Espiritualidade
Um caminho para a saúde

Câncer de Mama
A luta contra a doença ganha destaque
com o Outubro Rosa

o câncer de mama é o de maior incidência entre as
mulheres gaúchas e um dos tipos que mais cresce em todo o
brasil. quando diagnosticado em fase precoce,
tem elevadas chances de cura.
consultas médicas periódicas, a realização da mamografia
e um estilo de vida saudável diminuem o risco da doença.
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EDITORIAL

"O perdão é a assepsia da alma, a faxina da
mente e a alforria do coração. Quem não
perdoa não tem paz na alma nem comunhão
com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e
mata. Guardar mágoa no coração é um gesto
autodestrutivo. É autofagia. Quem não perdoa
adoece física, emocional e espiritualmente"

Papa Francisco
Sandra Rodrigues - Diretora Assistencial e de Marketing

P

ara sentir-se espiritualizado é preciso se permitir a
vivência desta experiência única. Abrir espaço para que
a espiritualidade se desenvolva e se fortaleça. Criar o ambiente
propício para que ela germine e floresça. Ninguém decide por
decreto tornar-se um ser espiritualizado. Esta decisão ocorre
paulatinamente à medida que experimentamos a grandeza e o
prazer de estarmos conectados a um sentimento de bem-estar,
de paz, de tranquilidade, de gratidão e quando damos sentido
à nossa própria existência. A fé, o perdão, o amor e o respeito
a todos os seres e formas de vida nos coloca em conexão a
um sentimento universal que transcende ao mundo individual.
Estes sentimentos provocam mudanças interiores capazes de
nos proporcionar transformações físicas e melhorar nossos
indicadores de saúde.
Para falar sobre este assunto tão importante para o
momento em que muitas transformações sociais e ambientais
estão ocorrendo, nossa equipe buscou fontes, que com certeza,
enriquecerão muito nossos conceitos sobre os temas como
espiritualidade, religiosidade, fé e perdão. A matéria principal
desta edição conta com a participação de conceituados
estudiosos e especialistas no assunto como o professor e físico
Moacir Costa de Araújo Lima e Doutor Franklin Santana
Santos. Além das contribuições de teólogos, psicólogos,
pacientes e voluntários, que incansavelmente, através de seus
trabalhos e dedicação, promovem o bem-estar e a saúde de
muitas pessoas.
Todos de maneira singular nos mostram a possível
conexão entre ciência e espiritualidade e os benefícios que
se somam quando juntamos o cuidado do corpo, da alma e
do meio ambiente interligados ao "divino", esta força maior
que sustenta as razões de nossa existência.
Sem esquecer de todos os aspectos além corpo que
circundam a doença, é preciso lembrar que na dimensão
física/corporal ainda temos muito o que fazer a respeito das
dores e sofrimentos que doenças como o câncer ocasionam
nas pessoas. Com este objetivo, duas campanhas mereceram
atenção especial nesta edição. Uma, sobre o Linfoma que
teve o mês de setembro dedicado à conscientização e luta
contra a doença, cujo texto contou com a colaboração do
hematologista Sávio Ferreira, o qual destacou a importância
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de reconhecer sinais e sintomas característicos desta
patologia a fim de que o tratamento seja, o mais breve
possível, definido e realizado.
A outra, por tratar-se de uma campanha mundial de luta
pela prevenção e diagnóstico precoce do tipo de câncer que
mais mata mulheres no mundo, o câncer de mama. Devido
à grande relevância do assunto, decidimos adiar em alguns
dias a publicação da Integrativa para assim incluirmos
a campanha do Outubro Rosa, da qual a CliniOnco foi
protagonista. O evento que contou com a parceria do Sport
Clube Internacional e Gaúchas Rosa & Choque no Estádio
Beira Rio, no início do mês alusivo à causa, teve o objetivo
de levar informações e mobilizar milhares de pessoas em prol
desta campanha. A matéria ainda contempla a entrevista com
a Mastologista Kênia Borghetti na qual esclarece as duvidas
mais frequentes a respeito da mamografia e alerta para a
realização deste exame como forma de detecção precoce de
tumores e aumento das chances de cura da doença.
Em sua continuidade, a revista aborda outros assuntos
igualmente importantes: a Terapia da Dignidade que
proporciona ao paciente refletir e registar o seu legado de
vida nos casos de doenças graves ou incuráveis; os mitos e
recomendações sobre a alimentação durante o tratamento do
câncer; a seção Gestão em Saúde que esclarece aos usuários
os direitos à manutenção de seus planos de saúde; o destaque
dos 10 anos do Centro de Pesquisa Clínica da CliniOnco e
sua grande contribuição ao advento de novas drogas para
a cura do câncer e o depoimento de Rosa Oliveira em Vidas
Ressignificadas que relata sua experiência ao diagnosticar e
tratar um câncer de mama, mostrando o quão importante é o
apoio de amigos e familiares que a fazem encontrar o sentido
para a vida e superar o medo.
Diante do tema espiritualidade, para mim, especialmente
instigante e significativo, concluo este editorial com as palavras
do professor Moacir:
"Não há antagonismo entre o conhecimento científico e
conhecimento espiritual e acredito que a soma dos dois vai
nos dar a plenitude do saber".
"A doença da alma é falta de amor"!

Coluna DA flávia MAOLI

Se toque: linfoma tem cura!
S

etembro é o mês dedicado à conscientização
mundial sobre o Linfoma - essa doença que
tanto se ouve falar, mas pouco se sabe a respeito.
Você sabia que 70% da população brasileira não
sabe o significado da palavra linfoma? Confesso
que eu mesma, quando fui diagnosticada, não
fazia ideia do que isso queria dizer - somente
quando o médico começou a falar sobre fazer
quimioterapia foi que eu entendi: linfoma é câncer!
Ao contrário do que muitas pessoas acreditam,
linfoma também é câncer, e precisa de tratamento.
Há pouco tempo ainda se falava em "Doença de
Hodgkin", nomenclatura que confundia ainda
mais, principalmente as pessoas que evitam falar a
palavra câncer por puro preconceito. Os linfomas
são cânceres das células do sistema imunológico e
são divididos em dois grupos: os de Hodgkin e os
Não-Hodgkin - e, dentro desses dois grupos existem
outros subgrupos característicos. A incidência da
doença duplicou nos últimos 20 anos - contudo, os
linfomas são altamente curáveis, mesmo quando
diagnosticados já em fase avançada.
Mas, se o linfoma é um tipo de câncer fácil
de curar, então por que se preocupar com ele?
Aí é que mora o perigo: muitas pessoas recebem
um diagnóstico tardio por falta de conhecimento
sobre a doença - tanto do paciente, quanto

do próprio médico! Já conheci pessoas que
passaram meses tratando tuberculose, quando na
verdade o que tinham era Linfoma de Hodgkin.
Também ouvi falar de um senhor que chegou ao
hospital acreditando estar enfartando - quando
a pressão em seu peito era causada por um
linfonodo extremamente aumentado!
A verdade é que, como qualquer outra
neoplasia, quanto antes for diagnosticado o
Linfoma, maiores as chances de cura. Por isso, é
importante estarmos atentos aos sinais que nosso
corpo nos dá: quanto mais você se conhecer,
mais saberá identificar qualquer alteração
no funcionamento do seu organismo. Faça o
autoexame regularmente no corpo todo, não
apenas nas mamas. Se toque: linfoma tem cura!

Flávia Maoli
Arquiteta, blogueira do Além do Cabelo
e Colunista da Revista Integrativa
www.alemdocabelo.com
Foto: Daniel Sasso Fotografia
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câncer de mama

mamografia
um importante exame na detecção
precoce do câncer de mama.

N

ão apenas no mês de outubro, mas em todos os meses do ano vale lembrar sobre a importância da prevenção e
diagnóstico precoce do câncer de mama. Outubro é marcado em todo o mundo pela luta contra a doença e alerta as
mulheres para efetuarem exames clínicos das mamas e a mamografia anualmente após os 40 anos. O diagnóstico tardio do
câncer de mama ainda mantém as taxas de mortalidade da doença elevadas. O tumor é o tipo mais comum entre as mulheres.

Estimativas do Câncer de Mama para 2015

5.030
1.150
57.120
6
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novos casos no rs
novos casos só em poa
novos casos em todo brasil
FONTE: INCA

câncer de Mama
Segundo a última pesquisa nacional sobre a saúde
do brasileiro, divulgada pelo IBGE, quatro em cada 10
mulheres entre 50 e 69 anos não fizeram mamografia.
Já entre as norte-americanas, 70% realizam o exame
regularmente como forma de prevenção. Além do impacto
positivo na detecção precoce, em três décadas de uso
da mamografia nos Estados Unidos os casos de doença
metastática (quando se espalha para outras regiões)
estabilizaram e houve diminuição do diagnóstico de
comprometimento das axilas.

A mamografia permite a identificação de lesões em
fase inicial, bastante pequenas (de milímetros) com até
90% de precisão, sendo a melhor forma de identificação
prematura dos tumores. Ao diagnosticar a doença ainda
no início, as chances de cura giram em torno de 95%,
segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia. Além
disso, a detecção precoce pode levar à preservação dos
seios na cirurgia para retirada do tumor.

Por que é importante a mulher realizar a mamografia a
partir dos 40 anos?
Dra. Kênia - O câncer de mama no Brasil é cada vez
mais diagnosticado em mulheres jovens com menos de
40 anos, por isso a Sociedade Brasileira de Mastologia
recomenda o início do rastreamento com mamografia
anual a partir dos 40 anos. As pacientes que apresentam
forte história familiar de câncer de mama (familiares de
primeiro e segundo graus com diagnóstico antes dos 50
anos) ou história de câncer de mama hereditário devem
iniciar os seus exames de rastreamento mais precocemente,
em média, 10 anos antes da idade do familiar mais jovem
com câncer de mama.
O exame é o mais eficaz na detecção de nódulos na
mama?
Dra. Kênia - A mamografia, como todo método
diagnóstico, apresenta limitações e, eventualmente, pode
não detectar alguns tumores, mas mesmo assim ela é
considerada o principal exame de rastreamento do câncer
de mama. Alguns outros métodos diagnósticos podem ser
utilizados como complementares à mamografia, dentre eles
a ecografia mamária, a ressonância magnética de mamas,
a tomossíntese, entre outros. Após a avaliação de cada
caso individualmente, esses exames de imagem da mama
poderão ser realizados, em conjunto com a mamografia
ou após o procedimento, para elucidação diagnóstica de
alguma alteração mamográfica ou do exame físico.

A Mastologista Kênia Melissa Borghetti, médica
do Centro de Câncer de Mama da CliniOnco e do
Hospital Santa Rita, membro da Sociedade Brasileira
de Mastologia e Mestre em Patologia, esclarece nesta
entrevista alguns pontos relevantes sobre a mamografia,
exame radiológico para avaliação das mamas que pode
identificar lesões benignas e cânceres, que geralmente

Mamografia dói?
Dra. Kênia - Para a realização da mamografia é
necessário que seja feita a compressão do tecido mamário
com intuito de diminuir a sua espessura e facilitar a
visualização das lesões. Essa compressão geralmente
causa desconforto para mulher, principalmente no
período pré-menstrual, fase em que a mama encontra-se
mais dolorida e sensível. Para pacientes que referem um
desconforto maior com a mamografia, recomenda-se que
realize o exame após o período menstrual.

se apresentam como nódulos, ou calcificações.
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câncer de mama
Existe um perfil de mulher mais sensível ao exame (peito
maior, menor, densos)?
Dra. Kênia - A mama densa que é a mama com
maior concentração de tecido mamário em comparação
à gordura apresenta limitações ao diagnóstico através da
mamografia. O aumento da densidade pode obscurecer
possíveis lesões, no entanto, a mamografia deverá ser
realizada, pois alterações como calcificações, que
podem representar a manifestação inicial de um câncer,
são identificadas mesmo em mamas densas. Recomendase, nesses casos, a avaliação adicional com a ecografia
mamária. Quanto mais jovem é a mulher, mais densas são
suas mamas. Com o passar do tempo, o tecido mamário
vai sendo substituído por gordura, diminuindo a densidade
e facilitando a visualização das lesões pela mamografia.
Prótese de silicone atrapalha no exame?
Dra. Kênia - As próteses de silicone podem interferir na
avaliação mamográfica de todo tecido mamário quando
realizadas as duas imagens convencionais de cada mama.
A paciente que tem próteses deve realizar uma mamografia
especial com imagens adicionais, que inclua uma maior
parte da mama, mesmo assim, sabe-se que 10-15% do
tecido mamário não será avaliado. Nessas pacientes,
poderemos complementar o rastreamento com outros
exames da mama de acordo com a indicação médica para
cada caso específico.

8
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Quais as limitações do autoexame?
Dra. Kênia - O autoexame deve ser realizado pela
mulher uma vez ao mês com o objetivo de conhecer a
sua mama e alertar para possíveis nódulos ou áreas
endurecidas, alterações no mamilo, abaulamentos ou
retrações da pele. Ele apresenta limitações, pois, em geral,
permite à mulher detectar o tumor em um estágio mais
avançado do que o detectado pela mamografia.
Qual a maneira correta de fazer o autoexame e em
qual idade?
Dra. Kênia - O autoexame deve ser estimulado desde
a adolescência para que as mulheres identifiquem as
alterações normais da mama de acordo com as fases da vida,
modificações relacionadas ao período menstrual, gravidez,
amamentação e menopausa e possam posteriormente
comparar com alterações sugestivas de câncer. A mulher
que menstrua deve realizar o autoexame 3-4 dias após
a menstruação quando já desapareceram as alterações
menstruais da mama como o aumento do volume e da
densidade que confundem com possíveis nódulos. A mulher
que está na menopausa deve escolher um dia do mês para
realizar o autoexame. O autoexame inclui a visualização da
mama em frente ao espelho à procura de alterações na cor
e espessura da pele, lesões e retrações do mamilo, retrações
e abaulamentos da mama, seguida da palpação de toda
mama para procurar nódulos ou áreas de endurecimentos
anormais.

câncer de Mama

• História familiar de câncer de mama (principalmente familiares de 1º e 2º graus com

câncerde mama antes dos 45 anos);
• Idade superior a 50 anos tem maior prevalência para este tipo de câncer;
• Primeira menstruação antes dos 11 anos e menopausa após os 52 anos;

principais
fatores de risco

• Uso de reposição hormonal pós menopausapor mais de 5 anos;
• Exposição a radiação ionizante antes dos 35 anos
• Obesidade, sedentarismo e consumo excessivo e regular de álcool.

• Auto exame das mama: realizado mensalmente pela mulher para que ela conheça

RECOMENTAÇÕES
PARA O DIAGNÓSTICO
PRECOCE

melhor o seu corpo e tenha facilidade em perceber alguma alteração nas mamas, no
entanto, ele não substitui o exame realizado pelo médico. Este exame deve ser realizado
cerca de 7 dias após a menstruação ou, para aquelas que não menstruam mais, uma
vez por mês.
• Exame clínico das mamas: realizado anualmente pelo seu mastologista e/ou
ginecologista.
• Mamografia: o exame é recomendado anualmente após os 40 anos. É indicado que
mulheres com histórico familiar da doença devem realizar a mamografia anualmente a
partir dos 25 anos de idade.
• Ecografia Mamária e Ressonância magnética das mamas: conforme indicação médica.

• Todas as mulheres devem consultar o médico mastologista ou ginecologista a partir dos

•
•

•

DICAS GERAIS DE
PREVENÇÃO DO
CÂNCER

•

35 anos, mulheres com história familiar de câncer de mama devem iniciar a prevenção
precocemente;
Cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados por medidas como uma
alimentação saudável, prática de atividade física regular e manutenção do peso ideal;
Não fume: o tabagismo é o principal fator de risco para o desenvolvimento de vários
tipos de cânceres e de doenças cardiovasculares e pulmonares no mundo;
Mantenha hábitos alimentares saudáveis: faça uma dieta rica em frutas, verduras e
legumes, evite o excesso de alimentos industrializados, controle seu peso, combatendo a
obesidade;
Mantenha atividade física regular: faça exercícios físicos pelo menos três vezes por
semana e evite o sedentarismo;
Evite o abuso de álcool: o abuso de bebidas alcoólicas esta correlacionado a tumores
como os de cabeça e pescoço, esôfago, estômago, fígado e mama;

LEMBRE-SE:

O CâNCER DE MAMA PODE TER 95% DE CHANCE DE CURA SE
DIAGNOSTICADO E TRATADO PRECOCEMENTE.
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câncer de mama

Um mês que se veste na cor rosa com o intuito de mobilizar e proporcionar
informação à população mundial sobre o câncer de mama que afeta
milhares de mulheres anualmente

CliniOnco em parceria com o Sport Club Internacional e grupo Gaúchas Rosa & Choque
promoveu atividades no início de outubro com a campanha: Essa causa também é nossa.

I

niciando as atividades do Outubro
Rosa, a CliniOnco, em parceria
com o Sport Club Internacional e
o grupo Gaúchas Rosa & Choque,
promoveu uma ação de conscientização
contra o câncer de mama no dia 3 de
outubro, na Praça das Bandeiras, junto
ao estádio Beira-Rio. Foi destaque no
evento o bate papo, mediado pela
jornalista Laura Medina, da RBS TV,

10

com profissionais da saúde sobre o
tipo de câncer que mais acomete as
mulheres gaúchas. Houve distribuição
de flyer com a informação sobre o
câncer de mama, 50 vouchers que
deram direito a mamografias gratuitas,
shows das bandas Triathlon e Aukera
e apresentação de dança do grupo
OncoArte. Além das orientações, por
Flavia Maoli, criadora do blog Além do
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Cabelo, sobre uso de lenços e echarpes
e a exposição do Mamamóvel do
Instituto da Mama (IMAMA).
Os palestrantes destacaram a
importância da prevenção e do
diagnóstico precoce para a cura
do câncer de mama. O médico e
coordenador do Centro de Prevenção
da CliniOnco, Dr. Rafael Castilho Pinto
falou sobre a prevenção primária
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câncer de Mama

Jornalista Laura Medina e palestrantes Viviane, Dra. Daniela, Dr. Rafael, Psico. Cristiano,
Fisio. Iara, Sec. Jorge Cuty, Liane e Cláudia

Torcedores com as faixas da campanha.

do câncer, que é dividida em alguns
pilares. “A alimentação saudável
está associada ao câncer de mama,
principalmente em tumores pósmenopausa, ligados aos hormônios
femininos. O ideal é consumir frutas
e verduras diariamente. Além disso, a
atividade física influencia positivamente
no tratamento de quem está com
câncer, portanto evitar o sedentarismo é
essencial. O cigarro também influencia,
assim como o álcool. Outro fator que
tem ganhado estudos é a qualidade do
sono, principalmente quem trabalha à
noite, que tem um risco elevado para
desenvolver a doença”, informa Dr.
Rafael.

Já a médica oncologista e vicepresidente do comitê científico da
Femama (Federação Brasileira de
Instituições Filantrópicas em Apoio
à Saúde da Mama), Dra. Daniela
Dornelles da Rosa, alertou sobre os
cuidados, essencialmente para quem
tem histórico familiar da doença.
“O ideal é ir ao mastologista para
ter uma detecção mais precisa. A
partir dos 40 anos deve ser feita a
mamografia”. Ela ainda ressaltou
sobre a importância de detectar o
câncer em estágios iniciais. “O que
muda a chance de cura do câncer de
mama é o exame clínico realizado
pelo médico e os exames de imagem.

Quanto antes for o diagnóstico, maior
é a chance de cura”.
A fisioterapeuta Iara Rodrigues
reforçou durante o bate-papo a
importância da atividade física, em
especial na recuperação da doença
e na qualidade de vida pós-câncer.
“Infelizmente, há uma limitação
no pós-operatório, portanto é bom
iniciar o quanto antes a fisioterapia,
para que os resultados sejam ainda
melhores. A autoestima também
acaba sendo prejudicada com
esse processo e a fisioterapia pode
auxiliar na recuperação da confiança
e consciência corporal”.
O
psicólogo
da
CliniOnco
Cristiano
Oliveira
destacou
a
relevância de campanhas como o
Outubro Rosa e de como a prevenção
deve estar presente na cultura da
sociedade. “Temos uma tendência a
imitar comportamentos, desde que
não nos sejam aversivos. Está faltando
‘estar na moda’ fazer a prevenção
do câncer e é preciso vencer essa
barreira e esse estigma da doença”.
O acesso na rede pública para
o atendimento à saúde da mulher foi
abordado pelo Secretário-Adjunto
da Saúde de Porto Alegre (POA)
Jorge Cuty. O relato de experiências
pessoais de luta pela causa do
câncer de mama foi realizado pela
conselheira e coordenadora adjunta
do Conselho Municipal de Saúde
de POA Liane Terezinha de Araújo
Oliveira e pela
idealizadora do
Gaúcha Rosa & Choque Viviane
Mengarda. A colaboradora do S.
C. Internacional Cláudia Zebroski
também
participou
do
evento
contribuindo com seu depoimento
destacando a importância do apoio
dos colegas no ambiente de trabalho
e da empresa durante seu tratamento
para o câncer de mama.
A iniciativa promocional do Inter
foi a troca de echarpes e lenços por
pulseiras que davam acesso gratuito
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ao estádio às primeiras 3 mil mulheres
para o jogo contra o Sport Recife pelo
Campeonato Brasileiro. As mulheres
também tiveram a oportunidade
de participarem de uma pesquisa
que abordava questões sobre o
câncer de mama e que possibilitava
concorrer a um voucher para realizar
a mamografia de forma gratuita na
Mediscan - Centro de Excelência em
Medicina Diagnóstica.
Encerrando as ações do dia, um
grupo de mulheres, representando
as entidades promotoras do evento,
circulou
no
gramado
vestindo
camisetas e portando faixas do
Outubro Rosa. As crianças que
acompanhavam os jogadores na
entrada de campo também vestiam a
cor rosa.
O evento, com certeza, cumpriu
com o papel de levar informação à
população sobre esta doença, suas
formas de prevenção e diagnóstico
precoce, além de mostrar que temos
muito o que fazer para reduzir o
elevado número de novos casos que
ocorrem anualmente em nosso país,
principalmente no Rio Grande do Sul,
sendo Porto Alegre, a capital com o
primeiro lugar no ranking nacional em
número de casos da doença.

Crianças acompanhando os Jogadores

Sandra, Lúcia, Shayara e Viviane.
Organizadoras do evento.

Banda Triathlon

Flávia Maoli

Banda Aukera

Grupo OncoArte

Equipe de colaboradores no evento
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Sophia, Laura S., Laura T. e Martine.

TRATAMENTO

CUIDADOS ESPECIAIS DURANTE O TRATAMENTO ANTINEOPLáSICO

C

om o propósito de fornecer informações pertinentes e específicas aos pacientes em tratamento do câncer, a
equipe multidisciplinar da CliniOnco desenvolveu uma série de orientações que contribuem para minimizar
os efeitos da quimioterapia e auxiliar nos cuidados pós-tratamento.
A alimentação é sempre uma grande preocupação para quem apresenta algum tipo de doença. Com os
pacientes em tratamento do câncer, esta preocupação é, muitas vezes, exacerbada, principalmente em função
das inúmeras dúvidas e medos que este tratamento suscita. Para que ocorra a melhor compreensão e o manejo
adequado da dieta, neste período, é importante que o paciente e seu familiar recebam o máximo de informação
possível sobre o assunto.
Nesta edição, a Nutricionista da CliniOnco Cristiane Bueno desmistifica alguns conceitos sobre a alimentação
e fornece importantes dicas nutricionais que podem amenizar os efeitos da quimioterapia.

Alimentação durante o tratamento oncológico
Alguns pacientes e familiares, muitas vezes, apontam
dúvidas e questionamentos sobre a alimentação durante
o tratamento oncológico. Alguns mitos fogem bastante
da realidade e podem atrapalhar a continuidade do
tratamento.
Além do próprio tratamento, que pode provocar
variadas sensações desagradáveis, comprometendo a
alimentação, como boca seca, náuseas ou dor para
engolir, a desinformação pode ser um fator agravante para
o risco nutricional.
Algumas dúvidas como - "comer carne vermelha
faz o tumor crescer?"; "Pular refeições emagrece?"- são
exemplos de questionamentos comuns entre os pacientes
e é uma realidade que preocupa, já que essas pessoas
podem apresentar desnutrição até três vezes mais do que o
observado em portadores de outras doenças. Isso acontece
por vários fatores, entre eles, o estágio da doença e fase
do tratamento que pode causar efeitos colaterais, como a
diminuição do apetite e as alterações no paladar.
Por isso, é imprescindível desmistificar alguns desses
questionamentos para garantir a manutenção da saúde
dos pacientes. Manter uma alimentação saudável e
equilibrada é fundamental para um bom quadro clínico e
para a recuperação do paciente oncológico.

- Beterraba, por ser de cor vermelha, pode substituir a
carne para evitar anemia.
Recomendações
• Carne vermelha, quando consumida em excesso,
é considerada um fator de risco para o desenvolvimento
de câncer. O problema não é a carne vermelha, mas
a quantidade ingerida. A recomendação é que após
o tratamento, a quantidade, deve ser de até 500g por
semana.
• Durante a quimioterapia deve-se "evitar" e não
"excluir" alimentos ácidos da alimentação, assim previne
complicações como a mucosite (feridas na boca).
• Pular refeições, para o corpo, significa permanecer
em jejum. Esse fato altera o metabolismo, que passa a
gastar menor quantidade de energia. A alimentação deve
ser balanceada e feita em pequenas porções, a cada 3
horas. Assim, o corpo não altera o metabolismo.
• A beterraba não substitui a carne em relação à
prevenção de anemia, pois a concentração de ferro da
beterraba está presente em menor quantidade.

Alguns mitos que podem confundir a alimentação
adequada do paciente:
- Não se deve consumir alimentos ácidos durante a
quimioterapia;
- Pular refeições emagrece;
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Dicas Nutricionais que podem Amenizar os
Efeitos Colaterais da Quimioterapia
Náuseas e Vômitos
Experimente
• Torradas;
• Biscoitos integrais;
• Bolachas cream cracker;
• Alimentos frios;
• Sucos de frutas, frutas em pedaços;
• Água de coco;
• Gelatinas e sorvetes de frutas;
• Iogurte.

Evite
• Alimentos quentes;
• Alimentos gordurosos;
• Alimentos fritos;
• Alimentos muito doces;
• Condimentos, pimentas;
• Alimentos com odores fortes.

Diarreia
Experimente
• Hidratar-se bem, ingerindo
bastante água, água de côco,
soros de reidratação oral;
• Preparações a base de maisena,
purê de batata, mandioca,
mandioquinha, arroz, macarrão;
• Preferir leite sem lactose;
• Incluir frutas, maçã, banana,
goiaba.

Evite
• Frutas laxativas como: laranja,
mamão, manga, ameixa;
• Saladas cruas e folhosas;
• Leite e seus derivados (iogurte,
coalhada, creme de leite);
• Alimentos integrais como: arroz
integral, aveia, pão integral,
farelos, sementes;
• Frituras e alimentos gordurosos.

Constipação
Experimente
• Frutas como laranja, mamão,
abacaxi, ameixa, sempre que possível
com casca e bagaço;
• Acrescentar cereais integrais no dia-adia, como arroz integral, pão integral,
aveia, granola;
• Ingerir de 2 a 3 litros de líquidos por
dia.

14
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Evite
• Preparações à base de maisena,
molhos brancos e gratinados,
bolos, farinha, pão branco, arroz
branco, macarrão, tortas.

TRATAMENTO
Alterações no Paladar
Experimente
• Utilizar ervas aromáticas para
temperar os alimentos como: salsinha,
cebolinha, orégano, alecrim,
manjericão, hortelã;
• Chupar bala de menta ou de hortelã.

Evite
• Alimentos brandos, com pouco sal e
ou temperos.

Mucosite
Experimente
• Alimentos como caldos, sopas,
vitaminas;
• Alterar consistência conforme
aceitação e temperatura dos
alimentos;
• Alimentos macios e de fácil deglutição:
sucos, milk shake, mingau, sopas,
purês.

Evite
• Sucos e frutas cítricas, alimentos
crus, picles, comidas salgadas e
apimentadas, torrada, granola,
alimentos secos.

Xerostomia (Boca Seca)
Experimente
• Pudins, purês, iogurtes, milk-shakes,
sorvetes, gelatinas;
• Preferir preparações com molhos;
• Utilize goles de água frequentemente
para facilitar a deglutição;
• Alimentos frios ou a temperatura
ambiente são mais tolerados;
• Se necessário, liquidificar os alimentos.

Evite
• Comida seca;
• Alimentos ásperos como: farelos,
cereais crus, torradas.

O estado nutricional do paciente tem um papel importantíssimo na sua recuperação e evolução
do tratamento.
A melhor forma de manter uma alimentação saudável e adequada durante e após este
tratamento é através da orientação de um profissional especializado na área.
Não fique com dúvidas. Procure seu médico e um nutricionista.
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Espiritualidade
Que ela atua sobre o bem-estar físico e emocional não há
dúvida alguma. Tanto que o tema é cada vez mais discutido
entre a comunidade científica. Pesquisas têm demonstrado que
a expectativa e a necessidade dos pacientes em falar sobre o
assunto sobrepõem à resistência de alguns profissionais.

“

16

Acredito que em tudo há uma

maio desse ano. Há cerca de 8 anos

força de Deus que nos move e

a coordenadora de vendas frequenta

nos motiva, que nos faz aceitar aquilo

a igreja Perfect Liberty, onde há 21

que estamos vivendo. E isso é o que

preceitos com os quais ela se identifica

me faz levantar sorrindo todos os

bastante. “Um deles que interfere

dias.” A fé de Fátima de Lourdes de

diretamente no meu tratamento é: vida

Oliveira foi herdada da avó materna e

é arte, viva com alegria. Entendo que

hoje é o que a auxilia a enfrentar um

com isso a aceitação da doença é

câncer de intestino, diagnosticado em

diferente e mais positiva”, destaca.
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teologia,

Casa de Porto Alegre relacionou as

Por outro lado, não enxergar a

professor e pesquisador do programa

influências da espiritualidade sobre

doença como uma punição também

de

Pontifícia

a saúde dos indivíduos. Mais de 300

é um aspecto favorável, como a

Universidade Católica do Rio Grande

pacientes e cerca de 100 médicos

analista

do Sul (PUCRS), Luiz Carlos Susin,

responderam

Costa, diagnosticada em 2013 com

é possível que haja benefícios na

que

dos

câncer de pulmão. “Eu creio que Deus

prática da fé e da espiritualidade

profissionais de saúde em fazer essa

pode me curar, mas se isso ainda

sobre a saúde. “Ter fé e seguir uma

relação. Dos pacientes entrevistados,

não aconteceu, é porque eu preciso

religião são coisas distintas. A fé diz

70% gostariam que o médico falasse

passar por esse tratamento”, conta.

mais respeito ao sujeito e a religião

sobre religião com eles, mas apenas

Para ela, a fé é determinante para

normalmente está se referindo a uma

15% o fazem. A importância de tratar

que continue acreditando na vitória

tradição de um corpo social. No

os assuntos de forma conjunta fica

contra

entanto, em termos de benefícios,

evidente quando 84% dos pacientes

assídua da Igreja Evangélica destaca

o que decide é a fé. Em momentos

acreditam que ter fé faz bem à saúde

uma passagem bíblica que a tem

extremos, por exemplo, há pessoas

e 88,2% usam a fé como conforto na

dado força em momentos difíceis.

que praticaram muito a religião,

doença.

“Não fiquem com medo, pois estou

Para

o

doutor

pós-graduação

em
da

a

reafirma

um
a

questionário

resistência

o

Neura

PCP,

câncer.

Silvania

Frequentadora

com vocês; não se apavorem, pois eu

mas que apresentam um nível de
angústia até maior do que aqueles

de

Ainda de acordo com a pesquisa,

que praticaram pouco ou até nada de

pacientes

que

acreditam

que

a

tal crença”, esclarece.

enfermidade é um castigo de Deus têm

sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e
os ajudo; eu os protejo com a minha
forte mão”.

um índice de mortalidade 50% maior.
A

espiritualidade

não

está

No entanto, o motivo ainda não foi

necessariamente ligada à religião,

descoberto.

e sim a uma postura perante a

um Deus que cobra não favorece o

vida, nutrindo sentimentos de paz,

desenvolvimento da pessoa. Já quem

tranquilidade e gratidão. “Pessoas

acredita em um Deus misericordioso e

PUCRS, existe uma iniciativa que visa

com

que compreende nossos erros adquire

a

ainda sustentam uma espiritualidade

mais

praticamos

levando alegria e diálogo espiritual.

respeitável.

pouca

expressão

religiosa

Segundo

confiança.

“Se

Frei

Projeto Espiritualidade

Susin,

na PUCRS
No

Hospital

confortar

São

pacientes

Lucas

da

internados,

há

religião por medo, vamos colher

O Projeto Espiritualidade conta com

pessoas que têm muita exuberância

isso. Às vezes, uma prática religiosa

29 voluntários de várias dominações

na prática de alguma religião, mas

em vez de beneficiar pode impedir a

religiosas que visitam diversos setores

às vezes caem em pura exterioridade,

pessoa de viver melhor o seu estado

da Instituição. A coordenadora da

no formalismo, e isso não favorece em

de doença e, eventualmente, de poder

equipe da Pastoral Espiritual do HSL,

nada”, ressalta o teólogo.

melhorar. Precisamos nos perguntar se

Irmã Nair Frey, diz que o que mantém

a religião que praticamos é saudável,

o projeto unido é a força de vontade

se ela produz bons frutos”, alerta.

dos voluntários de levar algo positivo

Por

outro

lado,

Uma pesquisa realizada na Santa
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aos pacientes. “Os pacientes relatam

que estudamos na psicologia”.

que com as visitas eles acabam se
dando conta de que isso tudo é um

O Projeto Espiritualidade é um

aprendizado e um momento de se

entre os 11 que ocorrem no Hospital

encontrar. Se tornam pessoas gratas

São Lucas. Mensalmente, é realizado

por aquilo que é feito por elas”.

um encontro de formação com os
voluntários,

temas

referentes

à pastoral da visita e do cuidado

Fontoura, que atua no HSL há 3

espiritual, com assessoria na área

anos relata que, muitas vezes, os

da

pacientes buscam uma explicação e

Para se tornar voluntário, é preciso

querem entender a situação que estão

entrar em contato com o Serviço de

vivenciando.

querem

Pastoral e Solidariedade do HSL.

ajuda. Dentro da lamentação delas

Estudantes, diplomados, professores e

eu procuro encontrar algo de bom

técnicos da PUCRS podem participar

para motivá-las. Sempre digo que

fazendo

Deus pode dar uma nova visão das

ou presencialmente no Núcleo de

coisas e trazer mais esperança para

Voluntariado, no prédio 17, sala 101

o tratamento. Se a melhora não é

da universidade.

voluntária

“As

Neuza

com

Soares

A

pessoas

espiritualidade

a

inscrição

e

psicologia.

por

telefone

física, pelo menos espiritual ela é”,
projeto de Pesquisa na
CliniOnco

completa.
A

psicóloga

Antonieta

Lopes

Bridi, que estuda a relação entre
espiritualidade e saúde mental não
vinculada à religião, é voluntária desde
maio de 2015 e diz que em momentos
delicados como o enfretamento de
uma doença é impossível ficar preso
apenas à ciência, pois as coisas
parecem perder o sentido para essas
pessoas.

“No

enxergar

na

projeto
prática

é

possível

aquilo

que

aprendemos na teoria. Tem sido uma
experiência muito interessante e que,
em alguns momentos, até supera o

18

Ciente da crescente relevância do
tema entre a comunidade científica, a
CliniOnco participará de um projeto de
pesquisa representado pelo oncologista
e diretor técnico, Jéferson Vinholes,
com o objetivo de avaliar o grau de
importância que médicos, pacientes
e equipe de saúde atribuem para a
assistência religiosa. O tema proposto
é Religião, espiritualidade e câncer:
opiniões, crenças e necessidades de
médicos, equipe e pacientes e pretende
avaliar um grupo de 200 pacientes,
sendo 50% em casos avançados da
doença, apresentando aspectos como
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a proporção de médicos e pacientes
que têm algum envolvimento religioso
e espiritual e que falam sobre isso
durante o tratamento. O estudo
associado ao médico e pesquisador
Harold Koenig - autor do livro
Medicina, religião e saúde: o encontro
da ciência e da espiritualidade –
sugere um questionário sobre a
gravidade da doença e as crenças
dos pacientes a respeito do papel do
médico na assistência espiritual, assim
como questões relacionadas à equipe
na relação com a religiosidade e a
espiritualidade.
Segundo dados que justificam o
estudo proposto, o tema é relevante
já que uma elevada parcela da
população mundial é religiosa. Nos
Estados Unidos, por exemplo, 90%
acreditam em Deus e rezam, 70%
são membros de igrejas e 40%
comparecem semanalmente a locais
de prática religiosa. Uma pesquisa
norte-americana
com
pacientes
oncológicos avançados aponta que
47% deles referiram necessitar de
suporte espiritual, sendo que 72%
afirmaram não ter encontrado esse
amparo na equipe de saúde. No
Brasil, o número de religiosos também
é significativo. Estima-se em torno
de 90% da população. Uma metaanálise de 11 estudos longitudinais
em grandes populações demonstrou
que a frequência semanal de visitas
a serviços religiosos reduziu em
25% o risco de mortalidade entre os
pacientes pesquisados.

ESPIRITUALIDADE

ENTREVISTA

Fé, perdão e
espiritualidade

O

professor Moacir Costa de Araújo Lima é um dos mais destacados estudiosos sobre a
relação entre ciência e espiritualidade no sul do país. Possui graduação em Ciências
Jurídicas e Sociais, com Licenciatura e Bacharelado em Física e mestrado em Letras Linguística
Aplicada pela PUCRS. Ele foi um dos palestrantes do Seminário do Perdão, realizado
recentemente pela Santa Casa em Porto Alegre, e conversou conosco sobre alguns aspectos
relacionados ao tema na entrevista que segue:
Integrativa - Como a fé age sobre o corpo físico de uma
pessoa?
Prof. Moacir- Nós funcionamos como emissores e
receptores de energia e só captamos aquelas frequências em
que somos capazes de vibrar. Então, se a minha vibração, o
meu acreditar, que a gente poderia chamar de fé negativa é
no sentido de que nada vai dar certo, que o remédio não vai
fazer efeito para o meu mal, que a minha dor é maior que a
dos outros, eu crio condições para que isso se retifique. Isso
é o pensamento negativo. De outro lado, o que podemos
ter é o pensamento positivo, a esperança, o estar de bem
com a vida. Isso cria condições receptivas de boas energias,
que se não resolvem sozinhas os nossos problemas, está
mais do que provado que ajudam na solução, ou o que é
melhor ainda, faz com que os problemas não cheguem a se
manifestar.
Integrativa - Quem se beneficia mais no processo do
perdão, quem perdoa ou quem é perdoado?
Prof. Moacir- Sem dúvida, quem perdoa. Porque em

relação ao perdoado, aquela pessoa que vai ser perdoada
nem sabe que ofendeu a outra, porque às vezes nos
ofendemos por melindres. Somos muito desconfiados e,
muitas vezes, nos ofendemos sem nenhuma razão. E aí
aquela pessoa que seria perdoada não tem do que ser
perdoada. Agora no momento em que eu perdoo mesmo
que o outro não tenha do que ser perdoado, eu me liberto
daquela impressão negativa, daquela ideia de que eu tenho
que me vingar de alguém.
A outra situação é a pessoa que te ofendeu, sabe que
fez, mas não tem nenhum arrependimento disso. Se eu
pactuar com essa vibração de ódio, continuar aguardando
o momento da vingança, eu estou criando em mim aquelas
situações negativas, que prejudicam a minha saúde.
Porque um detalhe que está absolutamente comprovado
é que esses pensamentos de ódio, de ressentimento, de
vitimismo, prejudicam o nosso organismo. O que foi
bastante pesquisado ultimamente é que essas emoções ruins
prejudicam o nosso sistema imunológico. Mesmo nesse caso,
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e estatal. O estado não existe para perdoar, existe para
a pessoa ofendeu, sabe que ofendeu, mas não se desculpa.
aplicar a lei, ser justo antes de ser magnânimo. Mas eu posso
Para quem vai desculpar é a maior vantagem. E é o caso
perdoar essa pessoa que me prejudicou. O perdoar tem o
em que há uma harmonia maior, a pessoa reconhece que
sentido de esquecer, de romper um vínculo que não era bom.
cometeu um erro e que prejudicou alguém, se desculpa, pede
perdão e é perdoada.
Integrativa - Se a física já comprova a influência da
Mas em qualquer exemplo, sempre a vantagem é de
espiritualidade sobre o corpo humano e seu funcionamento,
quem perdoa. E nisso há um detalhe muito interessante, nós
por que a fé a ciência caminham há tempos em vias
precisamos muito do autoperdão. Porque se eu não sei me
separadas? Como você enxerga uma perspectiva futura
perdoar eu não perdoo os outros. A falta dessa capacidade
sobre essa relação?
de autoperdão gera um peso de culpas inexistentes. As
Prof. Moacir- O grande problema é que nos dois lados
religiões mais tradicionais, mesmo alguns sistemas sociais
existem os donos da verdade. E o dono da verdade não
nos tornaram cheios de culpas, com uma visão muito
tolera nenhuma mudança no seu padrão de conhecimento.
negativa do homem. “Eu tenho culpa do pecado de Adão,
O que aconteceu é que a fé observou com profundidade
eu estou aqui para pagar pecados...” E com isso o que
cabível na época, o espírito humano, mas esqueceu da
acontece: eu não me perdoo. E não me perdoando eu
matéria. E a matéria tem suas leis e é uma realidade. O
procuro, até inconscientemente, uma vida infeliz, uma vida
cientista materialista estudou muito a materialidade das
de sofrimentos, porque assim eu penso que estou resgatando
coisas, mas esqueceu da espiritualidade, da emoção. E
eventuais culpas. É um conceito equivocado, que vem do
aquilo que nós não conhecemos não
Direito Antigo, em que quando o
Nós funcionamos como
sabemos trabalhar. A ideia atual é
credor não era pago, ele podia tirar
exatamente estabelecer essa ponte
um pedaço do corpo do devedor.
emissores e receptores de
entre ciência e espiritualidade.
Isso gerou uma noção muito sádica
energia
e
só
captamos
aquelas
De um lado, nós temos que
de resgate e, infelizmente, a má
abandonar
o radicalismo, do
interpretação religiosa, durante
frequências em que somos
chamado materialismo realista,
muito tempo, levou a isso: eu
capazes de vibrar.
que se fundamenta em quatro
estou aqui para pagar pecados,
princípios básicos e todos eles foram
eu devo a Deus. Então esse credor
derrogados pela física quântica. De outro lado, nós temos
impiedoso quer que eu pene, quer que eu sofra, quer que eu
que tirar a pretensão do religioso, fanático, que acredita
me mutile, para assim eu obter o resgate da minha dívida. Se
que com a sua fé resume todo o conhecimento do mundo.
eu prejudiquei uma pessoa, vou procurar beneficiá-la, esse
Precisamos marchar para uma situação de humildade.
é o sentido em que eu procuro me desculpar, ou seja, me
Hoje, se pensa no princípio da fé raciocinada. Uma fé
autoperdoar.
que não é dogmática, que muda como a própria ciência
mudou e que é capaz de encarar a razão. Essa vai se
Integrativa - De que forma a espiritualidade se encontra
unir à ciência a tal ponto que vamos chegar a uma nova
com o perdão?
equação. Não há antagonismo entre conhecimento científico
Prof. Moacir- A espiritualidade se encontra com o perdão
e conhecimento espiritual, e acredito que a soma dos dois
exatamente nesse sentido. Uma vez que todos os grandes
vai nos dar a plenitude do saber. Essa ideia de conhecimento
mestres da espiritualidade nos aconselharam a perdoar,
holístico predomina atualmente. Nós temos aspectos físicos e
eles verificaram de um modo bem claro que a alma também
aspectos espirituais. Então o meu pensamento é que nós, com
adoece. E a principal doença da alma é a falta de amor.
esse progresso que estamos tendo, chegaremos ao ponto de
Então enquanto eu não perdoo, eu guardo ressentimento, eu
termos a capacidade de examinar o homem como um todo,
guardo ódio. E isso que eu guardo é que faz mal à minha
e não apenas como um somatório de partes.
alma, às minhas emoções e ao meu corpo.
Existem duas maneiras muito eficientes de ficarmos
presos a alguém: uma é odiar, outra é amar. Uma faz mal,
outra faz bem. O bom senso já nos manda escolher. Não é
muito fácil para nós perdoarmos, e às vezes nós entendemos
muito mal essa questão do perdão. Digamos, por exemplo,
que um sócio me prejudique na empresa. Existe a parte legal

“

“
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Desmistificando os conceitos entre Espiritualidade versus Religiosidade:

Caminhos opostos
ou complementares?

A

pesar de a religião ter sido, por longo período,

é importante para vida de cada sujeito e sobre como

considerada como um campo obscuro dentro

este atribui sentido para a sua existência. A busca do

das áreas que englobam as ciências da saúde, já é

contato com o transcendente através da espiritualidade

sabido que, nas últimas décadas, este panorama tem

é muito individual e pode ou não estar relacionada

se modificado devido ao fenômeno que começou a ser

com práticas e rituais religiosos. (Panzini et al, 2007).

estudado: espiritualidade baseada em evidências (Saad
et al, 2001).

Já a Religiosidade é a extensão da crença de uma
religião, na qual o sujeito acredita e pratica o que fora
estabelecido como o correto para aquela doutrina. A

Mas o que significa isto?

religiosidade está vinculada a um sistema organizado
de crenças, práticas e rituais que têm por objetivo

Atualmente, existem diversos artigos científicos que
comprovam os benefícios do exercício da religiosidade

propiciar o contato com o sagrado e o transcendente
(Panzini et al, 2007).

e espiritualidade na saúde física e mental, bem como

Embora haja pontos em comum entre ambas as

no aumento da qualidade de vida e redução de estresse

definições, e muitas vezes, elas podem sim estar

(Epperly, 2000). Desta forma, as barreiras que existiam

sobrepostas. É importante ressaltar a diferença, pois a

entre os profissionais da saúde e a espiritualidade estão

religiosidade está atrelada a uma doutrina específica

cada vez mais deixando de existir.

partilhada em uma comunidade.

Contudo, é importante fazer algumas distinções

A Fé, por sua vez, tem como definição as palavras

entre os significados de religiosidade e espiritualidade,

“confiança”, “crença” e “credibilidade”. A fé envolve

visto que estes são, não poucas vezes, conceituados

um sentimento total de crença em algo ou alguém,

como sendo sinônimos. E, por mais que isto possa ser

mesmo que não haja nem uma comprovação sobre a

uma novidade existem distinções bem importantes entre

causa do que a pessoa crê. Desta forma, o exercício da

os termos.

fé pode estar presente, de maneira independente, tanto

A Espiritualidade está relacionada a questões

na prática da espiritualidade quanto na religiosidade.

referentes ao significado da vida e as razões de viver
do indivíduo e não está necessariamente vinculada a

Contribuição de Marcela Moraes

práticas religiosas ou alguma instituição. Além de estar

Acadêmica de Psicologia PUCRS

ligada a uma busca pessoal por respostas sobre o que
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espiritualidade
na área da
saúde

D

outor em Medicina pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado em Psicogeriatria
pelo Instituto Karolinska, na Suécia, Franklin Santana Santos tem formação complementar
em Saúde e Espiritualidade pela Duke University/USA. Atualmente, é coordenador do Núcleo
de Pesquisa e Educação Continuada (Nupec) da SOS Vida Home Care e presidente da
Associação Brasileira de Tanatologia. Organizador de diversos livros e com experiência na área
de medicina com ênfase em Tanatologia e Cuidados Paliativos, esclarece na entrevista a seguir
algumas questões relacionadas à espiritualidade na área da saúde abrangendo profissionais,
pacientes e familiares.
Integrativa - Quais os benefícios de abordar questões

espirituais com os pacientes durante as consultas?
Dr. Franklin - Os benefícios são múltiplos, entre eles,

Integrativa - Qual o papel da espiritualidade sobre os
profissionais de saúde que atuam em unidades de cuidados
paliativos?

pacientes que se apoiam na religião lidam melhor com

Dr. Franklin - Ao abordar a espiritualidade na prática

doenças, o envolvimento religioso está relacionado com

clínica, o profissional da saúde obtém vários benefícios

melhor saúde mental e apoio social, além de envolver

na sua atuação profissional, entre eles citamos o tratando

menor uso de drogas. O envolvimento religioso está

ao paciente como um todo e obtendo uma satisfação com

relacionado com atividades de prevenção de doenças e

o paciente, acaba gratificando também o profissional.

um aumento na aderência no tratamento, com melhora

O profissional se sente menos um técnico e experimenta

da saúde e aumento no prognóstico médico. Habilidade

a sensação de que aquela atitude tem impacto na vida

em lidar com a doença, melhora na relação profissional

da pessoa. O profissional sente um grande senso de

de saúde-paciente, aumenta a mobilização do apoio da

significado, propósito ou chamamento no seu trabalho,

comunidade ao doente e traz benefícios para o próprio

além da capacidade de trabalho e o cansaço serem

profissional que cuida.

reduzidos quando o cuidado com o paciente é uma
atividade prazerosa.
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Integrativa - Como a espiritualidade contribui para o
envelhecimento saudável?

é contingência do viver e deveríamos estudar o fenômeno
morte como qualquer outro, mas infelizmente ele foi banido

Dr. Franklin - Existem vários estudos realizados nos

das escolas do ensino fundamental à universidade. Passar

últimos 20 anos que demonstram que a prática da

a pensar na morte pode nos proporcionar uma série de

espiritualidade está associada com maior longevidade

reflexões que nos levará necessariamente a um melhor

e melhor qualidade de vida. Aqueles que praticam

viver, pois veremos os reais valores, a exiguidade de tempo

espiritualidade tendem, por exemplo, a se cuidarem,

e de oportunidades, que não podem ser desperdiçadas.

ou seja, tomam as vacinas, fazem check-ups com mais

Conclama-nos a rever a importância de dedicarmos mais

frequência, praticam algum tipo de atividade física, não

tempo e fortalecer nossos afetos. Refletir sobre a morte é a

fumam ou bebem e contam, também, com uma melhor rede

oportunidade de sermos mais felizes não só em um além-

de apoio, e todos esses fatores acabam influenciando a

póstumo, mas no aqui e no agora.

saúde e o envelhecimento. Além disso, estudos recentes
apontam que a prática da espiritualidade influencia e

Integrativa - Por que falar de morte ainda é um mito?

beneficia os sistemas cardiovascular, neuroendócrino e

Dr. Franklin - A morte se transformou em um tabu

imunológico. Otimizando esses sistemas que acabam

na nossa sociedade, porque ela nos faz lembrar que os

funcionando melhor com níveis mais baixos de pressão

três valores desejados e cultuados pelo mundo moderno:

arterial, com menos produção de corticóides (hormônios

juventude, beleza e riqueza, são perecíveis. Enquanto

relacionados ao estresse) e ativação de células assassinas

tabu, ela é colocada debaixo do tapete. Não entra nas

(cell killers) que destroem vírus e células cancerígenas.

conversas, nas nossas discussões, nas nossas escolas.
A morte nos fala da brevidade da vida, do rompimento

Integrativa - Como a espiritualidade pode ajudar um

de laços afetivos e tudo isso nos desagrada no mundo

paciente ou familiar a compreender uma doença em estado

que só aceita o lado alegre da vida. A morte também

terminal?

nos aproxima de perguntas do tipo: o que sou, de onde

Dr. Franklin - A morte nos traz à maneira da esfinge

venho e para onde vou, e nos faz, à moda da maiêutica

tebana uma charada: decifra-me ou devoro-te (literalmente),

socrática, a pergunta última que ainda não está resolvida

por isso ela nos conduz naturalmente ao nosso sistema de

para muitos, se não a maioria de nós: morrer é morrer?

crenças, que são os únicos a nos trazer respostas sobre a
possibilidade da continuação da vida. É natural, na nossa
espécie, o desejo de continuar viver, de que a vida não
acaba no túmulo. A espiritualidade também, dentro dos
seus ensinamentos, nos dá motivos para enfrentamento das
adversidades e ressignificação do papel da doença em
nossas vidas. Estimula-nos à paciência e a resignação. Nos
oferece palavras de consolo, conforto e esperança.
Integrativa - De que forma é possível encarar a morte
como uma condição natural do ser humano?
Dr. Franklin – Phillipe Ariès, historiador e medievalista

“

ao abordar a

espiritualidade na prática
clínica, o profissional da
saúde sente um grande senso
de significado, propósito
ou chamamento no seu
trabalho, além da capacidade
de trabalho e o cansaço serem

francês, nos ensina que não é fácil lidar com a morte, mas

reduzidos quando o cuidado

ela espera por todos nós. Entretanto, deixar de pensar na

com o paciente é uma atividade

morte não a retarda ou evita. Pensar na morte pode nos

prazerosa.

ajudar a aceitá-la e a perceber que ela é uma experiência
tão importante e valiosa quanto qualquer outra. A morte

“
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TERAPIA DA
DIGNIDADE
Marcela Moraes
Acadêmica de Psicologia
PUCRS

“É preciso olhar para a pessoa além de sua doença.”
(Miguel Juliao, 2013)

N

ão é incomum os pacientes
que estão passando pelo
tratamento de alguma doença grave,
como é o caso do câncer, sentiremse
despersonalizados,
tornandose a própria doença e não mais o
indivíduo que está por detrás dela. Este
sentimento está muito relacionado com
a percepção da falta de controle de sua
própria vida.
As rotinas do tratamento, as
toxicidades
deste,
as
inúmeras
modificações que implicam desde
a reestruturação dos papéis que o
indivíduo exerce e, em muitos casos,
ter que depender de outras pessoas
para realizar atividades ou tarefas
que antes desempenhava de maneira
independente, reforçam os sentimentos
de falta de coerência e previsibilidade
e, também, da percepção de falta
de dignidade de sua própria vida.
A Terapia da Dignidade surge
exatamente com o intuito de dar conta
dessas questões.
Dr. Harvey Max Chochinov,
doutor em psiquiatria e professor
na Universidade de Manitoba, no
Canadá, fora o pioneiro em abordar
o conceito de Terapia da Dignidade.
Chochinov vem se dedicando, desde
1990, a pesquisar questões, dentro
da psiquiatria na medicina paliativa,
como desejo de morte, vontade de
viver e dignidade de vida. Outro nome
que vem se dedicando em aplicar
a Terapia da Dignidade em seus
pacientes é o Dr. Miguel Julião, que
24

levou esta modalidade para Portugal
há três anos.
Mas, afinal, o que é a Terapia
da Dignidade?
A Terapia da Dignidade surgiu com
o intuito de proporcionar ao paciente
acometido por uma doença incurável,
meios que lhe permita apropriar-se de
sua condição, aumentando, portanto,
a sua autonomia e o controle sobre
o que ainda é possível em sua vida.
Outro grande objetivo desta Terapia
é que o paciente tenha um momento
para poder fazer reflexões sobre todos
seus feitos, oportunizando deixar
um testemunho/legado de sua vida.
Além destes objetivos, a utilização
da Terapia da Dignidade também tem
se mostrado bastante eficaz para a
redução de sintomas como ansiedade
e/ou depressão.
Esta proposta estimula que o
paciente possa entrar em contato
com o sentido e o valor de sua vida
e, dessa forma, possa aumentar a sua
autoestima, o orgulho de si mesmo
e a sua esperança. Além de ser um
momento que oportuniza ao paciente
receber uma atenção especial e um
respeito genuíno sobre tudo o que
for dito. Também é um momento
de verbalizar recomendações e
pensamentos úteis sobre a vida em
geral aos seus familiares e amigos.
O papel da vinculação terapêutica
é imprescindível na execução da
terapia da dignidade. Ou seja, é de
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extrema importância que o terapeuta,
que irá realizar a intervenção, já
tenha um bom vínculo com o paciente
e que possa, a cada contato com este,
antes mesmo dos encontros previstos
para a terapia da dignidade, ir
desenvolvendo um clima bastante
acolhedor, empático e de respeito
mútuo. É fundamental que o paciente
se sinta totalmente seguro e a vontade
para realizar a terapia, para que
ambos - terapeuta e paciente - possam
formar uma dupla de trabalho e fazer
deste um momento que desperte
somente
sentimentos
positivos,
saudosos e agradáveis no paciente.
Como acontece o processo?
O processo da Terapia da
Dignidade normalmente ocorre em três
encontros. Estes são orientados pelo
psicólogo que segue um protocolo
pré-definido e no primeiro encontro é
fornecido ao paciente, um instrumento
com perguntas orientadoras a fim de

TERAPIAS COMPLEMENTARES

que ele possa refletir e discorrer sobre
elas. Dois exemplos de perguntas
que estão no protocolo são: “Há
coisas em particular em sua vida que
ainda precisem ser ditas a pessoas
importantes, ou coisas que quisesses
ter tempo de lhes dizer outra vez? O
que considera sendo os seus maiores
feitos na vida?”.
Todas as sessões serão gravadas,
e após a finalização do processo,
serão transcritas. Desta forma, será
entregue para o paciente o documento
do seu legado. O paciente terá a
liberdade de excluir do documento
partes que não gostou ou que apenas

prefere que não estejam presente
neste legado.
Estudo realizado por Chochinov
(2011) com um grupo de 108
pacientes que receberam este tipo de
terapia, comparado com outros dois
grupos de pacientes que receberam
outras abordagens de intervenções,
demonstraram que a Terapia da
Dignidade fora a mais eficaz em
promover um bem-estar geral e
espiritual no paciente, bem como no
aumento de sua qualidade de vida
e no sentimento de se sentir útil para
as pessoas queridas. Isto resulta na
melhora da sensação de dignidade

do paciente.
Onde ocorre?
Os profissionais do Centro de
Psico-oncologia são os responsáveis
por realizar a Terapia da Dignidade
na CliniOnco. Os pacientes que
quiserem conhecer este processo ou
fazer parte dele podem entrar em
contato com os psicólogos do Centro.
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LINFOMA - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Linfomas afetam o sistema de
defesa do organismo
Apesar de muitas vezes ser uma doença grave, as chances de remissão de alguns tipos de
linfoma podem chegar a quase 90%. O mês de setembro é dedicado à conscientização
mundial sobre a doença.

O

Linfoma
é
um
câncer
hematológico
que
se
desenvolve a partir de células do
sistema imunológico localizadas nos
linfonodos (gânglios). São divididos
em Linfoma de Hodgkin (LH) e Linfoma
não-Hodgkin (LNH). Cerca de 90% são
do tipo não-Hodgkin, enquanto que em
torno de 10 % são Linfoma de Hodgkin.
Em 2015, nos Estados Unidos, estimase que haverá cerca de 71.850 casos
novos de LNH e cerca de 9.050 novos
casos de LH em um total de 80.900
casos/ano. Somando os dois tipos,
a estimativa do Instituto Nacional de
Câncer (INCA) é de 11.970 novos
casos da doença para este ano, no
Brasil. A diferenciação entre ambos
está na característica histopatológicas
das células neoplásicas, a qual só
é possível através da biópsia do
linfonodo ou do tecido envolvido.
Histopatologicamente, os LH se
distinguem dos LNH pela presença de
células de Reed-Sternberg. Os LNH
representam um grupo heterogêneo de
doença que se distinguem entre si pelas
características das células neoplásicas
associadas ao tipo de doença. A
maioria dos LNH sao do tipo celular
B ( cerca de 85% ) enquanto que os
demais são do tipo celular T ou NK (
Natural killer).
Normalmente,
os
linfomas
acometem
exclusivamente
os
linfonodos, que são órgãos do
sistema de defesa do organismo, mas
podem atingir também outros órgãos,
26

especialmente quando em estágios
avançados.
Sinais e Sintomas
Em geral os sintomas são pouco
específicos, o que pode dificultar
o diagnóstico inicial. Deve-se ficar
alerta para:
• Aparecimento de um gânglios
linfáticos aumentados de tamanho
(nódulos maiores que 2 cm), indolores
e localizados em regiões de cadeias
linfáticas como pescoço, axilas ou
virilhas;
• Suores intensos durante a noite
(suficiente para molhar a colcha de
cama);
• Febre sem explicação preferencialmente à tarde;
• Cansaço extremo;
• Dores no corpo;
• Perda de peso inexplicável;
• Processos infecciosos diversos
pelo comprometimento da imunidade,
Em alguns casos não existem
quaisquer sintomas e o linfoma
é descoberto de forma acidental
durante um exame médico de rotina.
Diagnóstico
Para definição do diagnóstico
os especialistas lançam mão de
anamnese, exame físico, exames de
sangue, exames de imagem como
tomografias , PET-SCAN, ressonância
magnética e, obrigatoriamente, a
biópsia com imunohistoquímica.
A biópsia consiste na retirada de
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material celular do linfonodo ou de
outro tecido acometido para definir o
tipo de células contidas nessa amostra
e assim determinar o tipo de linfoma.
A imunohistoquímica e uma técnica
complementar que visa reconhecer
antígenos e assim identificar e
classificar
células
específicas,
dentro de uma população celular
heterogênea, esclarecendo o subtipo
celular e orientando o tratamento da
doença.
Tipos de Biópsias:
Excisional - Neste procedimento,
o cirurgião faz uma incisão na pele
e remove todo o linfonodo. Se o
linfonodo está localizado perto da
superfície da pele, o procedimento
é simples, e pode ser realizado sob
anestesia local, mas se estiver em
planos mais profundos poderá ser
necessária anestesia geral. Esse
método fornece material suficiente
para o diagnóstico.
Aspiração por Agulha Fina (PAAF)
e Core Biopsy – Neste procedimento
é utilizada uma agulha fina e uma
seringa para aspirar uma pequena
quantidade de tecido a partir de
linfonodo ou tumor. Na Core Biopsy
utiliza-se uma agulha de calibre maior
para remover uma amostra um pouco
maior de tecido. Se o tumor estiver
localizado em planos profundos, o
médico guiará e orientará a posição
da agulha com o auxílio da tomografia
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computadorizada ou ultrassom. Vale ressaltar que a PAAF
nunca pode substituir a biópsia de linfonodo no diagnóstico
e classificação dos linfomas.
Exames das Amostras: Todas as amostras removidas
de biópsia são analisadas por um patologista, médico
especializado na avaliação de células, tecidos e órgãos.
Os Tratamentos
O médico hematologista da Clinionco, José Sávio
Ferreira, explica que entre as principais opções de
tratamento estão os quimioterápicos convencionais, os
imunoterápicos (inibidores específicos, os check-points,
terapia celular alvo, anticorpos monoclonais e vacinas
terapêuticas), a radioterapia e o transplante de medula
óssea.
De acordo com o especialista formado pela Santa Casa
de São Paulo, a maioria dos pacientes com LNH é tratada
com anticorpos monoclonais (o Rituximab, por exemplo) em
associação com quimioterápicos. A radioterapia é menos
utilizada ficando reservada especialmente para casos de
doença localizada. “Os LH são usualmente tratados com
quimioterapia, radioterapia ou a combinação das duas
alternativas, conforme o estágio da doença e o tipo celular.
Se o tratamento inicial não for efetivo, o transplante de
medula óssea , quando indicado, pode ser uma opção”,
completa o especialista.
Conheça as principais formas de tratamento:
• Quimioterapia convencional – a poliquiomioterapia
ainda e a principal forma de tratamento dos linfomas ao
diagnóstico, compondo uma associação de medicamentos
com diferentes mecanismos de ação para induzir a
destruição das células neoplásicas. Ex. Ciclofosfamida,
Vincristina, Doxorrubicina, Etoposide e novas medicações
como, Bendamustina e Pralatrexato, dentre outras.
• Transplante de Células-Tronco
hematopoiéticas
autólogos (células do próprio paciente) e alogênico (células
de um doador) são comumente utilizados nos casos de
falha do primeiro tratamento após um tratamento de resgate
(refratários ou recidivados) com objetivo de renovar as
células da medula óssea e eliminar ou retardar a evolução
da doença.
• Mais recentemente, o uso de imunoterápicos vem
mudando o curso natural dos Linfomas ampliando e
modificando a forma de tratar a doença e oferecendo
maiores taxas de remissão. Alguns exemplos são inibidores
específicos (checkpoint inhibitors), como nivolumab (anticorpo
anti-PD-1), ipilimumab (anticorpo anti-PD-L1) entre outros.
Terapia celular alvo (adoptive cell terapy), onde células imunes

REVISTA INTEGRATIVA - CLINIONCO - ANO 3 - SETEMBRO 2015

27

LINFOMA - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
são removidas dos pacientes, geneticamente modificadas e
depois reintroduzidas nos pacientes, frequentemente, em
concentrações altas. Essas células imunes são capazes de
destruir as células cancerígenas. Essa prática ainda vem
sendo testada em estudos clínicos em diversos centros do
mundo.
• Os anticorpos monoclonais já amplamente
utilizados, que são moléculas criadas em laboratório,
que atacam especificamente uma célula alvo e recrutam
células do sistema imune contra as mesmas. Foi o
primeiro tipo de imunoterapia que obteve sucesso contra
os linfomas cujo protótipo e o rituximab (anticorpo
monoclonal anti CD20) para linfomas de célula B.
• Finalmente, as vacinas terapêuticas que ainda
estão sendo testadas em estudos clínicos, cujo objetivo
é criar uma reação imune contra as células do linfoma
em pacientes que têm a doença ou em pacientes cuja
doença está em remissão.
A resposta à terapia
de linfoma diagnosticado
de escolha deve levar
características individuais
de co-morbidades.

varia de acordo com o tipo
e seu estágio. E o tratamento
em consideração, também,
do paciente, como presença

SAIBA MAIS SOBRE O LINFOMA
O linfoma é um tumor maligno que resulta do
crescimento anormal de células do sistema linfático e é
considerado umas das 10 principais causas de morte na
Europa. Os sintomas do linfoma são pouco específicos,
porque são comuns a um grande número de doenças, o
que dificulta o diagnóstico inicial.
Em casos agressivos, os linfomas não-Hodgkin têm
crescimento bastante acelerado, podendo dobrar de
tamanho em semanas. No entanto, as chances de cura
variam de 60% a 70% quando adequadamente tratados.
Quando a doença é descoberta ainda no início, as
chances são ainda maiores. A incidência aumenta com a
idade. Na segunda década de vida, a taxa é de quatro
casos a cada 100 mil pessoas, enquanto que na faixa
dos 60 anos, a incidência aumenta dez vezes, passando
de 40 a cada 100 mil pessoas.
As chances de cura são ainda maiores nos linfomas de
28
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Hodgkin, com índices de remissão que podem alcançar
quase 90%. As causas ainda são desconhecidas em
ambos os casos, mas alguns estudos apontam a relação
da doença com infecções como o vírus Epstein-Baar, que
provoca mononucleose infecciosa que está associado a
um terço dos casos de linfoma de Hodgkin. Indivíduos
infectados com HIV também tem mais probabilidade de
desenvolver a doença. Além disso, a divisão por faixa
etária é um fator relevante. Esse linfoma associado
ao HIV aparece principalmente em jovens com idades
próximas aos 20 anos.
“Por se tratar de uma doença com apresentação
clínica heterogênea e, muitas vezes, de difícil diagnostico
é de suma importância que, em caso de suspeita, procurese auxílio do médico especialista”, recomenda o médico
Sávio Ferreira.

PESQUISA CLÍNICA

Centro de Pesquisa Clínica
Comemora 10 anos
Atuante na vanguarda de novos
tratamentos na área da oncologia,
a CliniOnco estruturou, em Outubro
de 2005, o Centro de Pesquisa
Clínica (CPC), sob a coordenação
do oncologista Jeferson Vinholes,
profissional com especialização na
Europa sendo membro da Sociedade
Americana de Oncologia Clínica.
O CPC tem como objetivo conduzir
estudos clínicos em oncologia e
proporcionar aos pacientes o acesso
às novas medicações disponíveis para

tratamento. Desde a sua inauguração, o
Centro de Pesquisa Clínica já conduziu
mais de 100 estudos clínicos, fases
II, III e IV, nacionais e internacionais,
multicêntricos e randomizados, em
parceria com grandes centros de
pesquisa em câncer reconhecidos
mundialmente.
No Centro de Pesquisa Clínica
são conduzidos estudos em diversas
patologias, com ênfase em mama,
pulmão, próstata, cólon, rim, ovário
e sarcomas. Mais de 250 pacientes

já participaram de pesquisas clínicas
na CliniOnco e foram beneficiados
com o tratamento proposto. Dentre
os estudos, pode-se destacar dois
ensaios utilizados diretamente para a
aprovação de medicamentos junto ao
FDA (Food and Drug Administration),
órgão americano responsável pela
aprovação de novos medicamentos,
posicionando a CliniOnco como uma
instituição ativa no desenvolvimento de
novos medicamentos diante do cenário
internacional.

O que compreende um estudo de fase II, III, IV?
Fase II
O objetivo dos estudos de fase II é avaliar a eficácia da
medicação, isto é, se ela funciona para tratar determinada
doença, e também obter informações mais detalhadas sobre
a segurança (toxicidade). Somente se os resultados forem
bons é que o medicamento será estudado sob forma de um
estudo clínico fase III.

de cair em um ou outro grupo de estudo.
Algumas vezes, os estudos fase III são realizados para
verificar se a combinação de dois medicamentos é melhor do
que a utilização de um medicamento somente. Por exemplo,
se a combinação do antibiótico X (novo) com o antibiótico
Y (tratamento atual) é melhor do que o antibiótico Y somente
para tratar uma determinada infecção.

Fase III
Nesta fase, o novo tratamento é comparado com o
tratamento padrão existente. Geralmente, os estudos desta
fase são randomizados, isto é, os pacientes são divididos em
dois grupos: o grupo controle (recebe o tratamento padrão) e
o grupo investigacional (recebe a nova medicação). A divisão
entre os grupos é feita sob a forma de um sorteio. Assim, os
pacientes que entram em estudos fase III têm chances iguais

Fase IV
Estes estudos são realizados para se confirmar que os
resultados obtidos na fase anterior (fase III) são aplicáveis
em uma grande parte da população doente. Nesta fase, o
medicamento já foi aprovado para ser comercializado. A
vantagem dos estudos fase IV é que eles permitem acompanhar
os efeitos dos medicamentos em longo prazo.
Fonte: SBPPC (Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica)

PROTOCOLOS EM RECRUTAMENTO
CÂNCER DE PRÓSTATA
Pacientes com câncer de próstata que não tenham metástases detectadas por exames radiológicos e que estejam
apresentando elevação progressiva do PSA, apesar do tratamento inibidor da testosterona (bloquei androgênico).
HEPATOCARCINOMA (FÍGADO)
Pacientes com hepatocarcinoma metastático inoperável que já tenham feito um tratamento anterior.
CÂNCER DE MAMA
Pacientes com câncer de mama metastático Her2 positivo que já tenham realizado 2 ou mais tratamentos para o câncer
de mama Her2 positivo.
Para maiores informações entre em contato com a equipe do Centro de Pesquisa Clinica através do
telefone 51 4009 6035 ou pelo email pesquisa@clinionco.com.br
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GESTÃO EM SAÚDE

As possibilidades de manutenção do Plano
de Saúde nos casos de fim da Operadora de
Saúde, Demissão ou Aposentadoria.
Cássio Martinez
Advogado* - atuante no segmento de acesso à saúde.
advcassiomartinez@gmail.com

O

sistema de saúde que temos
no nosso país é uma estrutura
oferecida pelo Estado, distribuído em
suas atribuições aos entes federativos,
quais sejam, a União o Estado e
os Municípios, cada qual com sua
responsabilidade de acordo com a LEI
8.080/90, que institui o Sistema Único
de Saúde.
Este
Sistema,
comumente
denominado SUS, que em última
análise é sinônimo de saúde, é um
dever do Estado (gênero) e um Direito
do cidadão, contudo este sistema
não consegue dar conta de toda
a população brasileira, por isso a
imprescindibilidade da existência da
saúde suplementar, ou seja, dos Planos
de Saúde.
Atualmente, estes planos atendem
cerca de ¼ da população brasileira.
Os segurados têm demonstrado
preocupação em depender do Sistema
Público (SUS) dado a sua morosidade
no atendimento e sua estrutura físicofuncional. Os Planos Empresariais têm
participação bastante significativa
neste universo, o que implica em
demanda de direitos e deveres muitas
vezes desconhecidos pelo próprio
segurado.
Essa discussão veio à tona, a partir
do episódio da retirada do mercado,
pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS, de uma grande
Operadora de Saúde Suplementar

ocorrido recentemente.
Ocorre que, na eventual saída
do mercado de alguma Operadora
de Saúde Suplementar, existem duas
situações em que os segurados podem
estar inseridos. A primeira chama-se
Portabilidade.
A Portabilidade é uma condição
comum na contratação de um Plano
de saúde, ou seja, é possível, mesmo
em condições de normalidade o
segurado migrar de uma Operadora
para outra, basta haver interesse de
ambas as partes.
No caso de retirada de uma
Operadora de Saúde do mercado,
por determinação da ANS, poderia
ser o caso de uma Portabilidade
Extraordinária,
ou
seja,
é
a
possibilidade que a própria Agência
Reguladora enfatiza e oportuniza a
migração dos segurados para outros
planos de saúde.
Esta Portabilidade Extraordinária
não é uma situação obrigatória,
podendo o segurado optar em fazêla ou não. Contudo, não optando por
esta primeira situação, o segurado
poderá decidir por uma segunda, qual
seja: aguardar Venda da Carteira
de Clientes, da Operadora de Saúde
retirante do mercado, para outra que
assuma seu espaço.
Importante ressaltar as diferenças
entre as situações de Portabilidade e
Venda da Carteira de Clientes. Com
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a saída do mercado da Operadora
de Saúde e sendo em caso de venda
da carteira de clientes para outra
Operadora de Saúde, o cliente passa,
nas mesmas condições do antigo
Plano contratado, a ser atendido pela
empresa que adquirir esta carteira
de clientes. Caso não haja compra,
a
realização
da
Portabilidade
Extraordinária permite escolher outro
plano, sem cumprir os prazo de
carência.
Outras são as possibilidades de
desligamento de um plano de saúde.
O segurado empregado que tem
seu credenciamento junto a uma
Operadora de Saúde, normalmente
através de um plano empresarial
pode, de acordo com o fim do vínculo
empregatício, ficar sem ele.
Muitos segurados desconhecem
as possibilidades de permanência do
Plano de Saúde, uma vez ofertado
pela sua empresa. Assim veremos
abaixo as modalidades de perda do
Plano de Saúde e as possibilidades de
sua manutenção após o desligamento
da empresa.
Nos casos de Demissão sem
justa causa, o ex-empregado pode
ficar um tempo de no mínimo seis
meses a um máximo de dois anos
dentro do plano de saúde da
empresa, conforme o tempo de sua
contribuição para o plano, mas será
de sua responsabilidade o pagamento

GESTÃO EM SAÚDE

integral da mensalidade.
Nos casos de Aposentadoria,
a regra é diferente. Caso o futuro
aposentado tenha contribuído com
plano coletivo por pelo menos dez
anos, terá direito a permanecer como
cliente pelo tempo que quiser. Quem
contribuiu para o plano empresarial
por um período mais curto poderá
se manter associado pelo mesmo
número de anos que ficou pela
empresa. Assim, um aposentado que
tenha ficado seis anos na empresa
contando com plano de saúde terá
direito a continuar como cliente por
mais seis anos; em ambos os casos o
aposentado terá que cobrir com suas
expensas o valor das mensalidades.
É dever de a empresa informar
seus colaboradores desses direitos
acima explicitados, insculpidos na
Lei 9.656/98. O segurado, a partir
do momento da demissão ou da
aposentadoria, tem 30 dias para
decidir se quer ou não permanecer no
plano.
Eventuais distorções por parte
das Operadoras de Saúde, que
podem erroneamente transferir o
cliente aposentado para uma carteira
formada só por pensionistas, em vez
de mantê-los na carteira da empresa
nas quais trabalhavam, acabando
com benefícios e cobrança diferentes
do
que
tinham
anteriormente,
deve ser prioritariamente resolvida

administrativamente com a própria
Operadora, pois a medida é ilegal,
não havendo efeito deve ser notificada
ao Procon ou à ANS.
OAB-RS 82.938

*
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PERFIL

cristiane bueno
Nutricionista
Quanto tempo trabalha na CliniOnco? 13 anos.
Motivos para a escolha da sua profissão: sempre achei que a Nutrição seria a ciência do futuro, afinal podemos prevenir muitas doenças.
através de uma alimentação saudável
Qual foi o ensinamento mais importante que a sua profissão lhe proporcionou? de se colocar sempre no lugar do outro.
Atividades de lazer: passear e viajar.
Ações em prol da sustentabilidade sócioambiental: separação adequada do lixo.
Escritor favorito: Marta Medeiros.
Filme preferido: Sempre ao seu lado.
Música preferida: Firework da Katy Perry.
O que faz para promover sua saúde física e mental? Caminhadas, relaxamento.
Programas favoritos na TV: assisto Globo News.
O que faz quando está estressado(a)? Procuro refletir bastante.
O maior sonho que já realizou: ser mãe.
O sonho que deseja realizar: adoraria construir um hospital para animais abandonados.
Uma vaidade. Adoro estar com as unhas pintadas.
Uma cor. azul.
Características que admira nas pessoas: lealdade e honestidade.
Uma frase. Um lema. Um conselho. Quando o homem aprender a respeitar todos os seres da criação, seja animal ou vegetal, ninguém
precisará ensiná-lo a amar seus semelhantes – Mahatma Gandhi.
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VIDAS RESSIGNIFICADAS

Esta seção é dedicada às histórias de vida, depoimentos e relato de experiências de nossos pacientes.

“Amigas, amigos e familiares...eles me
ajudam todos os dias a encontrar um sentido
para esta vida terrena e me mostram que é
possível superar o medo e viver (bem) com
o câncer”.

Meu

nome

Oliveira,

via uma careca passando. Logo eu,

rapidamente, fui superando o trauma,

professora,

que tive uma adolescência rebelde, o

deixando de lado as ideias sobre a

e sou sobrevivente de câncer de

estilo punk rock sempre me agradara,

morte e a resistência ao tratamento,

mama. Foi tomando banho que senti

agora sentia que raspar a cabeça

e durante a quimioterapia, o tumor

o caroço, já na época com cerca

seria uma obrigação.

foi diminuindo até sua remissão total.

tenho

47

é

Rosa

anos,

sou

de 3 cm, na mama direita. Vivia na

Vou pular a parte em que a

ocasião em São Paulo, dedicada a

médica me maltratou no serviço,

bem-sucedida,

um

num

espero que não trabalhe mais lá,

fiz

local bastante poluído, de um ponto

para o bem da população atendida.

atingindo o que se chama uma

de vista sonoro e ambiental. Minha

Mas era a ideia de perder a mama

“resposta patológica completa”. Até

mãe e avó materna já haviam tido

a que mais me aterrorizava. Largue

hoje faço fisioterapia e psicoterapia na

a mesma doença e eu sempre soube

itudo que estava fazendo e li muito

clínica, tratamentos complementares

que era uma possível ‘candidata’ a

sobre meu tipo de tumor, um HER2,

que muito me ajudaram a manter uma

desenvolver o mesmo problema, mas

pensando na proposta inicial, que era

boa qualidade de vida.

nunca achamos que algo assim vai

mastectomia total, sem reconstrução

acontecer conosco não é mesmo...?!

na

pós-doutorado,

morando

radioterapia

e

meu

seio,

quimioterapia,

Sei que vou ainda viver nos

axilar

próximos anos monitorando a tal da
recidiva, e que minha depressão, a

proselitismo com a linha “guerreira”,

blábláblá. Sabia que meu tipo de

morbidez, a descrença, enfim, todas

um termo que considero militarista

câncer exigia outra conduta, mas não

estas mazelas podem ainda ter várias

demais.

vou

mentir

Minha

nem

total,

quimioterapia,

atitude

havia outro protocolo previsto no SUS

recaídas, humana que sou. Por isso

foi tentar fugir, em não me tratar.

de São Paulo. Foi quando uma amiga,

agradeço

Estaria finalmente livre desta carcaça

que havia sido paciente na CliniOnco,

singulares, humanistas, acolhedores

pesada que chamamos de corpo

me falou do trabalho dos profissionais

e

físico,

deste

primeira

fazer

esvaziamento

manteve

radioterapia,

Não

hora,

Passei depois pela cirurgia, que muito

mundo

muito

competentes

aos
que

profissionais
encontrei

na

materialista

da clínica, da equipe interdisciplinar,

CliniOnco, além claro das minhas

em que vivemos. Lembro que tinha

do atendimento personalizado, do

amigas, amigos e familiares, pessoas

vontade de sair correndo e gritando

fato de eu ter acesso à clínica por

com quem sei que posso contar

nua pela, Brigadeiro Faria Lima até

meio de um plano de saúde (IPERGS)

em momentos de queda, que me

a Avenida Paulista quando chegava

que tinha em Porto Alegre.

ajudam todos os dias a encontrar um

ao serviço onde me atendiam e via

Regressei então para minha casa

sentido para esta vida terrena, e me

aquele mar de mulheres carecas ou

em Florianópolis e dei início em maio

mostraram que é possível superar o

de lenço na cabeça. Sentia-me no

de 2014 a uma série de viagens para

medo e viver (bem) com o câncer.

país das mulheres carecas, e todas

um longo tratamento, mais adequado

claro,

ao meu caso. E embora tivesse um

tinham

câncer.

De

mama,

lógico! Para onde eu olhava na rua,

câncer

agressivo,

que

Rosa M. R. de Oliveira

avançava
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2015
Na semana do dia 17 a 21 de agosto ocorreu a 9º SIPAT
(Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho)
promovido pela CIPA (Comissão Interna de prevenção de
Acidentes). O slogan adotado nesse ano foi: “Cuidando
de quem cuida”. As atividades desenvolvidas na semana
tiveram como objetivo conscientizar os colaboradores
sobre a importância dos cuidados com sua segurança no
trabalho e também sobre a prevenção de doenças e riscos
para sua saúde priorizando a qualidade de vida.
As palestras realizadas na semana abordaram os
cuidados com a saúde e bem-estar, sendo elas:
“Lavagem de mãos” com a Mariane Bastos - Enfermeira
do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital
Moinhos de Vento.;
“Palestra sobre AIDS” com o Dr. Fabiano Ramos Infectologista, Chefe do Serviço de Infectologia e do
Serviço de Controle de Infecção do HSL da PUCRS;
“Bate Papo - Alimentação e Atividade Física” com
a Tatiana Galdino - Nutricionista clínica e Mestre em
Gerontologia Biomédica pelo Instituto de Geriatria e
Gerontologia;
“Vacinas: quando e quem vacinar?” com o Dr. Marcelo
Comerlato Scotta - Pediatra com área de atuação em
Infectologia Pediátrica, Mestre em pediatria pela UFRGS
e Presidente do Comitê de Infectologia da Sociedade de
Pediatria do RS.
Ocorreu também durante a semana o Programa na
Medida Certa com o objetivo de realizar o levantamento
dos dados de saúde dos colaboradores como o IMC (Índice
de Massa Corporal), prática da atividade física e os riscos
de doenças cardiovasculares. Este programa foi instituído
desde 2012 visando ao incentivo, à qualidade de vida dos
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colaboradores através da atividade física.
Este ano, contamos com a oficina e dicas de Maquiagem
com a Diretora da Mary Kay Bárbara Maders. Durante a
semana, foram distribuídos aos colaboradores canecas
personalizadas com o objetivo de reduzir o consumo de
copos plásticos incentivado pelo Grupo de Gestão da
Sustentabilidade da clínica.
O tradicional Dia Saudável que encerra a semana
contou com café matinal e lanche a tarde com o objetivo de
proporcionar um momento de integração e descontração
entre os colaboradores e dar dicas de uma alimentação
balanceada. Naquele momento, foram apresentados os
resultados do Programa Medida Certa com a nutricionista
Cristiane Bueno e a bióloga Mônica Terra. Uma parceria
com a Feel Good proporcionou momentos de relaxamento
com Quick Massagem.
A caminhada no Parcão foi orientada pelos educadores
físicos Marina Torres e Felipe Aresso da Academia Santo
Forte Fitness.

Caminhada no Parcão

Dr. Faniano e equipe Cipa

Palestrante nutri. Tatiane Galdino

Colaboradores e suas canecas personalizadas

Enfª. Mariane Bastos e equipe Cipa

Dr. Marcelo Scotta e equipe Cipa

Oficina de maquiagem com Mary Kay

REVISTA INTEGRATIVA - CLINIONCO - ANO 3 - SETEMBRO 2015

aconteceu

GRUPO ONCOARTE NO HOSPITAL FEMINA
A 19ª Edição do Programa Conviver,
realizado no Hospital Fêmina e organizado
pelas voluntárias do hospital, ocorreu no
dia 04 de agosto. O evento promovido
pelo Grupo Hospitalar Conceição contou
com a participação de vários profissionais
da saúde, pacientes, familiares e amigos.
Temas como o enfrentamentamo frente
às doenças graves, quimioterapia, a
importância do "viver cada momento
intensamente", bem como os cuidados,
tratamento e prevenção de algumas
doenças infectocontagiosas foram temas
das palestras. O evento contou com a
apresentação do Grupo OncoArte com o
trabalho "Tente outra vez", com dança,
teatro, canto e vídeo.

CLINIONCO PARTICIPA DA EXPOEX na expointer
No dia 29 de agosto, a CliniOnco participou
da Expoex – Exposição temática do Exército –
promovido pela Policlínica Militar de Porto Alegre
realizada este ano na Expointer. Tem como objetivo
mostrar à comunidade, de forma interativa, as
atividades desenvolvidas pelo Exército Brasileiro. As
atividades permaneceram durante toda a Expointer
e contou com mais de 50 profissionais da saúde
orientando o público presente com dicas sobre
saúde, verificando a glicose, pressão e colesterol. A
CliniOnco foi representada pelo Dr. Rafael Castilho
Pinto, coordenador do Centro de Prevenção e pela
técnica de enfermagem Inajara Correa.

INDICADORES DOS PROCESSOS
No dia 30 de setembro, a equipe multidisciplinar
e gestores reuniram-se no auditório da clínica para
apresentar e debater sobre o processo assistencial. Foram
debatidos aspectos importantes de gestão tendo como
principais abordagens o cliente, o fornecedor, produtos
e indicadores deste processo. Esta reunião ocorrerá com
periodicidade bimensal.
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DIA DAS SECRETÁRIAS
O Dia das Secretárias da CliniOnco contou com um
almoço oferecido pelo Laboratório Bayer e todas receberam
uma lembrança do O Boticário. Neste mesmo dia foram
entregues às colaboradoras a camiseta alusiva ao Outubro
Rosa.

A Mediscan – Centro de Excelência em Medicina
Diagnóstica, realizou no dia 30 de setembro, o tradicional
evento em comemoração ao Dia da Secretária. A
fisioterapeuta e coordenadora do Grupo OncoArte Iara
Rodrigues palestrou sobre o tema “Saúde: prevenção e
manutenção” e ao final do evento o Grupo OncoArte
realizou a apresentação "Tente Outra Vez". As secretárias e
equipe da CliniOnco estiveram nesta comemoração.

CONFRATERNIZAÇÃO
No dia 25 de setembro, ocorreu a confraternização dos aniversariantes dos meses de julho, agosto e setembro.
Parabenizamos e desejamos a todos muita saúde e felicidades!

36

REVISTA INTEGRATIVA - CLINIONCO - ANO 3 - SETEMBRO 2015

aconteceu

DATAS COMEMORATIVAS

27 de Julho
Dia Nacional de Prevenção de
Acidentes de Trabalho

09 de Agosto
Dia dos Pais

05 de Agosto
Dia Nacional da Saúde

27 de Agosto
Dia do Psicólogo

31 de Agosto
Dia do Nutricionista

29 de Agosto
Dia Nacional de Combate ao Fumo

03 de Setembro
Dia do Biólogo

15 de Setembro
Dia Mundial da Conscientização
sobre o Linfoma

30 de Setembro
Dia da Secretária
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entretenimento

Divertida mente -

por Marcela Moraes

E se pudéssemos saber o que se passa dentro da

Depois de alguns desentendimentos, principalmente

cabeça do outro? E é justamente aí, prioritariamente, que

entre Alegria e Tristeza, ambas tiveram de se unir para

a animação se passa: dentro da cabeça da menina Riley.

salvar o centro de controle de emoções de Riley, após

Riley vinha levando uma vida bastante tranquila e

terem sido expulsas de lá. Através desta convivência, a

alegre com sua família e com seus amigos da escola numa

Alegria pode perceber, a partir de algumas experiências

cidade do meio - oeste americano. Até o momento em

que vivenciaram, e o imprescindível papel que a tristeza

que teve de se mudar para São Francisco, devido a uma

tinha na vida de Riley.

oportunidade de emprego de seu pai.

Além da trama principal, o filme Divertida Mente

Assim como todos nós, Riley é regida pelas emoções -

também ilustra de forma muito inteligente como funciona

Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho. Essas emoções,

a nossa mente - a construção da personalidade, o papel

de maneira muito criativa e simbólica, habitavam o centro

das memórias, a produção dos sonhos e a importância da

de controle dentro da mente de Riley.

imaginação.

Até o momento da mudança era a Alegria que

De modo incrivelmente criativo, a animação nos

comandava o centro de controle das emoções de Riley.

mostra como todas as emoções desempenham um papel

Apesar do esforço das emoções, principalmente da

significativo em nossas vidas. Enfatizando, entretanto, a

Alegria, em se adaptar as modificações - casa, cidade e

importância da Tristeza, visto que, em nossa sociedade

escola - e se manter positiva, começou a surgir conflitos no

atual, ela é tão pouco tolerada e comentada.

centro de controle sobre qual era a maneira mais assertiva

Divertida Mente é um filme para todos!

de Riley encarar as novas situações e de se viver.

espaço do leitor
Através da Pesquisa de Satisfação do Cliente Externo (PSCE) da CliniOnco, realizada no mês de agosto,
recebemos, de pacientes e familiares, a sugestão de alguns temas a serem abordados nesta edição.
Contemplamos duas sugestões: alimentação ao paciente em tratamento do câncer e mamografia.

Mande suas sugestões, comentários ou críticas para

integrativa@clinionco.com.br

Sua opinião é muito importante para nós.
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