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EDITORIAL

“CliniOnco:
há 15 anos integrando
conhecimento ao cuidado”.
Sandra Rodrigues
Diretora Assistencial e de Marketing

Aliar conhecimento ao cuidado é um dos desafios que
a CliniOnco assumiu desde a sua fundação. Ao fazermos a

gerações futuras, conforme adverte em sua entrevista, Dr.
Rafael Pinto.

retrospectiva de seus 15 anos, conferimos que a trajetória
pautada na ética, no atendimento integrado e humanizado e

São contempladas ainda nesta edição, as matérias

na ciência possibilitou nosso crescimento e desenvolvimento.

sobre o Melanoma e o diagnóstico através do mapeamento

A Revista Integrativa desempenha um importante papel

corporal e a dermatoscopia digital apresentado de forma

na disseminação deste conhecimento. Ela personifica o

clara e objetiva pela Dra. Louise Lovatto; a musicoterapia

desejo dos editores em contribuir com informações, através

– como a arte que cura endossado pelo depoimento, em

das matérias e reportagens, que contemplem acima de tudo

Vidas Ressignificadas, da maestrina Suzete Wortmann

a atenção e o cuidado à saúde das pessoas.

e a sessão Gestão em Saúde que tem as contribuição do
arquiteto Jonas Badermann falando da humanização dos

Nesta edição, os avanços da ciência, através das
matérias sobre Oncogenética, nos mostram o quanto os

espaços físicos da CliniOnco e da farmacêutica Daniele
Neves abordando a Assistência Farmacêutica.

esforços de médicos e cientistas ao desvendar o genoma
humano e traçar o perfil genético das doenças tem sido

Os 15 anos da CliniOnco mereceram destaque especial.

promissores e sinalizam para um futuro de esperança no

Nos orgulhamos e nos alegramos em poder comemorar

combate à várias patologias, entre elas, o câncer. A detecção

e compartilhar - com vocês leitores – este momento tão

precoce de doenças, através dos teste genéticos, também

especial. Na construção da nossa história sempre contamos

ganham reforços da ciência e aprovação da população.

com carinho de nossos pacientes, familiares, amigos,
colaboradores, médicos e parceiros. Obrigado!!!

A Prevenção, em razão de sua importância, foi
propositalmente apresentada como matéria de capa.
Chamamos a atenção para um fator importante, o
comportamento que deliberadamente adotamos no decorrer
de nossas vidas. Ele pode ser de um estilo de vida saudável
ou autoinfligido - de alto risco. São decisões exclusivamente
particulares, como ressalta a Dra. Alice Zelmanowicz, em
seu artigo. A obesidade, o sedentarismo e o tabagismo
são exemplos de situações preveníveis mas que ao serem
negligenciados levam
4
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Desejamos um Novo Ano abençoado e de muita luz
para todos!

ONCOGENÉTICA

AVANÇOS DA CIÊNCIA:
DA DETECÇÃO AO TRATAMENTO DO CÂNCER
Uma doença complexa que impõe desafios à
ciência. Assim é o câncer, um dos maiores inimigos já
enfrentados nas últimas décadas pela medicina. Dados
recentes da Organização Mundial de Saúde apontam
um aumento de 8% na mortalidade por câncer nos
últimos 4 anos. Em 2008, foram 7,6 milhões de óbitos.
O número subiu para 8,2 milhões de pessoas vitimadas
em 2012. A International Agency for Research on
Cancer (IARC) prevê ainda que em 2025 a doença
chegue a atingir cerca de 19,5 milhões de pessoas no
mundo inteiro.
Em torno desse enfrentamento, unem-se médicos
e cientistas contra uma doença que se apresenta
em múltiplas formas, por variadas causas. Numa
analogia, o campo de batalha contra o câncer pode
ser comparado a uma espécie de “jogo de xadrez”.
É aí que entra um importante aliado: a possibilidade
de traçar o perfil do inimigo para atacá-lo de forma
cada vez mais personalizada e direcionada. Apesar
das estatísticas de crescimento dos casos da doença, a
ciência tem demonstrado nos últimos anos que o futuro
é promissor.
Conforme o médico geneticista da CliniOnco,
Osvaldo Artigalas, o câncer é uma doença genética,
independentemente de ocorrer de forma esporádica
(casos isolados) ou hereditária, pois a carcinogênese, o
processo que causa o câncer, sempre inicia com danos
no DNA. “Geralmente, esses danos são potencializados
por agentes químicos, físicos ou virais, mas em certo
número de casos existe uma predisposição familiar,
causada por mutações nos genes, para que esses
danos ocorram”, destaca.
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ONCOGENÉTICA
Segundo Maria Isabel Achatz,
uma
das
maiores
especialistas
em oncogenética do país, em
aproximadamente 10% entre todos
os cânceres é encontrada alguma
alteração genética, seja uma mutação
em um oncogene e/ou gene supressor
de tumor, principalmente nesse caso,
ou nos chamados genes de reparo.
“Se avaliarmos a diferença entre
hereditariedade e genética, o indivíduo
que tem uma mutação hereditária
em algum gene supressor de tumor,
por exemplo, essa mutação será
proveniente de um óvulo da mãe ou
um espematozoide do pai, que já
tinha essa característica antes mesmo
da fecundação. Assim, o indivíduo
que é gerado, a partir dessa célula
que apresentava
a mutação, vai
ter em todas as
células do seu
organismo
a
mesma alteração
genética”, explica a diretora do
departamento de oncogenética do
Hospital AC Camargo.
“Os genes estão presentes em
cada célula do nosso corpo, contidos
em estruturas chamadas cromossomos,
que são encontrados no núcleo de
todas as nossas células, sendo 46
cromossomos em 23 pares. Um
cromossomo de cada par vem de nosso
pai e o outro vem da nossa mãe. Neles
estão contidos milhares de genes, que
são segmentos de DNA que, como os
cromossomos, vêm em pares. O nosso
DNA contém as instruções para fazer
as substâncias necessárias à existência
e o funcionamento do nosso corpo.
Uma mudança na sequência do DNA
pode fazer com que determinado
gene pare de funcionar corretamente”,
detalha Osvaldo Artigalás.
Uma das questões mais estudadas
na relação entre mutações genéticas
e câncer é a alteração no gene TP53,
localizado no cromossomo 17. “O
gene TP53 codifica a proteína p53
que tem inúmeras funções, incluindo
um papel central no controle do
ciclo celular. Mutações herdadas no
gene TP53 causam a Síndrome de LiFraumeni, uma condição genética em
que as pessoas portadoras têm um
risco aumentado de desenvolver vários

tumores ao longo da vida, de diferentes
tipos e em diferentes idades, inclusive
na infância”, explica a professora do
departamento de genética da UFRGS,
Patrícia Ashton Prolla.
A identificação de indivíduos
que têm essas mutações genéticas
e hereditárias é importante para
desenvolver estratégias mais efetivas,
porém é preciso ter cautela. “É difícil
falar em prevenção quando se trata
de câncer, mas em redução de riscos,
isso porque as estratégias de detecção
precoce, por meio de exames de
diagnóstico e, em alguns casos, até
em cirurgias redutoras de risco, será
possível diminuir a possibilidade de
desenvolvimento de um tumor em
pessoas que tenham percentuais
significativos para
essa propensão”,
analisa
Maria
Isabel
Achatz,
que é Doutora em
oncologia.
Observar as causas
ambientais também é importante,
pois elas podem estar na origem das
alterações não hereditárias. “Se ao
longo da vida uma pessoa adquire uma
mutação, por exemplo, na relação entre
o hábito de fumar e o desenvolvimento
de câncer de pulmão, ocorrerá uma
alteração no gene chamado AGSR.
Essa alteração vai ocorrer no próprio
indivíduo, na localização específica do
tumor. A partir disso, outras mutações
poderão acontecer e se acumularem
levando ao surgimento de um câncer”,
explica Achatz.

processo que causa
“oocâncer,
sempre inicia
com danos no DNA.
“
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ONCOGENÉTICA

ACONSELHAMENTO GENÉTICO
O aconselhamento genético é um processo informativo
em que uma pessoa com capacitação específica fornece
informações sobre riscos associados a doenças genéticas.
No caso do câncer hereditário, como explica Patrícia Prolla,
que coordena o grupo de oncogenética do Hospital de
Clínicas de Porto Alegre, no processo de aconselhamento
genético é feita uma avaliação clinica sobre a presença
de achados sugestivos de câncer hereditário, também são
fornecidas informações e orientações sobre testes genéticos
que podem ser realizados para confirmar essa suspeita e
ainda são discutidas as diferentes estratégias para reduzir o
risco de câncer. “Se confirmado o diagnóstico de um tumor
hereditário, é através do aconselhamento genético que se
discutem também repercussões para outros familiares e o
plano de acompanhamento de saúde ao longo da vida”,
completa.
RAZÕES PARA IDENTIFICAR O RISCO HEREDITÁRIO:
•
Indivíduos mais propensos apresentam risco, ao
longo da vida, muito superior ao da população em geral;
•
Outros familiares de um indivíduo propenso a
mutações também podem estar em risco para tumores
hereditários;
•
Medidas de rastreamento intensivo e intervenções
preventivas (cirurgias profiláticas e quimioprofilaxia) se
mostram eficazes em reduzir significativamente o risco de
câncer em portadores dessas mutações;
•
As informações identificadas podem ser úteis na
tomada de decisões médicas e sobre as formas de gerenciar
o risco para o câncer.
O PASSO A PASSO
Primeiramente, é feita uma consulta médica, na qual
é avaliada a história pessoal e familiar para o câncer. É
importante avaliar os tipos e localização dos tumores
e confirmar os diagnósticos e idade ao diagnóstico de
câncer em outras pessoas da família, mesmo parentes mais
distantes.
A história pessoal e familiar auxilia o médico geneticista
a elaborar uma hipótese sobre o tipo de câncer hereditário
que pode estar ocorrendo e, com esses dados e hipótese, o
profissional seleciona qual teste genético deve ser aplicado
para confirmar ou excluir uma hipótese de câncer hereditário.
Em algumas situações, a identificação de pacientes de alto
risco pode ser feita somente com a consulta médica (história
e exame físico). Em outros casos, é essencial realizar o teste
genético.

8
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TESTE GENÉTICO:
NOVO ALIADO AOS DIAGNÓSTICOS
Uma simples coleta, sem a necessidade de pedido médico
para realizar exames genéticos, é algo comum nos Estados
Unidos. No Brasil, entretanto, os testes genéticos não estão
disponíveis na rede pública e ainda têm alto custo. Em Porto
Alegre, por exemplo, na maioria dos casos, é feita a coleta do
material biológico e encaminhado para análise no sudeste do
país, onde está concentrada a maior parte dos laboratórios
que realizam efetivamente esses testes para risco de câncer.
Hospitais privados como Albert Einstein, Sírio-Libanês e AC
Camargo oferecem estrutura para os exames que identificam
as mutações hereditárias.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar divulgou
recentemente que os planos de saúde terão que garantir
cobertura em exames indicados para 29 doenças genéticas,
incluindo o câncer. Além do teste para identificar as mutações
que aumentam o risco do desenvolvimento para tumores
de mama e ovário hereditários, que avaliam alterações nos
genes BRCA 1 e BRCA 2, as diretrizes da ANS preveem
ainda procedimentos que detectam a síndrome de Lynch, que
aumenta o risco de câncer colorretal não-poliposo, além de
neoplasia endócrina múltipla, que envolve um grupo específico
de tumores da glândula tireoide.
A liberação deverá acontecer apenas depois de esgotadas
todas as outras tentativas de diagnósticos, e a ANS continuará
exigindo que o pedido do exame seja feito por um médico
geneticista.

A GENÉTICA E O FUTURO DO CÂNCER
A prevenção contra o câncer pode começar muito antes da atenção aos fatores de risco. Hoje, já é possível saber
a incidência da doença em um indivíduo através de exames de DNA. A mutação de genes como o BRCA1 e BRCA2,
que produzem proteínas supressoras de tumor, aparece nesses exames e indica a possibilidade de câncer de mama
no futuro. “Mutações hereditárias específicas nos genes BRCA1 e BRCA2 aumentam o risco desse câncer em até 25%
e em tipos de ovário, em 15%. Pesquisas também mostram que essas alterações estão associadas ao aparecimento da
doença no pâncreas e próstata”, explica o geneticista Osvaldo Artigalás. O APC, que também é um gene supressor
de tumores e, com sua falha, pode culminar na existência do câncer de intestino, também é identificado em exames.
As alterações genéticas são observadas em diferentes técnicas de biologia molecular.
As pesquisas envolvendo esses exames buscam um novo horizonte para o tratamento do câncer. Segundo Artigalás,
a medicina e a ciência estão cada vez mais unidas em estudos de terapias que priorizam as particularidades da
doença. “Nós hoje sabemos que o câncer não é uma única doença e, sim, várias com algumas características em
comum”, explica. Para o geneticista, o estudo dos mecanismos celulares e moleculares que levam ao desenvolvimento
de um determinado tipo de câncer, proporcionará a cura mais rápida. “O conhecimento desses aspectos, que
chamamos de farmacogenética, sem dúvida, irá impactar de forma muito benéfica nos diferentes de tratamento em
oncologia”.
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CAPA - PREVENÇÃO

40%

é a chance de
prevenir a morte
pelo câncer.

CENÁRIO DO CÂNCER NO MUNDO:
perspectiva de crescimento significativo da mortalidade, porém
com alto potencial de prevenção.

Total de mortes por milhão

40%
de todas as mortes por
câncer poderiam
ser prevenidas

5,5

6,7

8,9

2,1

2,3

2,5

Câncer matou 7,6 milhões
de pessoas em 2005; três
quartos delas em países em

Países desenvolvidos

desenvolvimento.

Países em desenvolvimento

Fonte:

OS ESTADOS MEMBROS DA OMS DEVEM:
PREVENIR O QUE FOR PREVENÍVEL
-40%
Evitando e reduzindo a exposição aos fatores de risco:
estratégias de prevenção.
CURAR O QUE FOR CURÁVEL
-40%
Detecção precoce: estratégias de diagnóstico e tratamento.
ALÍVIO DA DOR E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA
Estratégias de cuidados paliativos.
GESTÃO PARA O SUCESSO
Fortalecimento da gestão nacional, monitorando e avaliando
estratégias de capacitação.
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META DA OMS
PARA 2005 – 2015:

Evitar
7.7 milhões
de mortes
Fonte:

CAPA - PREVENÇÃO

PREVENÇÃO EM TODOS OS MOMENTOS
Dra. Alice Zelmanowicz
Médica Oncologista Clínica e Epidemiologista
Coordenadora do Centro de Prevenção do Câncer da
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

Embora ainda parcialmente entendidos, os mecanismos
de adoecimento estão associados ao estilo de vida moderno,
urbanizado, industrializado e, hoje, altamente tecnológico.
Sabe-se que existe uma forte associação entre as doenças
crônico-degenerativas, como o câncer, e o desequilíbrio
energético do organismo. Ou seja, pessoas com sobrepeso
ou obesidade por ingerirem mais do que necessitam em
relação ao seu gasto de energia ou as que gastam pouca
energia, favorecidas pelo sedentarismo, formam uma grande
parcela da população exposta aos dois principais fatores de
risco para o câncer entre os indivíduos não fumantes.
Sobre o que chamamos de comportamentos autoinfligidos
ou de alto risco, devemos observar que, nos dias atuais,
adoecemos em decorrência do estilo de vida que optamos
por adotar. São decisões exclusivamente particulares. O
que compramos no supermercado, que tipo de alimentos
ingerimos e o quanto consumimos em um buffet por quilo ou
em um refeitório, por exemplo. É relevante ainda a forma
como nos deslocamos para o trabalho e até mesmo quais
são os nossos meios de entretenimento.Todo esse conjunto
de comportamentos relacionados aos
fatores de risco e que fazem parte
do nosso estilo de vida constituem as
causas autoinfligidas e que, muitas
vezes, nos levam ao adoecimento por
meio de nossas próprias escolhas.
Nesse contexto, a prevenção das
doenças crônicas deve ser observada
em qualquer momento do processo
saúde-doença. Pode ser classificada
em primária, secundária, terciária ou
quaternária, conforme o período da
vida em que ocorre a intervenção para
evitar o adoecimento. Se impedirmos
que o indivíduo exponha-se a um
fator de risco, o cuidado é primordial.
Uma das prevenções primárias é
parar de fumar. Quando são feitos
exames diagnósticos para identificar

lesões pré-malignas ou cânceres o mais precocemente
possível, essa é secundária; Se intervimos em pessoas que
já desenvolveram a doença para diminuir o risco de um
segundo tumor primário ou de uma recidiva, ou ainda, para
diminuir o sofrimento associado às sequelas da doença
e do tratamento, classificamos como terciária. E, por fim,
quando se evita a intervenção por exames e tratamentos
desnecessários, é considerada é quaternária.
Ou seja, a prevenção deve englobar todas as pessoas,
doentes ou não. Por isso, as intervenções devem ser
racionais, baseadas nas melhores evidências científicas
disponíveis e adequadas aos recursos locais para que se
tornem custo-efetivas. Fazer exames sem base científica e
tomar remédios com a ideia de que “se bem não faz, mal
não deverá fazer” não podem ser consideradas formas de
evitar o câncer. A prevenção deve acontecer de maneira
integrada com todos os setores do sistema de saúde, de
forma inter/transdisciplinar, beneficiando as pessoas que
estejam sob risco em todos os momentos da vida.
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CAPA - PREVENÇÃO

“NUNCA É TARDE PARA
MUDAR DE VIDA...”

Realmente é possível prevenir o câncer? Quais as principais formas de evitar a doença ou,
pelo menos, de diminuir as chances de desenvolvê-la no futuro? O proctologista e coordenador
do Centro de Prevenção do Câncer da CliniOnco, Rafael Castilho Pinto, é o entrevistado desta
edição para abordar os principais temas relacionados à prevenção.
RI - Qual a importância de atuar preventivamente
sobre fatores de risco como tabagismo e obesidade ainda
na primeira infância em famílias que apresentam essas
características no seu estilo de vida?
Dr.Rafael - A primeira questão são os hábitos dos
pais, que vão ser passados e aprendidos pelas crianças.
Se tivermos pais que comem mal, que são sedentários,
obesos, isso normalmente vai refletir nos hábitos de vida
das crianças. Outro fator é o tabagismo. Além de ser muito
comum o fato de adolescentes começarem a fumar tendo
como exemplo os pais, há a questão do fumante passivo
na infância, que é um fator de risco muito importante.
São dois pontos: se os pais são obesos, os filhos vão ser
obesos, vão comer mal, vão praticar menos atividade física.
E o tabagismo tem a questão do exemplo, mas também do
fumante passivo desde a infância.
RI - O câncer também pode ser considerado como uma
doença relacionada ao envelhecimento das células ou estar
associado com um longo período de exposição a fatores
de risco. Diante dessa observação, qual a importância
da manutenção de um estilo de vida saudável na terceira
idade como forma de evitar o câncer?
Dr.Rafael - A primeira frase que digo é “nunca é tarde
pra mudar de vida”. Há vários efeitos cumulativos do
tempo que vão influenciar. O cigarro, o tempo de não ter
consumido alimentos saudáveis... Em relação à alimentação
e à atividade física, conseguimos mudar esses fatores de
12
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risco com maior rapidez, é até mais prático. A questão
do sedentarismo é muito importante na expectativa de
vida para qualquer tipo de doença, não só o câncer, mas
para doenças cardiovasculares ou mesmo para doenças
neurológicas. Adianta muito mudar os hábitos de vida.
Nunca é tarde para mudar. E a atividade física leve na
terceira idade é uma das coisas que têm mais impacto na
qualidade de vida do indivíduo.
RI - Até 2030, a expectativa de vida no Brasil deverá
crescer substancialmente em paralelo ao aumento
da população de idosos. Até que ponto isso pode ser
preocupante para o avanço do câncer no país?
Dr.Rafael - Isso é um fator que vai aumentar muito a
incidência de câncer. Vamos nos preocupar muito mais
com os fatores de risco e incentivar essas pessoas com
idade avançada para que façam regularmente os exames
preventivos. Mesmo que não possamos evitar o câncer,
porque isso é um processo natural do envelhecimento,
podemos fazer a prevenção através de alguns exames e
estimular a detecção precoce com outros procedimentos.
Tumores que terão elevadas taxas de crescimento nos
próximos anos, como mama, próstata e intestino, têm à
disposição exames que possibilitam o diagnóstico precoce
ou até mesmo a prevenção de lesões pré-malignas, como é
o caso do câncer de intestino com a colonoscopia.
RI – Quais os métodos preventivos que podemos
destacar como importantes para a detecção do câncer?
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Dr.Rafael - Primeiro, temos que levar em conta quais
são os tumores mais frequentes no nosso meio, que são
os de mama, pulmão, intestino, pele e próstata, e também
tumores de cabeça e pescoço, estômago e esôfago. Mas
onde os exames têm maior impacto na questão preventiva
são nas neoplasias de cólon do útero, que já é um tumor
não tão comum, porque a prevenção já se estabeleceu
há muito tempo, reduzindo em até 70% os índices com os
exames preventivos e, recentemente, com a vacinação de
adolescentes, e no intestino. Os países que fazem campanhas
de prevenção conseguem obter até 60% de redução dos
casos de câncer de intestino, processo ainda muito lento
no Brasil. Há muito pouco investimento do governo nesse
exame e nas campanhas de prevenção. Depois, há ainda
os tipos de cânceres de mama e próstata, que têm exames
para detecção precoce. Não conseguimos achar as lesões
antes dos tumores, mas quando encontramos cedo o indício
das neoplasias, isso tem um impacto muito grande no
tratamento da doença. Como os tumores dessas regiões são
muito comuns, os exames são essenciais. As pessoas de pele
mais clara ou mais exposta ao sol devem fazer os exames de
dermatoscopia digital e mapeamento corporal, que ajudam
na detecção e na prevenção de lesões pré-malignas. No
mesmo raciocínio, se diminuirmos os índices de hepatite B e
C e aumentarmos o uso da camisinha, vamos diminuir o risco
de câncer de fígado, que é um tipo de tumor de diagnóstico
precoce muito difícil. Outros exames de estômago, boca,
garganta, podem auxiliar na identificação do câncer, mas
isso depende dos fatores de risco. Para câncer de pulmão,
em fumantes, consultas preventivas a partir dos 40 anos e, é
claro, parar de fumar é o mais importante.
RI - Por que a atividade física é considerada um
fator protetor tão significativo para reduzir o risco em
determinados tipos de tumores?
Dr.Rafael - Há vários fatores envolvidos, mas sabemos
que o sedentarismo está associado diretamente a alguns
tipos de câncer. O mais comum e mais comprovado é o
de intestino, o segundo é o de mama. Acredita-se que há
fatores múltiplos de ação. No intestino, há uma relação
com a secreção de alguns protetores, como o aumento de
secreções que favorecem a proliferação celular desordenada
no intestino. Na mama, há uma associação com a produção
de estrógeno, e a atividade física diminui a produção do
hormônio, constituindo um fator importante para o câncer
de mama. Todo o exercício físico diminui a obesidade
em si e tem atuação direta nos mecanismos de resistência
insulínica, que também diminui o risco de câncer. Ainda em
estudo, há possíveis mecanismos de estimulação do sistema
imune através da atividade física.
RI - A população brasileira tem adotado hábitos
alimentares semelhantes aos da população norteamericana, onde 1/3 dos casos de câncer poderiam
ser prevenidos. O que devemos fazer para “andar na
contramão” do crescimento expressivo da doença nos
EUA?
Dr.Rafael - O combate ao tabagismo é o primeiro da
lista. Há tempos, batemos na tecla desse problema e já
percebemos efeitos positivos. Outras questões são o estilo

de vida: sedentarismo e alimentação moderna. Isso vai
de encontro à vida moderna, em que as pessoas andam
mais de carro e consomem mais alimentos industrializados.
O governo deveria intervir nisso, com atitudes para
ajudar as cidades a serem mais saudáveis, principalmente
incentivando uma alimentação mais natural.
RI - Qual a melhor forma para equilibrar a dieta, o
exercício físico e o controle do peso?
Dr.Rafael - Isso também é uma questão de estilo de vida.
Precisamos adotar hábitos mais saudáveis, praticar mais
atividades físicas, usar menos o carro, caminhar mais, pegar
mais sol (devidamente protegidos), ter uma alimentação à
base de alimentos naturais, como mais frutas e verduras e
menos comidas industrializadas. Isso vale também para a
carne. Sabemos que as do grupo de industrializados podem
prejudicar a saúde, com ponto positivo para as carnes
brancas. Enfim, o estilo de vida deveria ser mais natural.
RI - Qual a relação entre genética e prevenção do
câncer? Como a genética pode atuar daqui pra frente,
como protagonista?
Dr.Rafael – Em torno de 10% dos casos mostram que
há uma predisposição genética como fator mais importante.
Precisamos identificar essas famílias ou pessoas de risco.
Isso se faz depois que algum familiar apresenta algum
tipo de tumor. Os fatores de risco mais importantes são
os avaliados nos tumores abaixo dos 50 anos. Outro
fator é que quando encontramos o mesmo tumor em pelo
menos duas pessoas na mesma família, principalmente se
ele surgir antes dos 50 anos, essas pessoas precisam de
uma avaliação genética especifica. Os testes genéticos
ainda são caros e de difícil interpretação e isso inviabiliza
principalmente quando não temos uma alteração genética
especifica a procurar para realizar um acompanhamento
preventivo mais personalizado. Não podemos fazer em
todos os casos suspeitos. No caso da Angelina Jolie, que
teve a constatação de um mesmo tipo de câncer em mais
de um familiar, foi procurada a alteração daquele tipo
especificamente. Quando não sabemos qual alteração
procurar, é como procurar uma agulha no palheiro.
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OBESIDADE
Os efeitos da obesidade também desencadeiam o câncer. Atenção para os alimentos
“fast-food”, que comprometem a saúde do organismo.
Para 2030, o sinal é vermelho. Estima-se que 42% dos
adultos norte-americanos serão obesos, e cerca de um quarto
desse grupo estará com níveis alarmantes de obesidade.
No Brasil, o problema caminha a passos largos. Mais da
metade dos brasileiros estão acima do peso e quase 16%
são considerados obesos, segundo o Ministério da Saúde.
A maior causa da obesidade está ligada à máalimentação. Enquanto nos Estados Unidos, o problema
torna-se uma pandemia em função da grande quantidade de
pessoas vítimas do problema, os brasileiros estão cada vez
mais adeptos ao consumo de alimentos “americanizados”,
nos chamados fast foods. Esse tipo de dieta, segundo o
gastroenterologista da CliniOnco e cirurgião do aparelho
digestivo, Antonio Weston, contribui para o surgimento
de uma série de doenças. “Há um aumento dos níveis de
diabetes do tipo 2, levando a uma diminuição da expectativa
de vida em pelo menos 10 anos. Também cresce a incidência
de doenças cardiovasculares e de alguns tipos de tumores,
como o câncer de mama e de intestino”, alerta.
O câncer de mama andou ao lado da obesidade em
cerca de 75 mil procedimentos ambulatoriais no Sistema
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Único de Saúde (SUS), em 2011. Casos de cânceres de
estômago também foram relatados por causa de sua relação
com a obesidade, e 1.900 pessoas foram internadas em
razão do excesso de peso e do câncer de esôfago. “A
obesidade causa uma tendência ao desenvolvimento de
refluxo ácido do estômago para o esôfago. Este refluxo leva
à inflamação chamada esofagite, que, em suas formas mais
graves, leva ao câncer”, afirma Weston.
ALIMENTOS DO MAL X ALIMENTOS DO BEM
Estudos indicam que o acúmulo de gordura no tecido
adiposo pode desenfrear a multiplicação de células malignas,
o que explicaria a propensão ao câncer de mama. Da
mesma forma, os alimentos defumados devem ser evitados
por ser rico em nitritos, uma substância comprovadamente
cancerígena para o estômago. Mas se há uma alimentação
que exige atenção, também existem os alimentos protetores
do organismo contra o câncer. “As frutas e as verduras
frescas são indicadas principalmente porque são ricas em
vitaminas A e C. Essas vitaminas exercem um efeito protetor
da mucosa do esôfago e do estômago, protegendo-a da
ação danosa de elementos cancerígenos como o sal e as
gorduras”, explica o gastroenterologista.

CAPA - PREVENÇÃO

TABAGISMO
Hábito de fumar é influenciado por múltiplas causas: níveis de
dependência, estilo de vida e grupos sociais
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),
todo ano cinco milhões de pessoas morrem no mundo em
virtude do cigarro. Não só o fumo ativo, mas a inalação
passiva também aumenta os riscos de doença. Além disso, o
tabagismo está relacionado a mais de 50 doenças, como o
câncer. Isso tudo associado à dependência que o indivíduo
constrói na sua relação com o cigarro, um hábito impulsivo
que reduz a expectativa de vida se não evitado.
“A dependência é o impulso que leva a pessoa a usar
uma substância química de forma contínua ou periódica
para obter prazer. No caso da dependência química, a
pessoa é totalmente dominada pela substância, podendo
passar pela síndrome de abstinência, se privada do uso”,
explica a médica psiquiatra da CliniOnco, Raquel Carvalho.
Diferente do vício, que é apenas um mau hábito repetitivo, a
dependência causa o nervosismo, o desconforto físico e um
desejo incontrolável de fumar. “Existe, no caso do cigarro,
uma dependência física e psicológica. Não é simplesmente
um vício”, alerta.
A nicotina é a maior vilã do fumante, mesmo que esse
não se considere dependente. O ato de fumar pela primeira
vez já provoca sintomas de abstinência e o desejo de fumar
horas ou dias depois. E a cada tragada, a proximidade
com um problema. “Não é a dependência que causa o
câncer, mas sim as substâncias cancerígenas que o fumo
contém. A nicotina participa indiretamente com mais de
70 substâncias cancerígenas existentes na fumaça do
cigarro”, explica a pneumonologista da CliniOnco, Beatriz
Gehm Moraes. Segundo a especialista, o componente com
maior potencial cancerígeno são as nitrosaminas, que são
liberadas na ponta acessa do cigarro e contribuem para o
maior número de casos de cânceres em tabagistas passivos.
“Os malefícios do fumo aos pulmões são inúmeros, como
o conjunto que envolve a doença pulmonar obstrutiva
crônica, a predisposição ao desenvolvimento de infecções
respiratórias, à asma, à laringite e a vários tipos de cânceres
de toda via aérea”, ressalta.
TRATAMENTO PARA A VIDA
A dependência do cigarro tem cura e ela começa com
a decisão do tabagista de eliminar o hábito. Segundo
a psiquiatra, a avaliação clínica vai indicar o grau de
dependência do paciente, para que assim, o tratamento
possa ser orientado. “O tratamento ideal é a integração
do uso de medicação, como remédios baseados em
terapia de reposição de nicotina e antidepressivos, e a
psicoterapia. Associado, necessita-se da terapia cognitivocomportamental, em grupo ou individual, para desenvolver
técnicas que auxiliarão a permanecer sem fumar”, explica.

OS TIPOS DE DEPENDÊNCIA
Segundo a Dra. Raquel Carvalho, a dependência pode
ser classificada em três etapas:
Dependência psicológica: é a necessidade de
determinado comportamento para viver normalmente e
sentir-se confortável. Ela pode aparecer independentemente
e é de tratamento lento e difícil. A dependência psicológica
era entendida como a percepção da incapacidade de
vivenciar sensações de prazer psicológico sem que uma
substância estivesse presente.
Dependência comportamental ou não-química: é
definida como uma condição de impulsos recorrentes, na
qual a pessoa afetada engaja-se em atividades específicas
apesar de consequências danosas à sua saúde física,
mental ou social. Exemplos: compulsão por jogos de azar,
computadores, workaholics.
Dependência física ou química: entende-se como a
necessidade de consumir uma substância para evitar sinais
de desconforto trazidos pela falta da droga e manter o
equilíbrio criado entre a presença constante da droga e o
organismo.
O CAMINHO DA NICOTINA
A nicotina é sintetizada nas raízes da planta nicotiana
tabacum, como explica Beatriz. Segundo a especialista,
a queima do tabaco libera a nicotina que rapidamente
chega aos alvéolos pulmonares. “Eles são ricamente
vascularizados e, entre seis a dez segundos, atingem o
cérebro. Lá, existem receptores específicos que funcionam
como antenas e é onde a nicotina se liga. Com isso, são
liberados neurotransmissores, sendo a dopamina um dos
principais. Ela é responsável pela sensação de prazer e
euforia, o que leva à dependência química”, detalha. Assim
que a pessoa começa a ter o hábito de fumar, o aumento do
número de cigarros também acresce o número de receptores
à nicotina. Neste momento, cria-se um círculo vicioso. “A
pessoa fuma cada vez mais para ocupar todos os receptores
e liberar a dopamina, buscando a sensação de prazer. À
medida que a nicotina é metabolizada, os receptores ficam
vazios e a dopamina não é liberada, causando a síndrome
de abstinência. Ela só é aliviada com a chegada de nicotina
no cérebro, com o retorno ao ato de fumar”.
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ATIVIDADE FÍSICA
Incentivo aos exercícios físicos começam na infância: brincar é uma forma
de reduzir a propensão ao sedentarismo.

O sedentarismo já é considerado entre alguns
pesquisadores como uma pandemia mundial: a inatividade
física é o quarto maior fator de risco para doenças crônicas,
atrás somente da hipertensão, do tabagismo e do colesterol
alto. E o problema está atingindo cada vez mais os jovens.
Segundo o IBGE, apenas três em cada dez adolescentes
brasileiros são considerados fisicamente ativos, ou seja, que
praticam 300 minutos ou mais de exercício por semana.
Quase oito em cada dez veem televisão por pelo menos
duas horas por dia, o que é considerado excessivo pela
Organização Mundial de Saúde (OMS). Esse tipo de atitude,
para o professor de Educação Física da Universidade do
Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e Doutorando em Educação
Física pela Universidade de Leon – Espanha, Darci Orso,
tem origem nos hábitos familiares, que começam em casa.
“A família é a base estrutural de qualquer criança.
Somos ídolos para eles, que guardam as nossas atitudes
práticas. Não adianta falarmos o que é certo, se agimos
errado”, afirma Orso.
Há 37 anos atuando como educador físico e, em grande
parte, com crianças, o professor lembra que a prática da
atividade física não é restrita aos esportes. “Brincar é fugir
do sedentarismo. O escritor Édouard Claparède tem uma
frase que está nos meus livros: Nada mais sério que uma
criança brincando”. Para o professor, a brincadeira não
tem hora nem idade para começar. “Além de todos os
benefícios para saúde, movimentar-se com a brincadeira
estimula a sociabilização da criança, que aprende a
viver em comunidade, e forma a cidadania. O ato de se
organizar e esperar a sua vez para brincar no balanço
ou no escorregador vai refletir no futuro. Brincar forma a
cidadania, forma o ser humano”, reflete.
A previsão é que até 2030, a inatividade física possa
abreviar em até cinco anos a expectativa de vida, caso seja
mantido o ritmo atual. Por isso, o alerta fica para quem
está começando a vida. “Os princípios para evitarmos isso
no futuro estão em casa, onde os jovens devem medir o
tempo em frente à TV ou ao computador, e guardar espaço
para brincar e se movimentar. E o incentivo vem dos pais”,
completa o professor.

Risco para câncer de mama é maior
Os hábitos na infância podem ser determinantes para
a saúde na fase adulta, principalmente no que toca as
mulheres. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA),
um estudo divulgado pela revista médica Lancet afirma que
13,4% dos casos de câncer de mama são diagnosticados
em mulheres sedentárias. “Ao avaliarmos o sedentarismo
no desenvolvimento do câncer de mama, fazemos um ajuste
nos demais fatores de risco para analisarmos o seu efeito
isolado. O risco relativo do sedentarismo é o mesmo após
esse ajuste, responsável por um aumento de 33% no risco
de câncer de mama”, explica a mastologista da CliniOnco,
Kenia Borghetti.
Segundo a especialista, um estudo divulgado pela Cancer
Epidemiology, Biomarkers & Prevention, também revelou que
mulheres na pós-menopausa que caminham ao menos sete
horas por semana, apresentam uma redução significativa
de 14% na propensão ao desenvolvimento da neoplasia.
“Promover a caminhada como uma forma de lazer pode
ser uma estratégia efetiva para aumentar a atividade física
entre as mulheres em fase de pós-menopausa. Pequenas
mudanças no estilo de vida podem influenciar o risco de
câncer de mama e fazer a diferença”, comenta Kenia.
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DIAGNÓSTICO

MELANOMA CUTÂNEO E
DERMATOSCOPIA DIGITAL
Dra. Louise Lovatto
Dermatologista do Centro de Pele e Melanoma
O melanoma cutâneo, apesar de ser o menos comum
dos cânceres de pele, é o mais grave e potencialmente fatal
por apresentar uma alta capacidade de produzir metástases,
ou seja, se espalhar para outros órgãos do corpo. Ainda
assim, se o tumor for detectado precocemente, são obtidas
altas taxas de cura apenas com tratamento cirúrgico.
Classicamente, as manifestações clínicas do melanoma se
resumem ao ABCDE, ou seja, um sinal Assimétrico, com
Bordas irregulares, várias Cores, Diâmetro superior a 6mm
ou com história de Evolução ou modificação ao longo do
tempo. No entanto, o diagnóstico clínico pode ser tardio ou
complexo, como no caso de pacientes com múltiplos sinais
na pele, muitas vezes irregulares, tornando praticamente
impossível que o paciente possa reconhecer sozinho um
possível melanoma.
Com os recursos diagnósticos atuais, como o mapeamento
corporal e dermatoscopia digital, conseguimos diagnosticar
melanomas antes de apresentarem tais características
clínicas, aumentando muito as chances de cura do paciente.
O mapeamento corporal consiste na realização
de imagens de todo o corpo do paciente, em posições
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padronizadas, para que se possa comparar essas imagens
ao longo do tempo. Este dado é de extrema importância,
pois se sabe que lesões novas ou aquelas que se alteram
com o tempo são suspeitas de melanoma.
A dermatoscopia digital possibilita o registro dos
sinais e analise minuciosa dos mesmos com aumento
de 20 a 70 vezes, permitindo a identificação de lesões
suspeitas e armazenamento das imagens para posterior
acompanhamento. O exame sequencial permite a
comparação com imagens anteriores e detecção imediata
de alterações sugestivas de malignidade, permitindo o
diagnóstico muito precoce de melanoma.
A técnica também permite diminuir as biópsias e
cicatrizes desnecessárias, visto que os sinais que se mantêm
estáveis durante o tempo não necessitam remoção.
Este exame está indicado para pacientes com aumento
do risco para desenvolver melanoma, principalmente
presença de múltiplos nevos melanocíticos (sinais), nevos
atípicos/displásicos (sinais irregulares) e história pessoal e
familiar de melanoma.

GESTÃO EM SAÚDE

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Daniéli Neves
Coord. Farmacêutica do Centro de Manipulação de Medicamentos da CliniOnco
Atualmente, com o advento da globalização e o
trabalho em equipe, o individualismo não tem mais espaço.
O conceito de equipe multidisciplinar está sendo empregado
com a finalidade de proporcionar maior integração no
atendimento e melhor qualidade de vida ao paciente
oncológico.
De acordo com a RDC n° 220/ 04 – ANVISA, que
dispõe sobre o Regulamento Técnico para o funcionamento
dos Serviços de Terapia Antineoplásica, o farmacêutico
oncológico exerce papel fundamental no segmento de
atenção ao paciente.
O conceito de Atenção Farmacêutica, segundo o
Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica, compreende
atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades,
compromissos e corresponsabilidades na prevenção de
doenças, promoção e recuperação da saúde, de forma
integrada à equipe de saúde. Dessa forma, fica claro
tratar-se de uma ação ampla e de responsabilidades
compartilhada.
No cenário atual, pacientes e familiares tornaram-se
agentes ativos em seu tratamento, buscando informações
precisas e objetivas exigindo do farmacêutico reciclagem,
qualificação específica e capacitação contínua. Além disto,
a cada ano, novos medicamentos são disponibilizados para
o tratamento das doenças oncológicas e a atualização dos
conhecimentos tornam-se imperativa a estes profissionais.
Visando à busca da qualidade e segurança dos
pacientes, podemos citar três pilares de grande importância
nesta atuação:
A qualificação de fornecedores: o principal objetivo
é assegurar a qualidade dos produtos que estamos
disponibilizando aos pacientes. É garantir a procedência
dos medicamentos e idoneidade do fornecedor. Comprar
e prover medicamentos são primordiais na atividade
oncológica, as pessoas envolvidas neste processo
desempenham direta ou indiretamente papel essencial na
assistência farmacêutica ao paciente e devem realizá-lo de
maneira a melhor atender seus interesses.
A validação da prescrição: Cabe ao farmacêutico a
responsabilidade de assegurar a que terapia farmacológica
seja adequada, a mais efetiva disponível, a mais segura e
administrada na posologia correta. Este processo é composto
de várias etapas, entre elas: verificar a compatibilidade
entre o diagnóstico do paciente e o protocolo de tratamento
prescrito, checar se a dose prescrita versus o peso e a altura

do paciente estão corretos, analisar incompatibilidades ou
interações medicamentosas potencialmente perigosas e
conferir a viabilidade e compatibilidade dos componentes
entre si e suas concentrações mínima e máxima.
A atenção farmacêutica: Por tratar-se de um processo
que envolve o profissional da farmácia, a equipe, o pacientes
e/ou familiares é imprescindível lançar mão de instrumentos
de registro que evidencie esta atenção. Nos casos em que os
pacientes fazem uso de drogas orais, o preenchimento de um
formulário ou documento específico na ocasião da primeira
consulta com o farmacêutico é fundamental, pois permite o
acompanhamento farmacoterapêutico deste paciente. Uma
boa interação entre o profissional farmacêutico e o médico
assistente viabiliza a qualidade do atendimento. O diálogo
com o paciente é um valioso instrumento a fim de motivá-lo
no cumprimento do tratamento. A orientação é um processo
vital quando se visa à adesão ao tratamento.
A partir de janeiro de 2014, os beneficiários de planos
de saúde individuais e coletivos terão direito a mais 87
procedimentos, incluindo 37 medicamentos orais para o
tratamento domiciliar de diferentes tipos de cânceres. A
principal novidade no rol de procedimentos da agência
é a inclusão de tratamento para o câncer em casa, com
medicamentos via oral. Serão ofertados medicamentos
para o tratamento de tumores de grande prevalência
entre a população, como estômago, fígado, intestino, rim,
testículo, mama, útero e ovário. A terapia medicamentosa
oral contra o câncer promove maior conforto ao paciente e
reduz os casos de internação para tratamento em clínicas ou
hospitais. Maiores informações no site abaixo.
http://www.ans.gov.br/a-ans/sala-de-noticias-ans/
consumidor/2272-usuarios-terao-87-novos-procedimentoscobertos-por-planos-de-saude
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HUMANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS
FÍSICOS DA CLINIONCO
Jonas Badermann de Lemos
Arquiteto com especialização em Administração e arquitetura hospitalar
(IAHCS / CENEC e ISAUD buenos aires - AR).
Há

muito,

a

CliniOnco,

nas

suas

adequações e reformas pratica o conceito
de

“humanização”

que

principalmente

na

atendimento

nos

e

se

manifesta

qualificação
espaços

onde

do
ele

ocorre.Humanizar é ofertar atendimento
de

qualidade,

tecnológicos

articulando

com

os

acolhimento,

avanços
com

a

melhoria dos ambientes assistenciais e das
condições de trabalho dos profissionais.
Humanização

supõe

troca

de

saberes

(incluindo os dos pacientes e familiares)
e, também, diálogo entre profissionais
e modos de trabalhar em equipe, levando em conta as
necessidades sociais, os desejos e os interesses dos diversos
atores envolvidos no campo da saúde. Para que esse “tipo
de diálogo” entre profissional e usuário se viabilize, a
ambiência da Clínica passa a ser considerada fundamental,
posto que é no espaço arquitetônico que as relações
humanas ocorrem. Isto porque, os espaços, nos quais se
desenvolvem as atividades, não são neutros e interferem
diretamente no comportamento humano. Pesquisadores
apontam que a mente, o cérebro e o sistema nervoso podem
ser diretamente influenciados pelos elementos sensoriais do
meio ambiente propondo que os espaços sejam estimulantes
e dinâmicos. Humanização, ambiência e a resposta
positiva das pessoas a estes estímulos são os fundamentos
do que consideramos “espaços terapêuticos” e devem ser
praticados nas intervenções arquitetônicas.
A reformulação ocorrida no pavimento onde se realizam
as quimioterapias pautou-se nesses conceitos abordando
expectativas e requisitos dos pacientes, além das percepções
dos profissionais colaboradores. Determinados aspectos
foram observados dentre os quais se destacam:
20
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• Cores apropriadas: através da utilização de tons que
exercem uma influência positiva na esfera psicológica dos
pacientes e colaboradores dinamizando os espaços;
• Visuais terapêuticos: mantendo a interligação dos
espaços interiores com os exteriores na parte frontal do
pavimento permitindo que o verde das árvores dialogue
com os usuários, além da colocação de painéis fotográficos
temáticos que instigam fantasias e curiosidades;
• Controle de ruídos: através da utilização de
revestimentos adequados;
• Conforto térmico: possibilitando o controle da
temperatura ambiente;

• Sinalização: evitando a sensação de desorientação
dos pacientes;
• Ambientação de acordo com os usuários: considerando
seus aspectos culturais na escolha dos equipamentos,
mobiliário, quadros e painéis;
• Acessibilidade: permitindo facilidade de locomoção
em todos os espaços da Clínica.
O “fio condutor” da arquitetura e suas ambientações da
CliniOnco é “o paciente em primeiro lugar”. Dessa maneira,
a escada, que normalmente corresponde a um espaço sem
atrativos, tornou-se também num espaço de destaque com
as fotografias selecionadas dos pacientes. As experiências

• Acesso a referências cotidianas: através dos veículos

demonstram que a aplicação desses conceitos traz uma série

de comunicação como televisão, jornais, revistas e boletins

de benefícios para os pacientes como uma recuperação

informativos;

mais rápida além da elevação da sua autoestima.
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TERAPIAS COMPLEMENTARES

MUSICOTERAPIA:
a arte cura

A música pode ir além do prazer de dançar e cantar, ela é terapêutica e permite vivermos melhor.

Há pouco mais de uma década, a
Organização Mundial da Saúde reconheceu a
Musicoterapia e sua importância nos cuidados
com a saúde, principalmente sobre o bem-estar
físico, social e mental. O tratamento é funcional
contra dor, seja ela emocional ou física.
Atualmente, existem trabalhos que são
desenvolvidos em hospitais que contribuem
nas intervenções cirúrgicas e resultando,
comprovadamente, em menor sensibilidade
à dor, como explica a psicóloga e professora
do curso de graduação em Musicoterapia das
Faculdades EST, de São Leopoldo, Maryléa
Vargas. “A Musicoterapia pode estimular
áreas cerebrais, contribuindo para a produção
de neurotransmissores responsáveis pelas
sensações prazerosas, como ocitocina e
dopamina. Isso desfoca a atenção do problema
experimentado e pode amenizar a percepção
de dor, pois o próprio organismo tem recursos
que a neutralizam”, afirma.
Segundo a especialista, a música também
estimula sensações de gratificação. Na
CliniOnco, um grupo de pacientes de câncer de
mama tem a melodia como aliada no tratamento.
O OncoArte faz apresentações por todo o
Estado, usando a arte como forma de interagir
com o público e de transmitir perseverança.
“Não é só a música, mas a arte em si nos ajuda
no autoconhecimento. Aprendi a acreditar
em mim, nas pessoas; aprendi a me ‘soltar’.
Aprendi a conviver em um grupo que tem uma
identidade, um motivo para estar unido, e que
aprendeu como é incrível a capacidade do ser
humano em reverter situações ruins”, comenta
a artista plástica Ondina Bomfim da Silva, 71,
que empresta sua voz nas apresentações do
OncoArte desde 2009, mas canta desde 1963.
A MÚSICA E A MEMÓRIA
Segundo o filósofo Norberto Bobbio,
“somos aquilo que lembramos”. E a música tem
muito a ver com a nossa lembrança, tanto sobre
nós, quanto sobre os outros. Não é à toa que
nos emocionamos com uma música romântica
22
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do Roberto Carlos, da mesma
forma que outro alguém pode
se sentir incomodado com a
mesma canção. “A característica
afetiva de cada música é dada
pelo ouvinte, ela não é inerente
à música em si. É como se diz
da beleza, que está nos olhos
do observador. Cantamos ou
dançamos porque, com
isso,
comunicamos
para várias pessoas
algo
de
nós
mesmos, algo que
sai de dentro de nós”,
explica o médico
e neurocientista, coordenador
do
Centro
de Memória da Pontifícia
Universidade do Rio Grande do
Sul (PUC-RS),
Prof. Ivan Izquierdo.

TERAPIAS COMPLEMENTARES

BENEFÍCIOS DA MÚSICA
Mateus Levandowski
Psicólogo do Centro de Psico-oncologia da CliniOnco
Qualquer experiência vinculada
com a música, seja tocando, criando
ou ouvindo, exige uma mistura
de praticamente todas as funções
cognitivas humanas. Ela pode nos
ajudar em diversos contextos, como em
pacientes com câncer, por exemplo. O
diagnóstico oncológico pode resultar
em intenso sofrimento emocional, físico
e social e o contato com a música tem
sido usado para aliviar os sintomas e
os efeitos colaterais do tratamento.
Uma
revisão
na
literatura,
publicada em 2012, mostra que em
32 ensaios clínicos randomizados, a
musicoterapia e as intervenções que
utilizam música podem ter um efeito
benéfico sobre a ansiedade, a dor, o
humor, a qualidade de vida, a pressão
arterial e na frequência cardíaca e
respiratória em pacientes com câncer.
Esses resultados indicaram que a música
pode ser eficaz na redução de níveis
de hormônios relacionados ao estresse.
Além disso, os pacientes referem mais
autoestima e motivação para realizar
o tratamento e as atividades diárias,
possivelmente através da libertação de
dopamina (neurotransmissor liberado
pelo cérebro que, entre outras funções,
age no controle do humor).
Do ponto de vista da neurociência,
a música pode interagir junto com
terapias tradicionais para produzir
estados benéficos para a saúde
mental e o bem-estar social e para
integrar o nosso pensamento e as
emoções, ajudando-nos na conexão
com os outros. O lado social pode ser
desenvolvido quando as atividades
são em grupos, como no caso do
OncoArte, que estimula a interação
entre os participantes, promovendo o
desenvolvimento individual e social.
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VIDAS RESSIGNIFICADAS

“SABEMOS SOBRE O PODER DA ARTE, MAS QUANDO
MERGULHAMOS NESTE UNIVERSO COMO AGENTES DIRETOS
NO FAZER ARTÍSTICO, TRABALHAMOS DIRETAMENTE COM A
TRANSCENDÊNCIA.”
O resultado da biópsia teve um gosto amargo. De novo.
Logo surgiu um conflito entre a mulher forte e experiente
novamente capaz de suportar e lutar, em contraponto à
menina frágil com medo da tempestade e da morte. E de
duas, virei várias. Apresentou-se um ser com raiva, outro
cheio de compaixão, veio também uma medrosa e outra
etérea, espiritual. Possivelmente por motivo de orgulho, não
quis o lugar de vítima, não perguntei por que aconteceu
comigo e não culpei a ninguém, nem a mim. Oscilando entre
universos de sentimentos, tive que me resignar à aceitação,
engolindo o amargor e contando somente comigo. Porque,
mesmo com o apoio dos que nos rodeiam, somos sozinhos
em nossas escolhas e suas inevitáveis consequências. E
escolhi lutar, com todas essas que me habitam, buscando
entender o que fez me afastar do meu centro. Vi se
apresentar um caminho difícil, mas também vi uma grande
responsabilidade no meu processo de cura, onde as portas
internas seriam abertas por mim.
Acredito que a doença não seja somente uma forma de
desarmonia. Pelo tsunami que um evento desses provoca,
também pode ser a oportunidade do caminho de uma cura
a um nível mais profundo: dos sentimentos corrosivos, das
emoções encalacradas, das atitudes inconscientes. Como
não tenho a vocação de ficar sofrendo, resolvi perguntar
direto ao meu coração o que estava precisando para
reencontrar aquele lugar das coisas boas que tem dentro
da gente. Aquele lugar muito especial de refúgio, onde as
respostas se dão, o ar parece mais limpo e o silêncio canta.
Não sei onde ele está, mas sei que quando consigo acessálo, o caminho torna-se melhor, porque nele encontro uma
força movedora. A chave para abrir esta porta? O prazer, o
que me faz bem, aquilo que aperta o botão da gargalhada,
a canção ou o sussurro que fazem arrepiar.
Assim, passei a buscar minhas conexões musicais,
retomando a cantora e a pianista que andavam escondidas
em detrimento da educadora musical. Sabemos sobre o poder
da arte, mas quando mergulhamos neste universo como
agentes diretos no fazer artístico, trabalhamos diretamente
com a transcendência. E acessamos o essencial, o que
move, o que transforma. Só que este movimento repercute
de maneiras interessantes. Dizem que nada é por acaso.
Somos parte integrante de muitos sistemas interligados e
conectados de diversas formas às quais ainda não temos
conhecimento, muito menos domínio. Assim, acabamos por
chamar de coincidências alguns acontecimentos.
Lá pelo segundo ou terceiro ciclo da quimioterapia,
tive o prazer de conhecer, na CliniOnco, a Fisioterapeuta
Iara Rodrigues, que, entre outros assuntos pertinentes ao
24
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tratamento, falou sobre o trabalho da OncoArte, ao qual
fiquei encantada. Em dois meses, lá estava eu cantando e
tocando um lindo piano de cauda no Theatro São Pedro
para o grupo dançar, maravilhada com a oportunidade
que havia se apresentado. Essa experiência não só veio a
reforçar minha caminhada e meu entendimento a respeito
do processo de cura, como trouxe a alegria de conhecer
pessoas lindas, as artistas integrantes do grupo e a força que
um trabalho como esse produz nos corações das pessoas.
O resultado desse caminho tem gosto bom, tem sabor de
vida. E a chave somos nós.
Suzete Wortmann
Maestrina

PERFIL

Nome completo: Mônica Terra Lima
Idade: 30 anos
Profissão: Bióloga
Quanto tempo trabalha na CliniOnco? Trabalho na CliniOnco há 4 anos e 9 meses.
Motivos para a escolha da sua profissão: queria compreender melhor o planeta, conhecer as diferentes espécies e sempre
tive muita curiosidade por saber os porquês de tudo.
Da sua profissão, o que você leva para a sua vida pessoal? O respeito por todas as espécies de vida que existem. Mas,
particularmente, da pesquisa levo organização, meticulosidade, objetividade, transparência e ética.
Qual foi o ensinamento mais importante que a sua profissão lhe proporcionou? Que tudo faz parte de um ciclo.
Atividades de lazer: correr, nadar e pesquisar informações/conhecimento na internet.
Ações em prol da sustentabilidade sócioambiental: tenho um consumo consciente: prefiro produtos locais, orgânicos e evito
desperdícios.
Escritor favorito: Richard Dawkins
Filme preferido: Poder além da vida e As aventuras de Pi.
Música preferida: “Teatro Dos Vampiros” Legião Urbana
O que faz para promover sua saúde física e mental? Opto diariamente por andar a pé, comer frutas e verduras. Mantenho
a cabeça sempre ativa, buscando conhecimentos variados.
Literatura que aprecia: livros motivacionais e científicos.
Programas favoritos na TV: seriados (Favoritos: Simpsons, The Bang Theory, Sessão de Terapia).
O que faz quando está estressado(a)? Converso com amigos.
Pessoas famosas que admira e por quê? Ana Paula Padrão, pois ela é linda, inteligente, ousada, busca satisfação no
trabalho, independente, viajada, culta, aventureira e mulher.
O maior sonho que já realizou: passar no vestibular da UFRGS.
O sonho que deseja realizar: meus sonhos são metas, e tenho muitas. Mas o mais importante é ter uma vida com muitas
risadas.
Uma vaidade: esmaltes
Uma cor: roxo
Características que admira nas pessoas: honestidade, perseverança, alegria de viver e humor.
Que mensagem você gostaria de deixar aos pacientes? Que mantenham os pensamentos positivos para que o corpo trabalhe
a seu favor, nunca percam a esperança e aproveitem a vida nos pequenos detalhes.
Para mim, ser bióloga é... saber que tudo faz parte de um ciclo, e que cada ser, para estar onde está hoje, passou por uma
sequencia de gerações, obstáculos e perturbações.
Uma frase. Um lema. Um conselho: “Os únicos demônios neste mundo são aqueles que correm dentro de seu coração, e ali
é onde todas as batalhas devem ser travadas.” Mahatma Gandhi
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ESPECIAL 15 ANOS

15 ANOS CLINIONCO

Para comemorar os 15 anos de existência da CliniOnco e
marcar a entrega do primeiro Balanço Social - retrospectiva
das ações institucionais desde a fundação da clínica em 1998
- foi organizada uma grande festa realizada na noite de 14
de dezembro na Sociedade Germânia, em Porto Alegre. A
cerimônia, organizada pela promoter Daiana Moraes, contou
com a presença de 200 convidados, entre diretores, membros
do corpo clínico, colaboradores e familiares e aconteceu no
Salão Bavária dessa sociedade.
Na abertura da cerimônia, um vídeo institucional com
depoimentos da equipe lembrou a trajetória da instituição
que iniciou com apenas 4 pessoas e, hoje, conta com mais
de 130 colaboradores, sendo reconhecida como uma das
mais tradicionais clínicas de oncologia do sul do país.
A diretora Sandra Rodrigues, dividiu com Shayara
Torres, do departamento de marketing e Paula Plácido,
coordenadora do RH, a emoção de homenagear os
colaboradores e médicos que fazem parte da história da
clínica desde o seu começo. Os homenageados foram
agraciados com placa comemorativa dos 15 anos da
instituição.
Em seu pronunciamento, o diretor técnico Jéferson Vinholes
valorizou a competência, a seriedade e o empreendedorismo
ao longo da história de sucesso da CliniOnco. O discurso final
do médico oncologista foi baseado no filme O Ditador, de
Charles Chaplin- que o inspirou desde a sua adolescência:
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“Sinto muito, mas não pretendo ser um imperador (um
diretor). Não é esse o meu ofício. Não pretendo governar
ou conquistar quem quer que seja. Gostaria de ajudar
a todos... Todos nós desejamos ajudar uns aos outros.
Os seres humanos são assim. Desejamos viver para a
felicidade do próximo – não para o seu infortúnio. Por
que havemos de odiar e desprezar uns aos outros? Neste
mundo há espaço para todos. A terra, que é boa e rica,
pode prover a todas as nossas necessidades.
..... Mais do que de inteligência, precisamos de afeição
e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e
tudo será perdido.(Na época) A aviação e o rádio (hoje a
internet) aproximaram-nos muito mais. A própria natureza
dessas coisas é um apelo eloquente à bondade do homem...
um apelo à fraternidade universal... à união de todos nós...
Vamos entrando num mundo novo – um mundo melhor,
em que os homens estarão acima da cobiça, do ódio e
da brutalidade. A alma do homem ganhou asas e afinal
começa a voar. Voa para o arco-íris, voa para a luz da
esperança.”

OS PROFISSIONAIS HOMENAGEADOS:
Alessandra Notari - Oncologista

Elenice Gonçalves Keidann – Assist. Financeira

Lucimar Flores Martins - Telefonista

Aline Tavares Souza – Assist. Comercial

Fabiana Pereira Santos – Coord. Faturamento

Marclei Luzardo – Cirurgião de Cabeça e Pescoço

Ana Paula Vinholes - Sócia

Fernanda Ritzel - Farmacêutica

Patricia Pucinskas – Coord. Financeiro

Carla Mannino - Psicóloga

Gerson Torres - Diretor

Paula Cardoso Plácido – Coord. RH

Christian Sutmöller - Oncologista

Gladis Ines Figueira - Secretária

Rejane Altmann Moura - Enfermeira

Cristiane Costa Bueno - Nutricionista

Iara Rodrigues Da Silva - Fisioterapêuta

Ricardo Moacir - Oncologista

Cyntia Zadra – Onco-hematologista

Jeferson Vinholes - Diretor

Sandra Rodrigues - Diretora

Daiana Borges Justo – Enfermeira

Julio Scliar Rerin - Oncologista

Sandro César Miranda - Secretário

Daniéli Dias das Neves – Coord. Farmácia

Lisiane Rosa da Silva - Recepcionista

Sirley Goulart de Souza – Téc. De Enfermagem
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Após o cerimonial, os aniversariantes de novembro e dezembro foram convidados para cantar os parabéns junto à
diretoria. A festa foi embalada pelo pop rock contemporâneo da banda MD Trio e pelo som eletrônico do DJ Capra, na
mixagem de grandes sucessos.
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MENSAGEM DE PARCEIROS PARA OS 15 ANOS

INTERPROCESS – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
“A InterProcess parabeniza a CliniOnco pelos seus 15 anos, e destaca o seu pioneirismo e contribuições no Sistema
InterProcess GEMED.
Sentimos um imenso orgulho em fazer parte de 10 destes 15 anos como fornecedor do sistema de gestão, e com a busca
constante de melhoria do sistema esperamos continuar sendo uma pequena parte desta história.
Sabemos que esses 15 anos de atuação somente foram possíveis pelo esforço de todos os colaboradores, com muitos dos
quais mantemos contato frequente. Reconhecemos a competência de todos, e estendemos as felicitações à todos colaboradores
da CliniOnco.
Agradecemos o apoio e o crescimento que juntos compartilhamos ao longo de uma década. E esperamos o fortalecimento
dessa parceria ao longo dos próximos anos com ainda mais contribuições e inovações.
Agradecemos pela oportunidade oferecida”
IARA RODRIGUES
Quero agradecer de coração a homenagem que recebi, por ocasião dos 15 anos da CliniOnco.
Foi muito carinhoso e fica difícil segurar a emoção. É um reconhecimento que me enche de força, coragem, mais luta e
mais vontade de novos desafios com resultados de conquista e certamente no final a busca do “vencer”.
Obrigada mais uma vez, fiquei e estou muito feliz, pois em todos estes anos, tive a satisfação de só nos ver crescer,
desenvolver e acertar, principalmente porque tratamos e acolhemos nosso paciente com amor, carinho e de forma integral.
Vamos que vamos e que Deus nos abençõe para continuarmos este trabalho tão maravilhoso para eles e para todos nós
da família CliniOnco.
Obrigada e um grande abraço.
BADERMANN – ARQUITETOS ASSOCIADOS
“A CliniOnco nos seus 15 anos é modelo para o constante
aperfeiçoamento da qualidade de nossa arquitetura.”
AMELINA SILVEIRA
“Tenho acompanhado o desenvolvimento da CliniOnco a
partir dos 10 anos. Penso que tive e tenho a oportunidade de
conhecer, a cada texto, as pessoas que fazem parte dessa plural
bondade. É muito lisonjeante acompanhar, através das letras,
o crescimento de todos que se empenham para que o melhor
seja feito e que bom saber que não são mais os mesmos, são
melhores. PARABÉNS!!”
REVISTA INTEGRATIVA - CLINIONCO - OUT • NOV • DEZ 2013
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ACONTECEU

HIGHLIGHTS
ONCOLOGISTA É CONVIDADO PARA FALAR SOBRE MELANOMAS
No dia 14 de outubro, a Clinionco recebeu o
médico oncologista Rafael Schmerling, do Hospital
São José (SP), para falar a respeito do tema Sobrevida
Prolongada em Melanoma Metastático. O especialista
destacou os resultados de um anticorpo monoclonal
que ativa a resposta imunológica do organismo,
através dos linfócitos, provocando uma diminuição na
progressão de doença avançada.
Schmerling lembrou que o câncer de pele está em
franco crescimento, mas que o panorama é positivo
diante do surgimento de novos medicamentos, como
o Ipilumumabe, que foi a primeira medicação com
reflexos positivos no prognóstico de indivíduos com
melanomas metastáticos. Um dos efeitos adversos do fármaco aprovado para
tratamento em segunda linha no Brasil é o aparecimento de reações autoimunes,
que são estimuladas pelo próprio sistema imunológico do paciente. Como
conseqüências, o paciente pode desenvolver dermatites, hepatites, nefrites e
outras inflamações localizadas.
Estatísticas norte-americanas prevêem 76.690 novos casos com 9.480 óbitos
para 2013. Conforme o INCA, embora o câncer de pele seja o mais frequente
no Brasil e corresponda a 25% de todos os tumores malignos registrados no
país, o melanoma representa apenas 4% das neoplasias malignas cutâneas,
apesar de ser o mais grave devido à sua alta possibilidade de metástases.
A dermatologista do Centro de Pele e Melanoma da Clinionco, Louise Lovatto, enfatizou que “os melanomas iniciais não
apresentam características específicas” e apresentou alguns critérios que contemplam a avaliação de casos suspeitos, entre
eles: o seguimento em pacientes de alto risco, o foco no aumento do diagnóstico precoce e a busca pela redução de biópsias
desnecessárias.
CÂNCER GINECOLÓGICO EM FOCO
Os resultados de estudos clínicos e as recomendações divulgadas no último encontro anual da American Society of Clinical
Oncology (ASCO) para tumores ginecológicos, que compreendem os tecidos do ovário, endométrio e colo do útero, pautaram
a penúltima edição do Highlights Clinionco no dia 18 de novembro. O diretor técnico Jéferson Vinholes, e o ginecologista
Geraldo Gomes da Silveira conduziram o encontro com a classe médica na sede da Clinionco.
Ao abrir o encontro, Geraldo Gomes destacou a mudança de perfil das cirurgias e a evolução nos procedimentos
minimamente invasivos, falando sobre a efetividade da videolaparoscopia para o câncer de endométrio, neoplasia muito
incidente entre as mulheres norte-americanas. O especialista do Centro de Câncer Ginecológico destacou ainda a importância
da manutenção da fertilidade do paciente oncológico em idade reprodutiva, além das tecnologias e novos equipamentos para
cirurgias laparoscópicas.
A alta mortalidade nos países desenvolvidos, a influência da angiogênese nos tumores cervicais, muito prevalente em
países como a Índia, e as pesquisas sobre a toxicidade da quimioterapia em pacientes com câncer de ovário foram destacados
na apresentação de Jéferson Vinholes. Também foram citados dois estudos sobre a mesma neoplasia, que ganharam destaque
na última reunião anual da ASCO. O primeiro deles em fase II, envolve pacientes com tumores sensíveis a medicamentos à
base de platina: o estudo Aurélia. O segundo, diz respeito a um anticorpo monoclonal usado como terapia em segunda linha,
o Ganitumab.
No Brasil, o tipo de câncer ginecológico mais incidente é o de colo do útero, relacionado ao HPV, com estimativa de
17.540* casos. Embora com menor incidência, EM torno de 6.190 ocorrências*, o câncer de ovário requer maior atenção
pela agressividade e por ser considerado silencioso.
*Dados INCA/2013
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ACONTECEU
PREVENÇÃO

A tríade alimentação, controle de peso e atividade física
foi a tônica da edição especial de novembro do Highlights
Clinionco, que encerrou o cronograma de encontros
científicos de 2013. Na semana do Dia Nacional de Combate
ao Câncer, o coordenador do Centro de Prevenção, Rafael
Castilho Pinto, apresentou os principais temas discutidos
na Conferência Anual de Pesquisa do American Institute
for Cancer Research (AICR), o congresso mais atual sobre
fatores de risco para o surgimento de neoplasias malignas,
que realizado nos Estados Unidos.
ALGUNS TÓPICOS IMPORTANTES ABORDADOS NO
ENCONTRO:
• Câncer de próstata: ficou comprovado que a obesidade
está diretamente relacionada ao câncer de próstata de mau
prognóstico. Quando o índice de massa corporal está acima
de 30, a taxa de mortalidade aumenta significativamente.
• Câncer de mama: a obesidade piora consideravelmente
a sobrevida de pacientes com esse tipo de tumor, pois os
mecanismos metabólicos estão diretamente relacionados.
• Obesidade, sedentarismo e outros tumores: nas
pesquisas americanas, os tumores de endométrio, esôfago,
rim e intestino aparecem como os tipos mais associados à
obesidade;
• Processamento e preparo dos alimentos: conforme
o método escolhido para o cozimento, as substâncias
benéficas dos alimentos podem ser melhor aproveitadas,
com destaque para o brócolis, couve-flor e vegetais
crucíferos da mesma família, amplamente estudados
• Efeitos transgeracionais da dieta e da obesidade: a
herança de características adquiridas pelos pais durante

a vida pode afetar na regulação/ativação do DNA, nas
chamadas características epigenéticas.
De acordo com a diretora institucional da Clinionco,
Sandra Rodrigues, houve um notável acréscimo no volume
de consultas realizadas em 2013 por pessoas preocupadas
com a prevenção do câncer.
QUALIDADE DE VIDA PÓS-TRATAMENTO
Durante o Highlights da Prevenção, uma novidade foi
apresentada: o Projeto Multidisciplinar para Promoção
da Qualidade de Vida Pós-Tratamento, idealizado por
enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e psicólogos que
integram a equipe multiprofissional da Clinionco. O projeto
apresentado pelo psicólogo Cristiano Pereira visa mensurar
as condições físicas, nutricionais e psicológicas do paciente
ao término do tratamento e orientá-lo quanto suas atividades
e hábitos de vida e nova etapa pós tratamento.
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ACONTECEU

SARAU ARTÍSTICO
ALEGRIA E DESCONTRAÇÃO NO SARAU ARTÍSTICO
Música, dança, teatro, poesia e muita descontração. Uma mistura de gêneros artísticos e de talentos individuais que se
revelam a cada ano diante da oportunidade de integração entre pacientes, familiares e colaboradores, que a Clinionco
promove através do Sarau Artístico.
O tradicional evento anual visa o entretenimento dos participantes motivados a mostrarem suas habilidades, seus hobbies
e suas paixões, interagindo com os espectadores e estimulando o bem-estar entre todos os presentes. A iniciativa acontece
desde 2009 na sede da clínica, às vésperas do encerramento do calendário de atividades.
Neste ano iniciamos o Sarau com uma linda e emocionante apresentação de MPB pela a enfª Rebeca Grasel e seu irmão
Gabriel, em seguida Patricia Fraga, Cleonice Penha, Karen Ibias e Silvana Freitas fizeram uma apresentação de sapateado;
Ondina Bomfim acompanhado pelo tecladista Heitor, encantou novamente o público com sua belíssima voz; A paciente Edith
Euzebio Peres recitou poesias de sua própria autoria; A alegria foi representada pela participação da voluntária Cleonice
Penha com um número de sapateado e palhaço; a equipe de enfermagem representada por Juliana Hack, Inajara Sabio, Ana
Caporal dançaram e contracenaram ao som de Michael Jackson junto com Jeferson Lopes; A paciente Elisabeth Flores e suas
familiares Laura Lemos e Eunice Michel cantaram e emocionaram a todos com suas músicas e depoimento; o grupo OncoArte
apresentou seu novo número musical e finalizou o espetáculo ao som da música dos anos 60 com um belo figurino da época.
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ACONTECEU

GRUPO ONCOARTE
EVENTO MODERNAIDADE
No dia 03 de outubro, o grupo participou do evento
ModernaIdade, realizado no Centro de Eventos do Hotel Plaza São
Rafael. É o segundo ano de participação neste acontecimento que
integra lazer, cultura e entretenimento, cujo foco é a melhoria da
qualidade de vida do idoso. Apresentaram os trabalhos “Amanhã”
e “Maria Maria”. Vídeo, teatro, dança, música e canto emocionou a
todos os presentes.
HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA
No dia 10 de outubro, o grupo esteve presente no Hospital Divina
Providência.
O evento foi realizado pela Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA), em parceria com o Setor de Quimioterapia do
Divina com o foco na Prevenção do Câncer de Mama.
ENCONTRO LATINO DE EDUCAÇÃO
O Oncoarte esteve presente no III Encontro Latino de Educação
- Elaed, nos dias 08 e 09 de novembro. O evento ocorreu no City
Hotel, no centro de Porto Alegre/RS. No primeiro dia de espetáculo,
apresentaram o trabalho intitulado “Amanhã”. No dia seguinte,
apresentaram o vídeo e tatro “Cinema Mudo”.

FEIRA DO LIVRO
Estiveram presentes também na 8ª Feira do Livro de Soledade
apresentando o espetáculo “Redescobrir o Viver”. A feira foi intitulada
“Centenário Poetinha”, em homenagem
a Vinícius de Moraes. No dia seguinte,
estiveram no stand da Liga Feminina de
Combate, distribuindo material informativo
sobre as formas de prevenção do câncer
de mama, além de exemplares da revista
Integrativa e o sorteio do livro Vidas
Ressignificadas (editora Alcance, 2011),
com os depoimentos de pacientes.
TEATRO SÃO PEDRO
Mesclando dança, teatro e vocais, o
OncoArte foi uma das atrações do mês
de outubro do Musical Evorá, projeto que
integra a programação semanal do Teatro
São Pedro. O espetáculo Redescobrir o
Viver contou com a participação especial das cantoras e pacientes Ondina Bonfim e Susi Wortnann. Utilizar a arte para
transmitir uma mensagem positiva para quem enfrenta as adversidades do câncer é o objetivo do grupo, formado por
mulheres que superaram a doença ou que ainda se encontram em fase de tratamento. O grupo é apoiado pela CliniOnco
com a coordenação da fisioterapeuta Iara Rodrigues.
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ENTRETENIMENTO

PERU

PAÍS ONDE A MODERNIDADE E
O ANCESTRAL CAMINHAM JUNTOS

O Peru atual é fruto de uma intensa mestiçagem entre a cultura andina e
espanhola, assim como de sucessivas migrações provenientes de diversas partes do
mundo: África, China, Japão, Itália, entre outros. Essa mistura pode ser observada
e vivida em cada lugar que o turista visita no país. A arte é um elemento vivo que
faz parte da vida do peruano e que pode ser vivenciada através da gastronomia,
de seus museus, suas igrejas, monumentos arqueológicos e até mesmo nos destinos
de aventura.
É um país rico pela sua diversidade cultural e pelos seus contrastes. A
modernidade e o ancestral caminham juntos. Se, por um de lado, é possível apreciar
o patrimônio deixado pelos incas nas mais diferentes formas, por outro, vemos o
luxo tomar conta das principais cidades do país, mas sem descaracterizar a face
que deu o título ao país de um dos cinco berços civilizatórios da humanidade. É
comum que as grandes cadeias de hotéis cheguem ao país e busquem inspiração
no artesanato e na cultura de cada região para decorar suas áreas interiores.
O país ainda possui um litoral com diversas opções de lazer. Na região Sul
de Lima estão os balneários mais conhecidos: Silencio San Bartolo, Naplo, Punta
Negra, Santa María e Asia. Na região norte estão praias que foram cenário de
diversos filmes, entre eles Cabo Blanco com Ernest Heminway. E que dispõe de uma
completa rede de hotéis. Entre as principais praias estão Los Organos – Vichayito
– Máncora – Punta Sal.
As opções de esportes de aventura vão desde as escaladas em montanhas até
o sandboard (esqui na areia), que é praticado por adeptos ao esporte do mundo
inteiro, já que em Nasca está a maior duna do mundo, a Cerro Blanco.
DICAS
• Alguns pratos não podem deixar de fazer parte da mesa do turista que viaja
ao Perú são eles: o Aji de Gallina, as Causas Rellenas, o Lomo Saltado, o Ceviche,
o Arroz a Marinera e o Suspiro Limeño.
• Em Cusco é possível encontrar hotéis que oferecem exposição de quadros
abertas ao público e uma decoração totalmente inspirada nos séculos passados,
assim como apoio para aquisição de obras de arte de artistas peruanos.
• Há três horas de Lima está Ica – onde é possível visitar um conjunto de
ilhas compostas por formações rochosas habitada por uma incrível variedade
de espécies marinhas, chegando a ter mais de 200 tipos de aves migratórias e
residentes.
• Chegando em Ica, pergunte a um dos guias locais sobre a aventura no
deserto. Um passeio cheio de emoção nas dunas da região de Paracas, que
termina com um jantar romântico no meio do deserto.
Casa de Turismo
www.casadeturismo.com.br | facebook.com/casadeturismo | Fone 51 3012.7272
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DR. RAFAEL MANHABOSCO
“Tínhamos como objetivo uma
viagem na América do Sul. Decidimos
pelo Peru sabendo que o país possui
uma rica história cultural, belas
paisagens naturais e uma gastronomia
intencionalmente
reconhecida.
Quando se fala em Peru, logo se pensa
em Macchu Pittchu, mas vários outros
lugares como as linhas de Nazca,
Arequipa, cânion del Colca, Puno e a
capital Lima são igualmente fascinantes.
A gastronomia é um ponto alto, no país
há vários restaurantes que estão entre
os melhores do mundo, destaque para
o Astrid e Gaston de Lima e o Zig Zag
em Arequipa. Voltamos impressionados
com tudo o que vivemos nos 15 dias
que permanecemos no país, o Peru
realmente nos surpreendeu, sem dúvida
está entre as melhores viagens que já
realizamos”.
ENFª. FABIANA ROSA
“O Perú é um país que possui uma
energia contagiante e misteriosa, o
povo é acolhedor e muito alegre, a
culinária exótica e saborosa tem tido
cada vez mais destaque na cozinha
internacional, destaco o ceviche (prato
baseado em peixe cru marinado com
limão) e uma bebida chamada pisco
sour (drinque baseado em pisco,
conhecido aguardente peruano).
É um país com uma rica cultura,
belíssimas e diversificadas paisagens,
podemos apreciar vulcões, canions,
trilhas, lagos, desertos, florestas e
praias”.

ESPECIAL NATAL

MENSAGEM DOS PACIENTES NA ÁRVORE DE NATAL DA
RECEPÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO.
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ESPECIAL NATAL

NATAL DAS CRIANÇAS
A Tradicional festa de Natal das crianças, filhos dos colaboradores da
CliniOnco, ocorreu no dia 07 de dezembro, no centro de eventos TOYS FESTAS,
no bairro Passo da Areia.
Pais e filhos se divertiram com as brincadeiras e jogos e receberam o Papai
Noel que presenteou todas as crianças presentes.
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ESPECIAL NATAL

NATAL SOLIDÁRIO
Anualmente, os colaboradores e médicos realizam o Natal Solidário doando presentes às crianças carentes. Neste ano,
foram adotadas cartinhas enviadas pelo correio. A entrega dos presentes aos agentes dos correios foi realizada no dia 20
de dezembro.
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Ano novo, vida nova
Pensar em um novo ano significa sempre pensar em uma nova vida. A mesma, embora nova, diversa.
Ao longo destes vários anos de prática como psicoterapeuta, entre tantas histórias de vidas tão diferentes, recordo de algumas, não tão poucas como
se costuma imaginar ocorrer, em que pessoas bem próximas abandonaram suas vidas, sem levar nem poeira junto, para uma nova vida. Normalmente,
são pessoas com uma vida adulta relativamente completa, digo, casamento, filhos, trabalho, casa, vida em comunidade. Com tudo que envolve uma
vida, tudo! Por vezes, pegam uma mala, ou mesmo uma pequena bagagem tipo daquelas consideradas “de mão” que levamos nos voos, outras vezes,
nem isso e partem rumo ao desconhecido.
No mundo todo, a cada dia, centenas de pessoas fazem isso. Somem sem nem dar notícias a familiares ou amigos, pessoas com as quais tinham
vínculos de afeto.
Particularmente, tal comportamento me mobiliza. E sei que a tantas pessoas também. Comumente nos perguntamos o que fez com que aquela
pessoa tenha agido de tal forma. Mesmo sabendo que cada caso é um, nos questionamos.
Algo curioso, que pode servir para que nosso questionamento seja produtivo, é que geralmente estas pessoas não vão para lugares muito distantes
e também acabam construindo vidas não muito diferentes das anteriores.
Bem, o quesito liberdade fica em evidência, agora. Sim, porque olhar para uma vida que é totalmente deixada para trás e começada do zero, faz
pensar que talvez esta pessoa tenha tido necessidade de viver de forma mais livre, ou mais condizente com seus desejos, com sua essência.
E nós, que mesmo de forma remota ou nem tanto, já tivemos, também mesmo que por alguns segundos em nossos momentos mais difíceis,
vontade de fazer algo semelhante, nos questionamos sobre onde e como e de que tamanho, exercemos nossa liberdade. Não aquela liberdade mais
comum, mas aquela intimamente ligada a nossa alma, aquilo que de fato somos ou queremos que esteja acontecendo em nossas vidas.
Quando não sabemos daquilo que somos, não nos conhecemos suficientemente, quando mesmo nos conhecendo, damos pouca atenção a nós
mesmos, dentro das nossas próprias vidas... Quando ainda assim, alguém que nos ama busca nos dar aquele afeto puro e sincero, respeitoso e
não o aceitamos, quando olhamos pouco para quem amamos e damos pouco também, quando ficamos exigentes demais com nossas realidades,
principalmente internas e desagradamos constantemente a nós, quando julgamos ferozmente ao outro, o que é fácil fazer, pois somos treinados pelo
contexto externos a assim agirmos, ou ainda quando somos cruéis conosco...Não somos livres.
Então, uma nova vida se faz necessária. Uma vida onde, baseada naquilo que verdadeiramente somos, respeitando a nós e ao outro. Isso sem
um grande e transformador desejo ou movimento de mudança, pelo contrário, sem nos escravizamos com esta obrigatoriedade que acaba sim por
transformá-los, eles, os nossos tão valiosos desejos e sonhos em obrigações pré-estabelecidas.
Um bom ano com esta liberdade!
Carla Mannino - Psicóloga do Centro de Psico-Oncologia da CliniOnco.
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Integrando conhecimento ao cuidado.
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Uma equipe multidisciplinar

cuidando de você.

Porto Alegre:
Rua Dona Laura, 204 e 226
51 4009.6000

Canoas:
Rua Dr. Barcelos, nº 1135/1100
51 3032.7208

www.clinionco.com.br

Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer
Resp. Técnico: Dr. Jeferson Vinholes - CRM 16.745

