
de Próstata do Congresso de Urologia do American Urological
Association - AUA - que ocorreu entre os 03 a 06 de maio de 2019,
em Chicago, EUA.
O evento contou com a participação de convidados e foi
realizado no Restaurante Galangal.
Palestra Dr. Rodrigo Blaya
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CÂNCER DE MAMA
No dia 24 de junho, o Centro da Mama promoveu o
tradicional HIGHLIGHTS EM CÂNCER DE MAMA da ASCO
(American Society of Clinical Oncology), que ocorreu entre
31 de maio a 4 de junho de 2019, na cidade de Chicago,
nos EUA. As palestras foram realizadas pelos médicos
oncologistas Dr. Jeferson Vinholes, Dra. Rosana Monteggia
e Dra. Alessandra Notari e pela médica mastologista Dra.
Kenia Borghetti. O evento contou com a participação
de convidados e foi realizado no Restaurante Peppo/
Scantinato.

Dr. Jeferson

Dra. Alessandra

Dra. Rosana

Dra. Kenia

CÂNCER GINECOLÓGICO
No dia 02 de julho, ocorreu o evento sobre “AS
NOVAS ESTRATÉGIAS DE TRATAMENTO NO CÂNCER
GINECOLÓGICO”. Dr. Jeferson Vinholes, oncologista
e diretor médico, deu início ao encontro e após, o
ginecologista do Centro da Ginecologia Oncológica, Dr.
Geraldo Gomes da Silveira, ministrou a palestra com o tema
“Cirurgia Minimamente Invasiva no Câncer do Colo Uterino:
Reflexões pós LACC Trial”. A palestrante convidada, Dra.
Angélica Nogueira, oncologista - professora e pesquisadora
da UFMG e Presidente do Grupo Brasileiro de Tumores
Ginecológicos – abordou o tema sobre “As novas estratégias
de tratamento no câncer ginecológico”. O evento ocorreu
na Churrascaria NB Steak e contou com a participação de
convidados.

Dr. Geraldo, Dra. Angélica e Dr. Jeferson

TUMORES GASTRO-INTESTINAIS I
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Dr. Kalil

Dr. Cleber

Dr. Rafael

Dr. Weston
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No dia 09 de julho ocorreu o tradicional “HIGHLIGHTS
DOS TUMORES GASTRO-INTESTINAIS”, no Restaurante
Scantinato di Peppo. Na ocasião, médicos da equipe
do Centro de Câncer do Estômago e Esôfago, Centro do
Câncer de Intestino, Centro Hepato-Bilio-Pacreático e do
Centro de Oncologia Clínica ministraram, respectivamente,
as seguintes palestras:
Dr. Antonio Weston - “Imunoterapia no Câncer Gástrico”,
Dr. Rafael Castilho Pinto - “A Colonoscopia na redução das
taxas de morbidade e mortalidade por câncer de intestino”,
Dr. Cleber Allem Nunes - “Câncer colorretal “, Dr. Antonio
Nocchi Kalil - “Metástases Hepáticas” e Dr. Jeferson Vinholes
- “Câncer gástrico, tumores biliares, câncer de pâncreas e
câncer de reto”. O evento teve a participação especial do
Dr. Osvaldo Artigalas, da Unidade de Genética, que trouxe
o tema “Testes Genéticos: Importantes contribuição no
diagnóstico e prevenção do câncer”.

ACONTECEU

MELANOMA
No dia 06 de agosto, com o tema “TRATAMENTO DO
MELANOMA”, ocorreu o encontro científico da equipe
do Centro de Melanoma e médicos convidados. O evento
contou com as palestras da dermatologista, Dra. Marina
Resener Morais, e da oncologista, Dra. Rosana Monteggia
enfatizando as “Novidades em Melanoma: perspectiva do
dermatologista” e as “Atualizações Oncológicas da ASCO
2019”, respectivamente. O evento ocorreu no Restaurante
Galangal, em Porto Alegre.

Dra. Marina e Dra. Rosana

TUMORES GASTRO-INTESTINAIS II
No dia 03 de setembro, ocorreu a segunda edição do
“HIGHLIGHTS DOS TUMORES GASTRO-INTESTINAS”, no
Restaurante Scantinato di Peppo e contou com a participação
de convidados.
Na ocasião, médicos da equipe do Centro HepatoBilio-Pacreático, Centro do Câncer de Intestino, Centro de
Câncer do Estômago e Esôfago e Centro de Oncologia
Clínica ministraram as seguintes palestras: a Dra. Silvia
Coelho Borges sobre “Desafios Atuais no Tratamento do
Carcinoma Hepatocelular Avançado”. O Dr. Rafael Castilho
Pinto abordou sobre “Tratamento Endoscópico do Câncer
Colorretal Precoce”. A palestra que o Dr. Rafael Seitenfus
ministrou foi sobre “Citorreduçao e Hipec na Neoplasia de
Colon” e o Dr. Jeferson Vinholes abordou o tema “Avanços
no Manejo do Câncer de Colon Mets”.

Dra. Silvia

Dr. Rafael Seintenfus

Dr. Rafael Pinto

Palestra Dr. Jeferson

TUMORES GASTRO-INTESTINAIS III

CÂNCER DE PULMÃO

No dia 19 de novembro, ocorreu a terceira edição do
HIGHLIGHTS DOS TUMORES GASTRO-INTESTINAIS. O
evento contou com as palestras do médico proctologista
do Centro de Intestino, Dr. Cleber Allem Nunes e dos
oncologistas do Centro de Oncologia Clínica, Dr. Jeferson
Vinholes e Dra. Rosana Monteggia.

No dia 05 de dezembro, o Centro de Câncer de Pulmão
promoveu o evento NOVIDADES NO TRATAMENTO DO
CÂNCER DE PULMÃO 2019, no Restaurante Peppo/
Scantinato. As palestras foram realizadas pelo médico
cirurgião torácico Dr. José Camargo e pelo oncologista Dr.
Jeferson Vinholes.

Dr. Cleber

Dra. Rosana
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ATIVIDADES CORPORATIVAS 2019
17 de maio - Workshop sobre Dor Oncológica
Promovido pelo Programa de Educação Continuada
para Assistência ao Paciente – EDUCARE com apoio
da REMED SUL. Palestrante: Enfermeira Poliana
Rodrigues.
Confraternização com a equipe assistencial pela
Semana da Enfermagem.
10 de junho - Atualização em Acupuntura.
Palestrante: Dra. Luciane Poletto Antunes – Público:
Equipe Multidisciplinar do Centro de Tratamentos.
24 junho - Treinamento sobre graduação de
toxicidade. Palestrante: Enfermeira Fabiana Dorneles
- Público: Equipe Multidisciplinar do Centro de
Tratamentos

24 de julho

05 de julho
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05 de julho - Atualização sobre Náuseas e vômitos
promovido pela empresa Mundi Pharma. Público:
Equipe Multidisciplinar do Centro de Tratamentos.
08 de julho - Atualização sobre Derramamento
e Extravasamento de Antineoplásicos. Palestrante:
Farmacêutica Leticia Maggeo - Público: Equipe
Multidisciplinar do Centro de Tratamentos.

12 de julho - Treinamento sobre Cateter Totalmente
Implantado - manuseio e cuidados. Palestrante: Raquel
Bauer Chenel - Público: Equipe Multidisciplinar do
Centro de Tratamentos.

17 de maio

17 de maio

08 de julho

10 de junho

05 de agosto

REVISTA INTEGRATIVA - CLINIONCO - ANO 7 - DEZEMBRO DE 2019
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05 de agosto - Apresentação dos indicadores
assistenciais. Apresentação: Nutricionista Manuela,
Farmacêutica Daniéli Neves, Enfermeira Daiana
Justus - Público: Equipe Multidisciplinar do Centro de
Tratamentos.
19 de agosto - Biossegurança e Lavagem de
Mãos. Palestrante: Farmacêutica Simara Ártico.Público: todos os colaboradores.
20 de agosto - Palestra sobre Gerenciamento de
Resíduos. Palestrante: Engenheiro Leandro Martins
Gomes Público: todos os colaboradores.
22 de agosto - Protocolo clínico de mucosite Enf:
Daiana Justo - Público: Equipe Multidisciplinar do
Centro de Tratamentos.
27 de setembro - Manejo Seguro de Opióides
no Paciente Oncológico – Dra. Andreia Souto Público:
Equipe Multidisciplinar do Centro de Tratamentos.

22 de novembro

22 de outubro
04
novembro

04 de outubro - Capacitação da Equipe de
Atendimento - Módulo I: Conhecimentos Gerais sobre
Oncologia e Ética Profissional. Palestrantes: Diretora
Sandra Rodrigues e Enfermeira Fabiane Rosa.
17 de outubro – Capacitação da Equipe de
Atendimento - Módulo II: Comunicação Institucional
e Relacionamento de equipe. Palestrante: Psicóloga
Paula Plácido e Estagiaria de Psicologia Aline Alves.
Público: equipe de atendimento.
22 de novembro - Prevenção de incêndios.
Palestrante: Tenente Dejalmo Oliveira - Público: todos
os colaboradores.
16 e 17 de dezembro - Sensibilização sobre o
novo processo de Avaliação de Desempenho. Público:
todos os colaboradores. Palestrante: Psicóloga
Siomara Cancian e diretora Sandra Rodrigues.

27 de setembro

16 de dezembro

17 de dezembro
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ACONTECEU
CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO

Há inúmeros motivos para confraternizar. Há inúmeros motivos
para recordar. E mais ainda para agradecer.
Reunidos no dia 05 de dezembro, colaboradores da CliniOnco
e convidados da Oncoterápica, juntaram todos esses motivos e
muitos outros e celebraram o encerramento deste ano com uma
linda e calorosa festa realizada na Sociedade Germânia, em
Porto Alegre.
Os diretores Dr. Jeferson Vinholes, Gerson Torres e Sandra
Rodrigues emocionaram com suas falas motivacionais e reflexivas.
Dr. Jeferson abriu o evento falando das rápidas transformações
pelas quais o mundo está passando e fez um paralelo aos novos
desafios a que as empresas devem estar preparadas.
Os colaboradores com mais de 15 anos de empresa foram
homenageados e receberam calorosos aplausos e manifestação
de carinho de todos os presentes. O Diretor Gerson recordou a
trajetória de cada um e o quanto foram importantes na construção
da história da clínica.
Gratidão foi o tom da fala da Diretora Sandra que estimulou
o reconhecimento desse sentimento com tudo o que fazemos e
recebemos. Com essa proposta, o encontro proporcionou um
momento de reflexão ao construir a Árvore da Gratidão, onde
cada um escreveu em suas folhas palavras que representasse este
sentimento.
O evento ocorreu em clima de alegria, descontração e muita
comemoração.
Os aniversariantes de setembro, outubro, novembro e
dezembro foram homenageados e receberam os parabéns de
todos os presentes
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ACONTECEU
CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO

A festa de Confraternização de Final de Ano iniciou com as
palavras do Diretor Médico da CliniOnco, Dr. Jeferson Vinholes,
em seguida Dr. José Camargo – proferiu uma palestra inspiradora
sobre “As novas tecnologias: o que ganhamos, o que perdemos”.
Sua principal mensagem foi que apesar das tecnologias serem
inevitáveis no mundo da ciência médica, o afeto, o olhar, o ouvir e
ser empático diante da dor e da doença nunca deverá ser deixada
de lado e cada vez mais deve fazer parte dos currículos das
universidades das ciências da saúde. Uma palestra que reforça
os principais valores da clínica.
O evento ocorreu no dia 16 de dezembro e contou com a
presença de 60 médicos da clínica, entre outros convidados e
diretoria. Foi brindado a presença de cada participante após sua
apresentação ao grupo.
Após o Jantar, especialmente, preparado pelo Chef do
Scantinato di Peppo, os convidados receberam Presentes Natalinos
oferecidos pela CliniOnco.
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Encerramos mais um ano
com alegria no coração e muitas realizações. Temos muito a
agradecer a todos que estiveram conosco em mais uma jornada de
cuidado, carinho, parcerias e profissionalismo no ano que termina.
Tivemos a oportunidade de crescer e sermos melhores através do
convívio com cada um, em especial nossos pacientes, familiares,
colaboradores, parceiros e amigos. Deixamos uma mensagem de
gratidão a todos com quem compartilhamos
vivências e aprendizados.

Desejamos um Novo Ano de
Luz, amor e sabedoria!
São os votos dos diretores Gerson Torres, Sandra Rodrigues,
Dra. Ana Paula Vinholes e Dr. Jeferson Vinholes.
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FAZER EXAMES DE QUALIDADE É UMA ESCOLHA QUE FAZ TODA A DIFERENÇA NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS.
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