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Genteda 

Henrique tem 47 anos, é o quarto 
filho de seis irmãos, três homens e 

três mulheres. O pai, Carlos Pereira, é 
caminhoneiro e a mãe Margarida Azevedo, 
dona de casa. Família grande e unida foi 
desde sempre o grande referencial para 
Henrique, que, mesmo ainda menino, já 
sonhava em ser caminhoneiro como seu 
pai, seus tios, irmãos mais velhos e primos. 
Era a tradição familiar e ele pensava ser 
também o seu destino. 

Como a família era muito pobre, ele 
precisava trabalhar em algo até completar 
18 anos e seguir a carreira que almejava. 
Aos 10 anos, estudava e trabalhava um 
turno na venda de seu Júlio, que ficava 
no bairro Jardim Cruzeiro, quase em 
frente à casa de seus pais. Lá, ele limpava 
o balcão, servia cachaça, entregava as 
fichas de sinuca e, nas horas vagas, ainda 
entregava leite para sua avó. Quando 
estava com quase 15 anos, sua Tia Nice 
resolveu abrir um negócio de cafezinho: 
“O Quente”. Então, Henrique passou a 
vender café nas ruas Tertuliano Carneiro 
e Sales Barbosa. Nessa época, sonhava 
em conseguir um emprego em uma 
lanchonete que ficava em frente à antiga 
“Casas Pernambucanas”, o conhecido 
Abrigo Predileto, que era um point da 
cidade. Nas férias, embarcava em alguma 
viagem de caminhão junto aos primos, 
sua maior diversão. 

Àquela altura, Henrique achava que sua 
vida seguia o rumo certo: trabalhar até 
completar maioridade, depois comprar 
seu caminhão e seguir os passos do seu 
pai. Contudo, um acidente trágico que 
vitimou fatalmente seu primo Neto, 
apenas um ano mais velho e muito 
querido, fez com que ele repensasse 
suas escolhas. Com 18 anos, servindo ao 
exército, onde atuava como motorista 
de caminhão, deu-se conta dos riscos da 
profissão e resolveu que seguiria outros 
rumos, não queria ter o mesmo destino 
que o primo.

Daí em diante, uma sucessão de 
acontecimentos o levou, inevitavelmente, 
para se dedicar ao mundo dos esportes, 
outra paixão de Henrique. Começou 
acompanhando o irmão nas aulas de 
natação no SESI, no Alto do Cruzeiro. 
Depois, surgiu uma vaga como auxiliar 

Carlos Henrique 
Azevedo da Silva
Diretor do Grupo Itadil



técnico e seu instrutor Antonio Carlos, 
que sempre foi para Henrique um mentor 
intelectual, orientou-o a participar da 
seleção. Com o desemprego em alta, 
essa pareceu uma ótima oportunidade de 
trabalhar e, ao mesmo tempo, fazer algo 
com que se identificava. Passou a dar aula 
de natação no SESI, permanecendo por 
quase dois anos. Ao mesmo tempo, dava 
aulas na Academia Space e ia “se virando”. 
Até hoje, Henrique guarda saudades desse 
tempo e sempre que está estressado, sob 
muita pressão, vai nadar, esfriar a cabeça 
e trocar um dedo de prosa com Antonio 
Carlos, a pessoa que sempre o incentivou 
a estudar e despertou nele a vontade de 
crescer profissionalmente.

Nessa ânsia de evoluir e melhorar de 
vida, Henrique abraçou com toda força 
a oportunidade de trabalhar na Cobrasa, 
uma concessionária da Mercedes-Benz 
que estava abrindo uma loja de pneus, a 
Michelan. Em 1º de abril de 1994, Henrique 
ingressou na empresa como vendedor. 
Tinha, finalmente, conseguido um bom 
emprego. Ele ainda não sabia que a vida 
lhe reservava muito mais conquistas. 
Trabalhou como vendedor de pneus, 
depois passou a vender carros em Feira 
de Santana, foi transferido para Irecê e, 
de lá, para Salvador. Foi quando o grupo 
abriu a Toyota em Feira de Santana e 
os diretores convidaram Henrique para 
orientar os novos vendedores. Seria, 
inicialmente, por duas semanas, mas sua 
experiência como professor no SESI lhe 
rendeu excelentes frutos. Saiu-se muito 
bem enquanto orientador, formando uma 
ótima equipe, o que fez com que fosse 
convidado a permanecer.

Em 1997, aceitou o convite e voltou à 
Feira de Santana, para trabalhar como 
vendedor na Toyota. No mesmo ano, 
conheceu a mulher que se tornaria sua 
esposa, Leandra. Aqui, construiu sua 
família e teve dois filhos, João Henrique 
e Mariana. Há cerca de 10 anos, descobriu 
que tinha um filho já adulto, fruto de um 
namoro que teve na adolescência. Por 
força do destino, não soube sequer que a 
moça havia engravidado. Já com 22 anos 
e formado em Psicologia, seu filho Marcos 
Vinícius o procurou. De um jeito bonito, 
eles decidiram superar o tempo perdido 

e construir um futuro juntos no qual são, 
verdadeiramente, pai e filho. 

Em 2002, o Grupo Itadil, até então 
concessionária dos caminhões Mercedes-
Benz em Itabuna e Teixeira de Freitas, 
comprou a concessionária Toyota de Feira 
de Santana, dando-lhe o nome de Topázio, 
a primeira das pedras preciosas do grupo 
na Princesa do Sertão. Henrique passou, 
então, a gerente da loja, que contava 
com cerca de cinco ou seis funcionários. 
O grupo Itadil cresceu muito, levando 
consigo seus melhores funcionários. Hoje, 
são mais de 200 colaboradores, entre 
vendedores, mecânicos, funcionários 
do administrativo e financeiro. Somente 
em Feira de Santana, são quatro marcas: 
Toyota, Nissan, Peugeot e Citröen, 
sendo o maior grupo de concessionárias 
de automóveis da cidade. Além delas, 
o grupo possui o Itadil Seminovos, o 
Consórcio Itadil e a Central de Reparação 
Itadil. 

Henrique, hoje, é diretor comercial do 
Grupo Itadil, dirigindo um total de 13 lojas 
em várias cidades da Bahia. Passa grande 
parte do tempo viajando e sua experiência 
de vida como caminhoneiro o ajuda muito 
a vencer os desafios. Excelente gestor, 
Henrique é, acima de tudo, um homem 
comprometido com o humano, com as 
pessoas com quem trabalha. Faz questão 
de assegurar que seja de igual para 
igual o tratamento dado a todos os seus 
funcionários e clientes, modo com o qual 
é tratado também pelos seus superiores. 
Convicto da importância de se tratar com 
dignidade àqueles com quem se trabalha, 
afirma que essa é a cultura estabelecida 
na empresa: seriedade, humanidade, 
transparência e respeito. Não por acaso, 
chamam-se de “Família Itadil”. 

Henrique formou-se em Administração, 
fez pós-graduação em Gestão Estratégica 
de Distribuidor Toyota em São Paulo 
e continua estudando. Está sempre 
motivado e define como desafiador o seu 
trabalho. Para ele, a receita de sucesso tem 
como base três coisas muito importantes: 
fé em Deus, capacidade de sonhar e 
trabalho para realizar aquilo com que se 
sonha. De origem humilde, Henrique teve 
nas relações familiares o alicerce para 
crescer e se tornar um vencedor.
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Com o lançamento desta edição especial, em homenagem ao 
Outubro Rosa, a revista MaiSaúde completa um ano, com mais de 
10 mil exemplares distribuídos.

Alegria imensa poder comemorar com todos vocês essa conquista 
e, mais ainda, a felicidade de saber que estamos no caminho certo. 
Nossa proposta é levar informação com credibilidade e fazer da 
MaiSaúde uma das melhores ferramentas de marketing médico em 
Feira de Santana.

Nossa primeira edição teve como tema o diabetes e como matéria 
principal uma entrevista com a endocrinologista Dra. Ana Mayra. 
Na segunda edição, foi a vez de abordarmos o universo feminino: 
o grande destaque foi a entrevista feita com a fenomenal Maria da 
Penha, autora da lei que protege as mulheres contra a violência 
doméstica. Na terceira edição, falamos sobre diversos assuntos, 
mas com olhar especial para a cegueira e suas principais causas. O 
oftalmologista Dr. Pedro Gantois e a retinóloga Dra. Marcia Ishiwaki 
foram nossos entrevistados principais.

Nesta edição rosa de outubro, nosso foco é o câncer de mama. A 
médica  ginecologista, Dra. Fabiane Araújo, presenteou-nos ao aceitar 
o convite para ser nossa capa. Ela, há mais de quatro anos, recebeu 
o diagnóstico de câncer de mama, mas não se deixou abater. Hoje, 
curada, conta-nos um pouco da sua experiência enquanto médica 
e paciente. Sua história de vida tem inspirado diversas mulheres e 
é um bonito exemplo de como as adversidades nos tornam ainda 
mais fortes. À Fabiane, mulher guerreira, que muito nos orgulha, 
nosso sincero agradecimento pela colaboração e por aceitar contar 
sua história.

Aproveitamos para conversar com outras mulheres que fazem 
parte do grupo Eu Tive e Sou Feliz, que funciona como uma rede 
de apoio de mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Assim 
como Fabiane, elas fizeram relatos emocionantes e envolventes, 
que inspiram a todos nós. Entrevistamos também a mastologista 
Dra. Marisa Queiroz, que falou sobre o diagnóstico e tratamento da 
doença. 

Todo o conteúdo foi pautado e pensado para levar o máximo de 
conhecimento a cada leitor e esperamos que aproveitem muito o 
seleto conteúdo. Temos plena certeza de que fazemos a diferença 
na vida das pessoas e é ela que nos impulsiona a ir cada vez mais 
longe. 

Boa leitura a todos!
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DOAR 
MUDA O 
MUNDO
Era um dia ensolarado de novembro 

de 2014. Eu andava meio inquieta, 
intimamente tinha a certeza de que 
algo importante estava para acontecer, 
uma sensação de expectativa que não 
sei descrever muito bem. Terminei de 
almoçar e resolvi ir à casa da minha irmã. 
Saí do apartamento meio distraída, entrei 
no elevador e encontrei com uma vizinha 
do prédio onde moro, uma pessoa do 
bem, de quem gosto muito.

Ela me abraçou e convidou-me para ir, 
à noite, ao seu apartamento, pois iria 

receber algumas pessoas que faziam 
parte do Grupo Doar Muda o Mundo 
empenhados em desenvolver uma 
campanha para ajudar um amigo que 
havia sido diagnosticado com Leucemia. 
Era Ricardo, que precisava urgentemente 
encontrar um doador de medula óssea 
compatível, para realização de um 
transplante que lhe salvaria a vida. 

Ao ouvir a história de Rick (é assim que 
chamamos Ricardo), tudo ficou muito 
claro para mim. A emoção que me 
invadiu foi indescritível. Quis saber tudo 

Emmanuela Schwartz, jornalista
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da vida dele  e passei mais de duas horas 
conversando com integrantes do grupo. 
Quando cheguei em casa, não consegui 
parar de pensar na história e tinha a plena 
convicção de que eu precisava fazer algo. 
Deitei para dormir, mas o sono não vinha. 
Levantei, fui para o gabinete e liguei o 
computador. Passei a criar frases, cartazes, 
panfletos, outdoor, banner, camisas e 
faixas. Fiz a campanha inteira de doação 
de medula óssea: “Março Lilás - Você 
não precisa ter superpoderes para salvar 
vidas”. Já estava quase amanhecendo 
quando consegui adormecer. Acordei por 
volta do meio-dia, era sexta-feira. Liguei 
para as primas de Ricardo, falei que tinha 
pensado em algumas coisas e marcamos 
um encontro. Lembro até hoje que, 
quando apresentei a campanha impressa, 
elas ficaram encantadas. Não estavam 
acreditando. Ligaram para a Daniela, 
esposa de Ricardo e contaram a novidade. 
O trabalho estava só começando.

Foram meses de intensa dedicação. O 
grupo Doar Muda o Mundo crescia e 
todos os dias novas pessoas se engajavam 
na campanha. Ministramos palestras 
em vários órgãos públicos e empresas 
privadas, orientando para que as pessoas 
se cadastrassem no HEMOBA para 
doação de medula óssea.  Em fevereiro, a 
campanha estava no auge e recebemos a 
notícia de que Ricardo tinha encontrado 
um doador 100% compatível. Vibração 
geral! Nessa altura, o grupo havia crescido 
muito e a campanha já acontecia em 
várias cidades do interior e na capital 
do estado. Nessa noite, quando recebi a 
notícia fiz a música Doar Muda o Mundo, 
que se tornou um hino para o grupo e 
desde essa época é a canção que embala 
várias ações similares desenvolvidas pelo 
HEMOBA. A música foi gravada por Márcia 
Porto, uma amiga querida, cantora de 
Feira de Santana. Decidimos realizar um 
evento para cadastramento de doadores, 
com apoio da Prefeitura e de algumas 
empresas da cidade, que abraçaram o 
Março Lilás. 

Conheci Ricardo dia 23 de março de 2015. 
Esse dia me marcou porque ele estava 
muito doente, mas me recebeu com um 
sorriso enorme e aqueles olhos lindos, 
cheios de esperança. Desatei a chorar e, 

se não fosse assim, não seria Manu. Já 
nos conhecíamos de nome e por fotos, 
havíamos nos falado ao telefone, havia 
cantado a música pra ele ouvir. Parecia que 
já o conhecia de uma vida inteira. Senti-
me tão tocada pela sua história! Percebi-
me grata demais pela oportunidade de 
fazer parte desse momento. Ele tinha 
sido uma mola propulsora que motivara 
inúmeras pessoas a se mobilizaram em 
torno de uma causa tão nobre: salvar 
vidas. Sem ter nenhuma ligação pessoal 
anterior com Rick, senti-me vinculada 
a ele de uma maneira tão profunda, tão 
especial! Talvez porque ele emanava uma 
enorme vontade de viver, talvez apenas 
porque tinha de ser.

A campanha Doar Muda o Mundo foi 
uma das coisas mais lindas que já vivi! 
Esse movimento de amor se espalhou 
pela Bahia. Ricardo está curado, outros 
transplantes foram realizados e milhares 
de pessoas se cadastraram para doar 
medula óssea. Na verdade, sinto-me 
fascinada pela possibilidade de salvar 
uma vida em vida. Ou seja, apenas doando 
15% de sua medula, que se recupera 
totalmente dentro de poucas semanas. 
Um pequeno incômodo para quem doa, 
uma vida inteira para quem recebe. É 
maravilhoso!!!

Resolvi contar essa história porque, 
no mês passado, Ricardo finalmente 
conheceu Thiago, seu doador, o jovem 
que, sem lhe conhecer, salvou sua vida. 
Mais de quatro anos se passaram para que 
esse encontro acontecesse. Thiago fez 
um milagre na vida de Ricardo, na vida de 
todos os seus familiares. Com muita festa, 
cercado de parentes e amigos, ao som de 
Doar Muda o Mundo, Rick abraçou Thiago 
pela primeira vez. Não houve quem não 
se emocionasse. Olhávamos uns para os 
outros, chorando de pura alegria. Hoje, 
com 28 anos, Thiago mora em Salvador, 
na praia de Itapuã, bem pertinho de 
Ricardo. O destino uniu esses dois e suas 
famílias para sempre. 

Fico ainda mais feliz porque tenho a 
certeza de que, certamente, meu relato 
irá motivar você, que está terminando 
de ler, a também ser um milagre na vida 
de alguém! Doar muda o mundo: seja um 
doador de medula óssea!



O transplante de medula óssea é a única 
esperança de cura para muitos portadores de 
Leucemias e outras doenças no sangue, como 
imunodeficiências. Tudo seria muito simples 
se não fosse a necessidade de compatibilidade 
entre as células do doador e do receptor. 
Os pacientes que precisam de transplante 
têm 25% de chance de encontrar um doador 
compatível entre irmãos do mesmo pai e 
mesma mãe. Quando isso não ocorre, é preciso 
encontrar esse doador no REDOME (Registro 
dos Doadores de Medula), banco de dados do 
Ministério da Saúde. A chance de encontrar 
uma medula compatível é de uma em cem 
mil. A saga de quem busca uma medula nova 
para sobreviver é dura e metade dos pacientes 
morre no aguardo do transplante. Quanto 
maior o número de doadores, maior a chance. 

Para ser um doador, o voluntário precisa 
preencher um cadastro e colher uma amostra 

de sangue para um teste de compatibilidade 
(HLA), que pode ser realizado em uma unidade 
do HEMOBA (Fundação de Hematologia e 
Hemoterapia do Estado da Bahia). O resultado 
obtido por meio de um exame de laboratório 
é armazenado no REDOME, que é acessado 
para investigar a compatibilidade daqueles 
que precisam de doação em qualquer lugar do 
Brasil.

Qualquer pessoa entre 18 e 55 anos, em 
bom estado de saúde, pode ser doadora 
de medula óssea.  

Ainda que seja difícil encontrar um doador 
compatível, não é impossível. A MaiSaúde 
conversou com Ricardo Souza, sobrevivente 
de Leucemia, que venceu a doença graças à 
doação de medula óssea. 

MaiSaúde: Conte-nos um pouco da sua 
história, Ricardo.

Foto | Lilian Falcão

Emmanuela Schwartz, jornalista

DOE  
VIDA, 
DOE 
MEDULA 
ÓSSEA
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À direita Ricardo  Andrade Souza 
e à esquerda Thiago Correia
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Ricardo Souza: Eu descobri a doença em agosto 
de 2014, justamente no dia do aniversário dos 
meus filhos. Eu me senti mal, fui ao hospital e 
de lá não saí mais. Fui internado e já comecei 
o tratamento. Recebi o diagnosticado de 
LLA, uma Leucemia Linfoide Aguda, doença 
muito agressiva, que vem rápido e mata 
muito rápido. Inclusive, eu tinha feito todos 
os exames médicos três meses antes para a 
empresa e não tinha dado nada. Fiz seis meses 
de quimioterapia e, ao final do tratamento, 
precisava de um doador. Testamos todos os 
meus irmãos, primos, parentes... Não eram 
compatíveis comigo. Minha chance de vida 
era de 5%, se eu achasse alguém compatível.  

MaiSaúde: Como foi o processo para conseguir 
um doador?

Ricardo Souza: Nós criamos uma campanha 
muito bonita, chamada Doar muda o mundo. 
Com ela, saímos de cerca de cinco mil 
doadores no cadastro de medula da Bahia, 
para 27 mil. Graças não só a minha campanha, 
mas a outras que foram realizadas nos anos 
de 2014 e 2015. Demos uma virada no banco 
de doadores. A gente fazia palestras em 
empresas, eventos nos shoppings, distribuía 
bottons...  Um processo lindo porque envolveu 
muita gente. Não é uma coisa fácil aumentar 
em cinco, seis vezes a quantidade de doares. 
É uma coisa muito expressiva. Graças a Deus, 
no sexto mês, nós recebemos a notícia de que 
encontramos um doador e que ele era 100% 
compatível. Tiago é o nome dele, nosso anjo e 
amigo, que mudou não só meu mundo, mas o 
mundo da minha família. 

MaiSaúde: Após a doação, como foi o 
transplante e recuperação?

Ricardo Souza: Eu fiz o transplante em São 
Paulo, no dia 25 de abril. Geralmente, a pega da 
medula leva entre 15 a 30 dias, a minha chegou 
com 13, o que foi um sinal positivo. Passei 
mais 60 dias em São Paulo me recuperando 
e quando foi em julho, começou a esfriar o 
tempo, a médica me aconselhou voltar para 
Bahia, para evitar pegar infecção ou gripe. 
Voltei para Bahia e fiz todo um trabalho de 
recuperação física porque você fica muito 
debilitado, sem musculatura. Eu inchei 
muito, fiquei de julho até o fim do ano me 
recuperando. Em dezembro, voltei às minhas 
atividades normais e ao trabalho.

MaiSaúde: Hoje é um dia muito especial para 
você porque é o dia que você, finalmente, irá 
conhecer o Tiago. Fala um pouco sobre ele.

Ricardo Souza: A gente pensava que ele era 
do Rio Grande do Norte porque minha médica, 
na época, foi pegar a medula em Natal. “Fui 
buscar sua medula em Natal, de um rapaz de 

24 anos”. Eu achei ótimo, mas fiquei pensando 
se conseguiríamos nos conhecer. Para nossa 
surpresa, ele é baiano. Ele foi doar lá porque, 
na época, há quatro anos, na Bahia não tinha 
um posto de coleta da medula nos padrões 
para transplante. Ele estava inscrito no 
cadastro de doadores de medula e entraram 
em contato com ele. “Temos um paciente que 
é compatível, você quer continuar o processo 
de doação?”. Então, ele fez mais exames, 
comprovando a compatibilidade de 100%. 
Foi um cara de um coração gigante, eu falo, 
porque ele teve que ir à Natal duas vezes e 
fazer uma série de exames. Poderia desistir, 
mas não desistiu. Uma pessoa iluminada, foi 
por acreditar que poderia fazer diferença no 
mundo. 

MaiSaúde: Por que tanto tempo entre a doação 
e o encontro de vocês? 

Ricardo Souza: Demorou quatro anos porque 
quando recebemos um órgão ou uma medula, 
não podemos fazer o contato diretamente: eu 
não tenho o contato dele, nem ele o meu. Eu 
demonstro o interesse de conhecer o doador 
no REDOME e eles buscam o doador. Só que 
ele se mudou algumas vezes. Há 20 dias, eu 
recebi a ligação. Estava no shopping com 
a minha esposa e quase entro em choque 
quando a REDOME ligou: “Você quer conhecer 
seu doador?”. Eu falei: “Estou esperando isso há 
quatro anos e meio. Não tem coisa no mundo 
que eu espero mais do que isso”. Ela me deu o 
número dele, a gente começou a se falar pelo 
whatsapp e ele também estava interessado 
em me conhecer há muito tempo. De seis em 
seis meses, ele ligava para o REDOME, no Rio 
de Janeiro, para saber como é que eu estava. 
Hoje, vamos nos conhecer e eu estou muito 
ansioso para dar um abraço nele.

MaiSaúde: Que bonita a história de vocês! 
Como é importante que as pessoas se 
cadastrem nos bancos de doação, que doem: 
sangue, medula, órgãos. Porque, de fato, 
muda o mundo. Você gostaria de deixar mais 
alguma mensagem, Ricardo?

Ricardo Souza: Eu quero aproveitar para 
agradecer, de verdade, não só minha família, 
esposa e filhos, ao Tiago, mas aos meus 
primos, amigos e a minha empresa. Todos que 
estavam ao redor de mim e que encabeçaram 
essa luta de encontrar um doador compatível, 
que se fizeram presente em todos os 
momentos. Para vocês terem ideia, nos seis 
meses em que eu passei no hospital, eu nunca 
dormi uma noite sequer sozinho, sempre tinha 
um primo do meu lado, conversando comigo. 
E a minha esposa, nos finais de semana. Eu só 
tenho a agradecer: muito obrigado! 
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A medicação imunobiológica é um dos 
maiores avanços da história, sendo 

responsável pela melhora considerável 
na saúde da população mundial. O 
medicamento biológico é derivado de 
materiais vivos, geralmente baseados 
em proteínas ou ácidos nucléicos. São 
produtos desenvolvidos a partir da 
biologia molecular, comumente usados 
no tratamento de doenças crônicas.

A terapia imunobiológica tem sido 
utilizada desde 1998. Esses novos agentes 
terapêuticos, obtidos por engenharia 
genética, reproduzem os efeitos de 
substâncias já existentes em nosso 
organismo, fabricadas pelo sistema 
imune, atuando diretamente no processo 
inflamatório. Nesse processo, ocorre 
uma sucessão de eventos que atuam em 
cadeia, nos quais estão envolvidas várias 
moléculas, entre elas as citocinas. As 
citocinas possuem receptores nos quais 
se ligam substâncias, no caso os agentes 
biológicos, que as neutralizam, assim, 
combatendo a inflamação.

As principais doenças tratadas com 
a terapia imunobiológica são: artrite 
reumatoide, artrite psoriática, espondilite 
anquilosante, lúpus eritematoso 
sistêmico, esclerodermia, vasculites, 
enterocolopatias e psoríase cutânea. 

Diversos dados da literatura evidenciam 
que o tratamento com biológicos 
conduz à diminuição rápida dos níveis de 
marcadores de inflamação de fase aguda, 
da PCR, do VHS e também de citocinas.

A principal diferença entre os 
medicamentos biológicos (moléculas 
grandes, semelhantes a proteínas 
produzidas pelo próprio organismo) e 
os tratamentos tradicionais (moléculas 
pequenas com ação em múltiplos locais) 
são os alvos atingidos. Os medicamentos 
biológicos são desenvolvidos para atingir 
as moléculas específicas do sistema 
imunológico que são responsáveis pelo 
surgimento da doença. A complexidade 
molecular consiste em outro diferencial 
entre os biológicos e os medicamentos 
convencionais. Enquanto as moléculas 
dos medicamentos tradicionais são 
pequenas e simples, as de um biofármaco 
possuem uma estrutura espacial mais 
complexa e com peso mais elevado.

A descoberta desses medicamentos 
tornou a terapia mais eficaz, reduzindo 
efeitos indesejáveis e estimulando o 
desparecimento sintomático das doenças 
autoimunes, permitindo, assim, que o 
paciente aumente a capacidade de seus 
movimentos articulares e restabelecendo 
a disposição para o seu dia a dia.

Terapia Imunobiológica: 
a inovação no tratamento 
das doenças reumáticas

Dra. Ana Teresa Amoedo 
Reumatologista 

Coordenadora da Clínica REUMATO
CRM 11237



A reumatologia é o ramo da medicina 
que se dedica ao estudo e tratamento 
das doenças do aparelho locomotor, 
ou seja, das doenças que afetam os 
ossos, músculos, ligamentos e tendões. 
Atualmente, são conhecidos mais de 
100 tipos de doenças reumáticas. Essas 
enfermidades normalmente não são 
contagiosas e podem ser tratadas.  

Estuda a inflamação que pode ocorrer 
virtualmente em qualquer parte do 
corpo, de diversas maneiras e pelas mais 
diferentes causas. Isso é particularmente 
verdadeiro quando falamos das doenças 
chamadas autoimunes, aquelas nas quais 
as células de defesa (sistema imunológico) 
atacam estruturas do corpo, tendo como 
resultado a inflamação. Quando atingem 
o cérebro, podem produzir quadros 
que lembram “derrames”, se atingem a 
pele podem produzir  lesões e  quando 
atingem as articulações levam às artrites. 
Assim, a reumatologia freqüentemente 
abrange doenças vistas por outras áreas 
da medicina, notadamente a ortopedia e 
a neurologia, mas também a infectologia, 
a pneumologia, a gastroenterologia e 
outras.

Além da autoimunidade, diversos outros 
mecanismos podem levar à inflamação: o 
uso repetido de um grupo muscular, por 
exemplo, pode levar a uma inflamação 
no tendão; uma hérnia de disco pode 
levar à compressão e inflamação em 
uma raiz nervosa; o desgaste pode 
levar à inflamação nas articulações; e 
assim por diante. Algumas doenças 
comumente tratadas pela reumatologia 
são: Lúpus Eritematoso Sistêmico, 
Artrite reumatoide, Fibromialgia, 
Osteoartrite (Artrose), Osteoporose, 
Gota e Pseudogota, Esclerose Sistêmica 
(Esclerodermia), Espondiloartropatias, 
Febre Reumática, Vasculites, entre 

outras. Estas não afetam apenas os 
idosos, podendo atingir também crianças 
e jovens. 

Há alguns fatores que predispõem 
uma pessoa a desenvolver doenças 
reumáticas: excesso de peso, herança 
genética, traumatismos, sedentarismo e 
distúrbios psicológicos, como ansiedade 
e depressão. Os sintomas das doenças 
reumáticas incluem dificuldade para se 
movimentar ao acordar, dor no corpo, 
inchaço nas articulações e diminuição da 
flexibilidade, o que causa limitações em 
tarefas cotidianas. Ao notar a presença 
destes, deve-se procurar a ajuda de um 
médico reumatologista. Quanto antes 
a doença for diagnosticada, melhor 
será o prognóstico. Com o tratamento 
adequado, é possível possuir melhor 
qualidade de vida e diminuir os riscos de 
incapacidade física.

Considerada uma das mais desafiadoras 
áreas da medicina, os diagnósticos 
reumatológicos dependem de exames 
físicos associados a diversos exames 
laboratoriais e de imagem. Por isso, 
para se qualificar como reumatologista, 
além de formar em medicina, é preciso 
passar pela residência em Clínica Médica, 
por dois anos, onde o profissional 
recém-formado é assistido por uma 
equipe experiente na área, e, por fim, 
deverá cursar de dois a três anos de 
residência em reumatologia e submeter-
se à prova de título de especialista em 
reumatologia pela Sociedade Brasileira 
de Reumatologia (SBR), para estar apto. 
O reumatologista atua, principalmente, 
em consultórios particulares, hospitais, 
clínicas, academias e centros esportivos, 
além de prestar atendimento domiciliar. O 
profissional pode, ainda, trabalhar como 
pesquisador ou docente em faculdades.

Entendendo a 
reumatologia Dra. Ana Teresa Amoedo 

Reumatologista 
Coordenadora da Clínica REUMATO

CRM 11237
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A chamada “vida de adulto”, para quem a encara com a necessária responsabilidade, 
traz inúmeras atribuições e compromissos, de ordem pessoal, afetiva e profissional. 
Neste último aspecto, o do trabalho, pode existir condições ou situações nas quais o 
indivíduo passe a ter uma intensa sobrecarga, acumulando tensões e esforços, tanto 
mental e emocional quanto físico, relacionados às funções laborais. Quando isso ocorre, 
se as circunstâncias não forem bem administradas, há a possibilidade de se gerar um 
esgotamento profissional, devido a um desgaste extremo. Esse quadro é considerado 
uma Síndrome, ou seja, um conjunto de sintomas agrupados, que deve ser avaliado e 
diagnosticado por um profissional capacitado na área de Saúde Mental.  

Síndrome de Burnout
Dra. Ana Virginia 

Paiva Damasceno 
Médica Psiquiatra

CRM/BA 19173

Também denominada de “Síndrome de Esgotamento 
Profissional”, ela pode ser prevenida com rotinas 
pessoais que favoreçam a saúde física e mental.



O termo utilizado para definir este 
conjunto de sintomas é Síndrome 

de Burnout (pronuncia-se “burnaut”). 
Em inglês, a expressão pode ser 
traduzida como “fim da combustão” ou 
“término da queima do combustível”. 
Seu equivalente na língua portuguesa é 
Síndrome do Esgotamento Profissional. 
Esse diagnóstico não corresponde a 
um simples cansaço ou a um estresse 
transitório. A Síndrome compreende um 
transtorno causado por uma contínua 
exposição a fatores de trabalho que geram 
diversos e graves sintomas, psíquicos e 
físicos, causando exaustão no indivíduo. 
Manifesta-se, principalmente, em pessoas 
que exercem funções que requerem 
sérias responsabilidades, jornadas longas, 
exposição frequente ao perigo, com risco 
à vida, envolvimento interpessoal intenso 
e direto. Como exemplos, podemos 
citar policiais, bombeiros, bancários, 
agentes penitenciários, mulheres com 
jornada dupla (profissional e doméstica) e 
profissões nas áreas de Saúde, Educação, 
Assistência Social.

Um indivíduo que apresenta Síndrome 
de Burnout pode manifestar distúrbios 
no humor (mudanças bruscas, depressão, 
irritabilidade), ansiedade, transtornos 
cognitivos (perdas na concentração, 
lapsos de memória, raciocínio lento). Mais 
raramente, pode manifestar distúrbios 
psicóticos. Também apresenta sintomas 
físicos, como cefaleias (dores de cabeça), 
aumento da pressão arterial, dispneia 
(falta de ar), taquicardia (palpitações), 
dores musculares, insônia, distúrbios 
no aparelho gastrointestinal (diarreia, 
constipação, azia), alterações no apetite, 
tonturas, náuseas, entre outros. 

Os sintomas são vários e atingem tanto 
aspectos emocionais quanto físicos. O 
fundamental para esse diagnóstico é 
que sejam causados por circunstâncias 
referentes às atividades laborais. 
Para quadros gerados por fatores de 
origem afetiva ou física existem outros 
diagnósticos psiquiátricos. Essa síndrome 
não tem um diagnóstico fácil, sendo 
necessário procurar uma avaliação 
especializada. O médico psiquiatra ou 

psicólogo são os profissionais indicados. 

Em caso de surgimento de sintomas que 
possam se enquadrar nessa síndrome 
(ou em qualquer outro diagnóstico 
psiquiátrico), deve ser evitada a procura 
de um enganoso alívio no uso de bebidas 
alcoólicas ou de substâncias ilícitas 
(drogas), pois isso agravaria ainda mais o 
quadro clínico e dificultaria o diagnóstico 
correto para garantir um tratamento 
eficaz. A automedicação também não 
deve ser feita, mesmo que se tenha acesso 
a medicamentos de controle especial, 
que só devem ser usados por prescrição 
médica. 

A terapêutica inclui sessões de 
psicoterapia e uso de medicamentos 
prescritos, a depender dos sintomas, 
podendo ser utilizados ansiolíticos, 
antidepressivos ou indutores do sono. 
Quando o indivíduo fica apto a retornar às 
atividades profissionais, são necessárias 
mudanças nas rotinas laborais. A 
depender de cada caso, transferências 
de local ou setor de atividade podem ser 
recomendadas, bem como redução da 
jornada ou uma readaptação funcional. 

A Síndrome de Esgotamento Profissional 
pode ser prevenida, com rotinas pessoais 
que favoreçam saúde física e mental. 
Recomenda-se atividades físicas 
regulares, uma alimentação saudável, 
noites de sono adequado, descanso 
semanal com lazer, vida social satisfatória. 
Períodos de férias devem ser intercalados 
aos meses de trabalho. Um ambiente 
profissional no qual seja possível um 
bom relacionamento com colegas é 
importante. 

O trabalho é um meio importante de 
realização e satisfação pessoal, além de 
garantir uma qualidade de vida digna, 
porém, devemos exercê-lo com sabedoria, 
programando nossas atividades de forma 
a não acarretarem sobrecargas que 
venham a gerar esgotamento de nossas 
energias físicas e psíquicas. Ao menor sinal 
de intenso cansaço, como consequência 
de um extremo desgaste, devemos 
procurar ajuda indicada e adequada para 
restaurarmos nosso equilíbrio.
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CÂNCER 
DE MAMA: 

QUANTO 
MAIS CEDO O 

DIAGNÓSTICO, 
MAIS CERTA 

A CURA.

Sarah Sanches, jornalista

Quando detectado em sua fase 
inicial, há 95% de chance de a 

paciente sair curada



O câncer de mama é o segundo tipo 
de câncer que mais afeta mulheres no 
mundo todo, ficando atrás apenas do 
câncer de pele não-melanoma. No Brasil, 
são mais de 50 mil novos diagnósticos 
por ano e, no estado da Bahia, são sete 
novos diagnósticos por dia. De acordo 
com o Conselho Municipal de Defesa dos 
Direitos da Mulher (CMDDM) de Feira de 
Santana, até agosto de 2018, 129 mulheres 
haviam sido diagnosticadas com câncer 
de mama na cidade. No ano anterior, 
foram 227 casos ao todo. 

Segundo dados coletados pela Secretaria 
da Saúde do Estado (Sesab), duas 
mulheres morrem por dia na Bahia em 
decorrência do câncer, o que significa 
que, por ano, menos de 30% das mulheres 
diagnosticadas morrem vítimas da doença. 
Ainda assim, o câncer carrega o estigma 
da morte. Seu diagnóstico é, comumente, 
recebido como atestado de óbito. 
Entretanto, as taxas de mortalidade por 
câncer reduziram significativamente nos 
últimos anos, paralelamente ao aumento 
da taxa de sobrevida dos pacientes 
diagnosticados, devido aos avanços em 
torno dos tratamentos médicos e maior 
acesso a estes tratamentos de forma 
gratuita através do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

Mesmo com diferentes possibilidades de 
tratamento, cirúrgico e medicamentoso, 
o diagnóstico precoce ainda é a melhor 
arma na luta contra o câncer de mama. 
Quanto mais cedo for detectado, melhores 
são as respostas do organismo e maior a 
possibilidade de cura. Se detectado no 
estágio inicial, por exemplo, há 95% de 
chance de a paciente ser curada. Por este 
motivo, o autoexame, bem como as visitas 
anuais à ginecologista, devem fazer parte 
da rotina de todas as mulheres, desde a 
primeira menstruação. 

A partir dos 40 anos de idade, ou a partir 
dos 35 anos para aquelas que possuem 
histórico de câncer de mama na família, 
a mamografia, exame diagnóstico de 
imagem, deve ser realizada anualmente. 
Em Feira de Santana, toda segunda-feira, 
é possível agendar consulta médica com 
mastologista através da Secretária de 
Saúde do município. Mesmo com poucas 
vagas disponíveis, é imprescindível tentar 

a realização da consulta e exames.

Em outubro, como parte da Campanha 
Outubro Rosa, a Secretaria de Saúde 
libera maior número de mamografias à 
população. “A Prefeitura lança uma lista de 
lugares onde serão feitas as mamografias 
e algumas clínicas entram em convênio 
com a Secretária de Saúde para dar mais 
suporte e, às vezes, isso passa batido, 
não há pacientes para a quantidade de 
mamografias que são disponibilizadas no 
mês de outubro. As mulheres precisam 
ficar particularmente atentas durante a 
campanha”, alerta a mastologista Dra. 
Marisa Queiroz, membro do corpo clínico 
do Hospital São Matheus e da CDPI. 

Para aquelas que receberam o diagnóstico 
do câncer, há a Unacon (Unidade de 
Alta Complexidade em Oncologia), 
credenciada ao Hospital Dom Pedro 
de Alcântara, onde são realizadas as 
cirurgias e radioterapias através do SUS. 
Por mês, mais de 2000 tratamentos são 
realizados na unidade que atende Feira 
de Santana e cidades circunvizinhas. 
Para as que possuem convênio médico, 
há procedimentos disponíveis na rede 
particular de saúde da cidade.  

A taxa de sobrevida das mulheres 
acometidas com câncer de mama varia de 
acordo com o estágio no qual a doença foi 
detectada, mas, diferente de uma década 
atrás, onde a expectativa de vida de cinco 
anos após o diagnóstico era uma realidade 
para apenas 27% das mulheres, hoje, de 
70 a 100% das mulheres, diagnosticadas 
entre os estágios I a III, sobrevivem cinco 
anos ou mais. Não obstante, muitas não 
só vivem muito mais, como são curadas. 

A MaiSaúde conversou com a Dra. 
Marisa Queiroz, médica ginecologista e 
mastologista, com experiência em saúde 
materno-infantil e câncer de mama, sobre 
diferentes aspectos médicos da doença, 
desde a importância do autoexame, 
passando pelos fatores de risco, até os 
tratamentos e suas consequências para a 
paciente com câncer. Confira: 

MaiSaúde: O número de mulheres 
acometidas pelo câncer de mama tem 
crescido a cada ano, em diversos países, 
inclusive no Brasil. Quais os fatores de 
risco e o que explica este aumento? 
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Dra. Marisa Queiroz: A gente tem alguns 
fatores de risco para o câncer de mama. 
Por exemplo, pacientes que têm mutação 
genética, que são pacientes que estão 
programadas para desenvolver câncer, que 
têm alteração no próprio gene. Pacientes 
que sofreram radiação, no caso, radiação 
daquelas utilizadas em tratamentos 
como radioterapia para tórax, linfoma ou 
câncer de pulmão. Essas pacientes têm o 
risco aumentado. Existem fatores outros 
que podem acometer a mulher e gerar o 
aumento da incidência, já conseguimos 
comprovar, por exemplo, que o consumo 
elevado de álcool pode ocasionar o 
câncer de mama, além do uso de terapia 
de reposição hormonal de forma sintética 
durante longos períodos, gestação após 
os 35 anos, ausência de amamentação, 
histórico familiar de câncer de mama, 
menstruação tardia, depois dos 15, 16 
anos, e também quando a menopausa é 
muito tarde, depois dos 55 anos, porque 
isso expõe a mulher a um período longo 
de ovulações e exposição aos hormônios. 
Então, aumenta também o risco de câncer 
de mama. Sobre o aumento no número 
de diagnósticos, são feitas pesquisas, 
mas nada ainda comprovado para o 
câncer de mama, sobre outros fatores, 
como estresse e alimentação. E, na 
verdade, não tem uma explicação se hoje 
estamos diagnosticando mais ou se está 
ocorrendo mais. Além disso, a população 
está envelhecendo. Hoje, a gente tem 
mulheres de 90 anos que abrem quadro 
de câncer de mama, já na idade mais 
avançada porque vivem mais, se expõem 
a mais riscos. 

MaiSaúde: Qual a relação entre câncer de 
mama e hormônios?

Dra. Marisa Queiroz: A exposição por 
longos períodos ao estrogênio e ao 
estradiol acaba proliferando a mama. Esse 
estímulo constante pode ter, em algum 
momento, alguma forma de reparo e aí 
gerar o câncer. Por isso, há aumento de 
incidência nessas mulheres, sendo mais 
comum na faixa etária acima dos 50 anos. 
Mas, hoje em dia, a gente vê o câncer 
em todas as idades, em adolescentes, 
crianças e até mulheres bem mais idosas. 

MaiSaúde: Você falou sobre o uso 
abusivo do álcool, mas e com relação ao 

tabagismo? Há correlação?

Dra. Marisa Queiroz:  O tabagismo, na 
verdade, não há comprovação com 
relação ao câncer de mama diretamente. 
Contudo, há uma patologia na mama 
que é a mastite periareolar recidivante, 
uma mastite de repetição, que abre 
umas fístulas próximas à aréola, que 
não tem nada a ver com câncer, mas 
está relacionada ao uso do cigarro, do 
tabagismo.

MaiSaúde: No câncer de mama, nós 
temos o autoexame, que emite alguns 
sinais de alerta para que a mulher possa 
procurar a ginecologista ou mastologista 
em busca de diagnóstico e tratamento. 
Qual a importância do autoexame?

Dra. Marisa Queiroz: O autoexame, na 
verdade, não é só para o diagnóstico de 
câncer de mama, mas também para a 
possibilidade da mulher conhecer melhor 
o seu corpo. Então, a gente sempre 
estimula o autoexame. O ideal é 
que as mulheres que menstruam, 
façam o autoexame a partir 
do sétimo dia depois que a 
menstruação desce, porque é 
quando a mama está menos 
inchada e é possível sentir 
mais as estruturas da mama. 
Tem um câncer de mama 
que é o câncer de mama 
oculto, que não aparece 
na mama, só na axila. Por 
isso, no exame físico ou no 
autoexame, é importante 
sempre analisar as axilas 
também. No autoexame, 
ela pode perceber alguma 
área que esteja abolando, 
causando deformidade, 
alguma área da pele que 
esteja mais espessada, 
e/ou mais avermelhada, 
quando ela faz 
apalpação, ela pode 
sentir algum nódulo, 
algum caroço ou uma 
área mais endurecida que 
não era sentida no mês 
anterior. 

Dra. Marisa Farias Pinto de Queiroz Neta
Ginecologista e Mastologista

CRM 22617
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Descarga papilar, saída de secreção pela 
mama também ou outro fator que mereça 
atenção, como dor mamária. Apesar das 
pessoas dizerem que câncer não dói, 
câncer dói. Contudo, a dor se apresenta 
de forma muito específica, é uma dor 
localizada, de média a forte intensidade, 
que não cede. O paciente se queixa de 
aumento progressivo da dor e sempre 
tem que investigar. 

MaiSaúde: Por que as pessoas associam o 
câncer à ausência de dor?

Dra. Marisa Queiroz:  Porque, geralmente, 
quando tem dor, a dor está muito 
associada aos processos inflamatórios. 
Então, quando está doendo, as mulheres 
acham que pode ser um “cistinho” ou 
algum processo de mastite, que é uma 
inflação na mama. Só que o câncer 
quando começa a proliferação, ele atinge 
os nervos, dá dor. É uma dor de forte. 

MaiSaúde: Com qual periodicidade, e a 
partir de qual idade, é preciso realizar a 
mamografia? 

Dra. Marisa Queiroz: A Sociedade 
Brasileira de Mastologia recomenda que, 
a partir dos 40 anos, para quem não tem 
histórico familiar, a mamografia seja 
realizada anualmente.  O Ministério da 
Saúde recomenda a mamografia junto 
com o ultrassom a partir dos 50 anos. 
Depois dos 40, o ultrassom é um método 
complementar à mamografia, realizado, 
de preferência, após a mamografia, porque 
às vezes você tem alguma alteração na 
mamografia que você precisa investigar 
melhor com outro método. Para quem 
tem histórico familiar, a mamografia deve 
ser realizada quando a paciente está com 
dez anos a menos que a idade do familiar 
acometido, ou, então, quando ela estiver 
com 35 anos, o que vier depois. Nesse 
caso, o exame também passa a ser de 
rotina. Agora, quando você tem menos de 
30 anos de idade, a mamografia não tem 
benefício algum.

MaiSaúde:  Embora o envelhecimento 
seja um fator de risco, 40% dos casos são 
registrados antes dos 50 anos de idade. O 
que ocasiona o surgimento do câncer em 
mulheres jovens? São os mesmos fatores 
das demais mulheres?

Dra. Marisa Queiroz:  Nas mulheres jovens, 
o mais comum é haver mutação genética. 
Porque em termos de exposição ao 
estrogênio, quanto mais tempo a mulher 
está exposta, maior o risco e, geralmente, 
isso acontece depois dos 50 anos. 
Contudo, nas mulheres mais jovens, que 
não estão expostas ao estrogênio há tanto 
tempo, há muitos períodos de ovulação 
e muitos ciclos, o que há é a mutação 
genética, elas têm células alteradas, 
cujos núcleos estão programados para 
não haver reparo, para as células irem se 
multiplicando sem óvulo, o que provoca 
o câncer. 

MaiSaúde: Qual exame é feito para a 
detecção de mutação genética?

Dra. Marisa Queiroz: Mais que um exame, 
há uma especialidade, a oncogenética, 
que realiza pesquisas genéticas para 
investigar câncer e síndromes genéticas. 
Às vezes, uma paciente é portadora de 
uma mutação, que nela aparece como 
câncer de mama, em outro familiar como 
câncer de pâncreas e em outro de tireoide. 
Então, hoje em dia, é feita uma espécie de 
árvore genealógica da paciente, na qual 
é vista todos os parentes que tiveram 
qualquer tipo de câncer. A partir daí, é 
feita investigação do risco da paciente ter 
ou não aquela mutação. Existem várias 
mutações associadas ao câncer de mama. 
A gente tem, em média, de cinco a seis 
síndromes mais comuns de pesquisa. 
Na consulta com o oncogeneticista, o 
material é coletado em saliva e no sangue 
e vai para estudo. Quando vem positivo, 
é preciso convocar outros familiares, e 
a depender do que der positivo, você 
pode fazer cirurgias redutoras de risco, 
uso de medicação, modificar a rotina de 
rastreamento, entre outros. 

MaiSaúde: Essas cirurgias redutoras de 
risco, como a mastectomia profilática, 
ficaram conhecidas após o caso da atriz 
Angelia Jolie. Você pode nos falar um 
pouco sobre elas? Se elas são, de fato, 
recomendadas? 

Dra. Marisa Queiroz: No caso da Angelina 
Jolie, havia vários diagnósticos de câncer 
de mama na família. Ela foi testada 
geneticamente e foi identificada a 
mutação, o DSA. Ela teve a opção de fazer 
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a cirurgia redutora de risco e também o 
uso de medicação. Até o ano passado, 
a gente indicava sempre esse tipo de 
cirurgia, que é a adenomastectomia ou 
mastectomia subcutânea, a gente retira 
a glândula, como se fosse o conteúdo da 
mama, permanecem o bico, a aréola e a 
pele, e a gente inclui uma prótese. É uma 
cirurgia que tem inúmeras complicações, 
não só complicações pelo tempo de 
cirurgia, mas alterações de prótese, 
contratura, retração, rejeição de prótese 
e necrose do bico. Vemos benefício para 
quem tem as mutações BRCA1 e BRCA2. 
Este ano, contudo, foi publicado um 
estudo que mostra que, talvez, não tenha 
tanto benefício fazer essa cirurgia para as 
pacientes BRCA2. Então, talvez o BRCA1 
seja a melhor indicação, vamos dizer 
assim. BRCA1 e 2 são a mesma mutação 
genética, contudo, em lugares diferentes, 
só que a BRCA1 aumenta o risco de câncer 
de mama, enquanto o BRCA2 tem mama, 
e no caso dos homens, próstata. Porque 
têm homens que também possuem essa 
mutação. 

MaiSaúde: Após o diagnóstico do câncer 
de mama, quais são os próximos passos?

Dra. Marisa Queiroz: A primeira coisa é 
ver em que grau de estadiamento está o 
câncer, se há o avanço da doença ou não. 
Porque tem mulheres que necessitam 
começar a quimioterapia, tem mulheres 
que podem começar direto pela cirurgia, 

outras que não têm indicação mais 
de cirurgia, apenas de quimioterapia. 
Então, feito o diagnóstico, a primeira 
coisa a se analisar é o tamanho de tumor 
e o comprometimento de axila. Toda 
cirurgia da mama, a gente avalia mama 
e axila. A gente faz o estadiamento e 
aí gradua o tamanho do tumor, o tipo 
de câncer, a axila, e vai estadiando, o 
estadiamento vai de I a IV e o BI-RADS 
de 1 a 6. A depender do resultado, a 
gente vai alocando essa paciente nos 
tratamentos. Têm pacientes que têm 
mamas muito pequenas para o tamanho 
dos nódulos e da lesão, não dá pra fazer 
uma cirurgia conservadora. Aí a gente 
avalia se aquele tumor vai ter resposta 
ou não à quimioterapia. Podemos tentar 
quimioterapia antes para regredir. Ou, 
então, aquelas pacientes que têm lesões 
em outras estruturas, em outros órgãos, 
que já estão em metástase. Essas não têm 
mais indicação cirúrgica, inicialmente. Ela 
precisa tratar o corpo inteiro, passando 
primeiro pela quimioterapia. Já a 
radioterapia, que os pacientes chamam 
de banho de luz, é um tratamento local, 
uma radiação local na mama e é feito 
sempre no último momento, no final do 
tratamento, depois de todos os outros. 
Quando elas fazem quadrante, que é 
uma cirurgia conservadora da mama, faz 
a radioterapia. Independente do tipo da 
cirurgia, quando tem comprometimento 
da axila e quando tem nódulos maiores 
do que cinco centímetros, é preciso fazer 
também. 

MaiSaúde: Quais os efeitos colaterais da 
quimio e da radioterapia?

Dra. Marisa Queiroz: A quimioterapia 
causa mais efeitos sistêmicos: náuseas, 
vômitos, quedas de cabelo e diarreia. A 
paciente sente mal estar generalizado 
durante as realizações da quimioterapia. 
Já a radioterapia, por ser um tratamento 
local, dá mais efeito local. Os pacientes 
podem se sentir como se a pele estivesse 
queimando, às vezes, têm queimaduras na 
pele, no dorso e em locais mais recônditos. 
Essas são as reações imediatas, mas, em 
longo prazo, a radioterapia tem outros 
efeitos, como deficiência cardíaca, 
deficiência pulmonar e sarcomas de pele 
e de osso, por exemplo. 
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MaiSaúde: Recomenda-se que o 
tratamento do câncer seja feito por uma 
equipe multidisciplinar, visto que o câncer 
afeta diferentes aspectos da saúde. Quais 
seriam os profissionais indicados para um 
melhor acompanhamento da paciente 
com câncer?

Dra. Marisa Queiroz: A equipe de 
médicos é formada pelo mastologista, 
que faz o diagnóstico e o tratamento 
cirúrgico, e o oncologista, que é o 
médico que vai tratá-la independente 
do perigo. O radioterapeuta acompanha 
a paciente porque a radioterapia tem 
lesões com consequências em longo 
prazo. De médico, basicamente esses 
três. Às vezes, contamos com o auxílio 
da ginecologista. Como há muitos 
problemas dermatológicos, como 
queda de cabelo, a dermatologista 
também. O cirurgião vascular pelo risco 
de trombose, porque as pacientes que 
têm câncer têm inflamações gerais no 
corpo e, portanto, inflamam também 
as paredes dos vasos, das artérias e 
podem causar trombose. Contudo, não 
é apenas a equipe médica. Hoje, a gente 
preza por uma equipe multidisciplinar: 
psicologia, por exemplo, que é essencial, 
a paciente e os familiares precisam de 
uma terapia; nutrição também, não só 
por conta da quimioterapia, mas porque 
tem paciente que entra em caqueixa, 
que é um caso de desnutrição grave por 
conta do tratamento; a enfermagem, que 
além da administração de medicações, 
tem os curativos, fundamentais porque 
tem muita mama que ulcera e que 
sangra; a fisioterapia também, já que 
muitas pacientes têm déficits motores 
de longo prazo e fazem a reabilitação; e 
tem o educador físico, porque nem toda 
atividade pode ser feita. Então, são vários 
profissionais. 

MaiSaúde: No caso das próteses de 
silicone, existe alguma relação com o 
câncer de mama?

Dra. Marisa Queiroz: A mamoplastia é a 
cirurgia de caráter estético, no momento, 
mais realizada no mundo inteiro. As 
próteses têm um revestimento que a 
gente chama de texturização, porque se 
a prótese fosse completamente lisa, a 
superfície dela dobraria na mama e, para 

efeito estético, é ruim. Então, as indústrias 
começaram a fazer texturas em cima da 
prótese e, a depender da forma como é 
feita essa textura, foi identificada relação 
com um tipo de câncer de mama, que 
é o linfoma de células T, um câncer de 
mama por conta da prótese e que estaria 
relacionado a esse grau de texturização. 
É um câncer de acometimento muito 
raro e é um linfoma pouco agressivo. 
Geralmente, são cânceres que não fazem 
quimio, nem radio. Acho que, no Brasil, 
até o final do ano passado, só eram seis 
casos documentados. No exterior, tem 
um pouco mais. O tratamento é a retirada 
da prótese e da cápsula, porque o corpo 
faz como se fosse uma proteção sobre 
a prótese, então tem que tirar aquela 
cápsula. Algumas pacientes já colocam 
uma prótese nessa mesma cirurgia, outras 
pacientes não querem mais. 

MaiSaúde: Embora seja muito mais 
comum em mulheres do que em homens, 
o câncer de mama também afeta, em 
menor grau, a população masculina.  
Gostaríamos que você falasse um pouco 
sobre isso.

Dra. Marisa Queiroz:  Cerca de 1% dos 
casos de câncer de mama são em homens. 
Geralmente, esses homens têm mutação 
genética ou alguma síndrome genética, 
tipo Klinefelter e outras síndromes 
que são mais esporádicas, que não são 
muito frequentes. Tem homens que se 
submeteram a tratamento radioterápico, 
radioterapia de tórax, eles têm risco 
maior também. Geralmente, os homens 
são diagnosticados com câncer de mama 
num estadiamento mais avançado, em 
que já apalpam os nódulos na mama. 
E aí os tratamentos, por conta disso, 
são um pouco mais agressivos. Não há 
rotina de mastologia para os homens, 
eles nunca vêm ao mastologista, a não 
ser que tenha uma alteração na mama, 
mas de rotina mesmo a gente tem pouca 
coisa a oferecer a eles. Em alguns casos, 
os homens confundem ginecomastia 
com câncer de mama. A ginecomastia 
é o crescimento da glândula por fator 
hormonal ou em função de alterações por 
conta da idade, uso de medicações, que 
não tem nada a ver com câncer, mas que 
ocasiona mamas desenvolvidas.
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À esquerda, Fernanda Maia. À direita, de cima para baixo: 
Fabiane Araújo, Maria do Carmo Nagahama e Thais Ferreira
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- Mãe, eu não quero que você fique careca! 
– falou a pequena Sofia tentando segurar as 
lágrimas, sem sucesso, após a mãe anunciar 
que precisaria tomar um remédio que 
ocasionaria a perda dos seus cabelos. 

- Eu já sei, mãe! – exclamou Laura, de apenas 
três anos, interrompendo o choro angustiado 
da irmã dois anos mais velha. - Mamãe, a 
gente faz igual como você faz com a gente, 
você come fruta e verdura e seu cabelo cresce 
de novo. 

Emocionada, Fabiane sorriu aliviada com 
a solução dada pela filha, ora por saber que 
elas não compreendiam a dimensão que um 
diagnóstico de câncer poderia ter, o que 
significava menos sofrimento para elas, ora 
por descobrir que elas conseguiriam lidar com 
as mudanças ocasionadas pelo tratamento, 
sendo companheiras de luta da mãe. Para 
resolver a angústia da Sofia com a carequice da 
mãe, Fabiane a chamou para escolher com ela 
a peruca que usaria durante a quimioterapia. 

Fabiane Araújo, 44 anos, foi diagnosticada com 
câncer de mama em 2015, um pouco antes 
do seu aniversário de 40 anos, após notar 
desconforto mamário. Médica ginecologista, 
ela não temeu pela sua vida ao receber os 
resultados da mamografia e ultrassom que 
confirmavam a presença de um nódulo. Era 
superficial e estava em estágio inicial. Conhecia 
bem a doença e sabia que seu diagnóstico, por 
ter sido precoce, trazia grande probabilidade 
de cura. Preocupada com o estigma que 
o câncer carrega - de doença fatal -, bem 
como com a desinformação que ainda cerca a 
doença, aconselha: “As mulheres precisam ter 
consciência de que, há muito tempo, o câncer 
de mama não é uma sentença de morte”. Para 
ela e tantas outras, não foi. 

Fabiane encerrou parte do seu tratamento 
em novembro de 2015, seis meses após 
o diagnóstico. Realizou uma cirurgia de 
mastectomia bilateral, com retirada de ambas 
as mamas, seguida de reconstituição imediata 
dos seios, e sessões de quimio e radioterapia. 
Hoje, toma bloqueadores hormonais e realiza 
checkups periódicos, rotina comum de quem 
venceu a doença. Conta que, para chegar até 
aqui, teve o apoio incondicional dos pais, das 
irmãs e do marido.  Com carinho, fala sobre 
o papel do companheiro nessa trajetória: 
“Ele cuidou, como deveria ter cuidado. Não 
me colocou no lugar de vítima, nem ficou 
lamentando. Estava comigo o tempo todo, 

como um parceiro tem que ser, não como 
alguém que está carregando um peso. Eu me 
cuidei e deixem que cuidassem de mim”. 

Equilíbrio emocional e apoio psicológico, 
principalmente na figura dos familiares, mas 
também de forma especializada, são peças-
chave para passar com mais leveza pelo 
sofrimento físico que o tratamento provoca. 
A quimio e a radioterapia são, inegavelmente, 
procedimentos com efeitos colaterais diversos 
e dolorosos que podem afetar a autoestima e 
o bem-estar físico das pacientes oncológicas, 
em maior ou menor grau. Não é fácil, ainda 
que possa ser vitorioso, encarar uma doença 
que afeta tantos aspectos cotidianos, físicos e 
psíquicos e que requer tratamento duradouro, 
com efeitos de longo prazo.

 “A gente só não pode arrastar a corrente 
do câncer. Eu não arrastei, tive braços 
muito fortes dentro da minha casa”, 
Fabiane Araújo. 

Como alguém que presta atendimento 
ginecológico, Fabiane tem contato com 
diversas pacientes que estão lutando contra o 
câncer. O momento da consulta acaba sendo 
precioso para ambas, visto que poder trocar 
com alguém, especialmente uma profissional 
da área médica, sobre uma condição de 
saúde que ela também vivenciou, possibilita 
sensibilidade e identificação na escuta e no 
falar. Para Fabiane, é uma das suas muitas 
missões na vida. “Muitas pacientes que 
tiveram câncer de mama me procuram. Eu 
acho que eu tenho obrigação moral, afetiva e 
espiritual de partilhar a minha história. Hoje, 
eu posso ajudar muita gente falando sobre 
o que eu vivi e sobre como elas podem viver 
também, que elas podem passar pela doença 
de uma forma mais branda”.

Seja graças à sua profissão ou seja por 
ter encarado a doença abertamente, sem 
esconder ou negar a ninguém que estava 
em tratamento, Fabiane se tornou referência 
sobre o assunto para aqueles e aquelas que a 
conhecem. Foi assim que, uma tarde, recebeu 
a ligação de Thais, amiga de um amigo seu. Já 
em tratamento, ela estava à procura de uma 
peruca. Não queria saber de mais nada, a não 
ser esconder a careca e a doença. “Fabi me 
deu um choque de realidade”, ela comenta 
sobre a ligação, apontando a importância de 
ter conversado com outra mulher que havia 
enfrentado o câncer de mama.

Mulheres que venceram o câncer de mama 
contam suas histórias

Sarah Sanches, jornalista
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Thais Ferreira, 43 anos, estava vencendo 
uma batalha pessoal quando recebeu o 
diagnóstico em 2017. Sua filha, Maria Alice, 
que recebeu este nome em homenagem à 
avó paterna, Alice, e à Nossa Senhora, havia 
nascido com apenas 26 semanas de gestação 
e 500 gramas. Ficou três meses internada 
na UTI Neonatal do Hospital Santa Emilia, 
requerendo diversos cuidados especiais para 
sua sobrevivência e desenvolvimento. Thais 
estava tão envolvida com a recuperação da 
filha que ignorou os sinais de que algo não 
estava indo bem com a sua própria saúde. 
Com dificuldades para amamentar a bebê, 
ela procurou um mastologista que notou a 
saída de sangue das mamas. Suspeitaram, a 
princípio, de leite empedrado. 

Era outubro, mês da campanha de prevenção 
ao câncer de mama, quando Thais se deu 
conta de que havia um nódulo em um dos 
seus seios. A repetição da propaganda do 
Outubro Rosa na televisão e os outdoors na rua 
chegavam aos seus olhos como mensagens 
de alerta, talvez o sangramento tivesse outra 
origem, que não o leite materno. Dias depois 
da primeira consulta, ela já sabia todas as 
informações sobre seu diagnóstico: o câncer 
estava em um estágio bastante avançado. 

Turismóloga por paixão, ela decidiu viajar 
para lidar com a notícia, foi a Maceió ao lado 
do marido. “Eu me jogava no mar, não queria 
saber de mais nada, achava que eu ia morrer”. 
Acreditou, de verdade, que não sobreviveria. 
Depois, esbravejou contra o destino: havia 
acabado de encarar um parto complicado e a 
possibilidade de perder a filha, recém-nascida. 
Contudo, foi justamente pensar nela que lhe 
deu forças e coragem para lutar. “Alice tão 
pequena, meio quilo, sobreviveu. Se ela tão 
indefesa, venceu tudo, agora eu vou ter que 
lutar também, não tenho porque esmorecer”. 
Agarrou-se à vida da filha para não desistir da 
sua. Ao seu lado, a família, o marido e a família 
do marido. Uma verdadeira bolha do bem, 
como ela gosta de chamar.

Em meio às consultas e exames, descobriu que 
tinha uma mutação genética, uma alteração 
no gene BRCA2. A mutação representa um 
risco aumentado de 85% de câncer de mama 
e 20 a 25% de câncer de ovários. Por profilaxia, 
retirou as duas mamas, útero e ovários. A 
descoberta da mutação vem mudando a 
história das mulheres da sua família que têm 
feito, de forma preventiva, rastreamento 
genético e mamografia, a fim de evitar a 
doença ou se cuidar o mais rápido possível.

Em abril de 2018, encerrado todos os 
procedimentos cirúrgicos, Thais voltou 
a sonhar com novas metas profissionais. 

Despedida, 15 dias antes do seu diagnóstico, 
da agência de turismo na qual trabalhou 
por mais de dez anos em cargo de gerência, 
sem sequer receber uma ligação solidária da 
mesma, resolveu empreender e dar início à sua 
própria agência ao invés de voltar ao mercado 
como funcionária. Junto a dois colegas de 
profissão, abriu a Oxigênio Viagens. Voltar ao 
trabalho foi motivo de alívio e esperança por 
dias preenchidos com atribulações outras e 
alegrias. “Quando a pessoa se dirige à minha 
agência, geralmente, são férias ou ocasiões 
especiais, como uma lua-de-mel. Então, eu 
trato de alegrias. Isso dá uma leveza na vida 
da gente, no dia a dia”, comenta com os olhos 
azuis esbugalhados e brilhantes.

É com esse mesmo entusiasmo e com um 
sorriso estampado no rosto que fala sobre sua 
relação com outras mulheres sobreviventes 
do câncer de mama. “A gente se entende 
completamente, uma sabe o que a outra está 
sentindo na pele. É um carinho tão grande 
que parece que somos amigas de infância”. 
O contato com Fabiane lhe apresentou, entre 
outras, Maria do Carmo, a Carminha, como é 
carinhosamente chamada. 

O câncer chegou à vida de Maria do Carmo 
Bastos Nagahama, 44 anos, muito tempo 
antes de ela notar o nódulo que lhe levaria 
ao diagnóstico e não foi por histórico familiar 
da doença. Nascida em Salvador, filha de um 
casal de médicos, ela decidiu largar o curso de 
medicina para fazer odontologia, seu sonho. 
Aprovada no vestibular da Universidade 
Estadual de Feira de Santana (UEFS), ela 
se mudou para a Princesa do Sertão. Aqui, 
conheceu o homem que viria a ser seu marido 
e começou, ainda na graduação, a trabalhar 
com pacientes oncológicos, estagiando de 
segunda a sexta no Núcleo de Câncer Oral 
(Nucao). Depois de formada, obteve a titulação 
de Mestre em Odontologia com uma pesquisa 
realizada junto à pacientes acometidos por 
câncer de cabeça e pescoço. Na clínica, 
enquanto cirurgiã-dentista, ou na sala de aula, 
enquanto docente, o tema está presente na 
sua vida quase que cotidianamente.  

Era 2016, uma segunda-feira de julho, véspera 
do feriado de Nossa Senhora de Sant’Ana, 
padroeira de Feira. Maria do Carmo havia 
voltado de um retiro católico com o marido 
e se preparava para um jantar com amigos, 
quando, depois do banho, passando óleo 
hidratante, sentiu um nódulo. No dia seguinte, 
um amigo médico abriu sua clínica para fazer 
o exame de ultrassonografia. Na quarta, fez 
a mamografia e a biópsia. Dois dias depois, 
recebeu a confirmação: era câncer. Embora o 
médico tenha sugerido apenas a remoção do 
tumor, ela insistiu para retirar as duas mamas 
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e fazer, na mesma cirurgia, a reconstituição. 
Um direito garantido pela Lei nº 9.797/1999, 
que impõe aos planos e seguros privados 
de assistência à saúde a obrigatoriedade 
de, havendo condições técnicas adequadas, 
reconstruir as mamas da paciente no mesmo 
tempo cirúrgico da mutilação decorrente do 
tratamento do câncer.

Contudo, violando os direitos legais da pessoa 
com câncer, o plano de saúde de Carminha 
negou-se a aprovar o procedimento. Ela 
precisou acionar advogados e recorrer contra 
a decisão da empresa, um processo que durou 
entre 15 e 20 dias. “O que o médico solicitar, 
por lei, os planos de saúde podem até recorrer, 
mas eles são obrigados a cumprir. Eu tive 
que entrar na justiça, porque o convênio não 
queria. Mas fiz minha reconstrução e a minha 
mastectomia bilateral toda pelo convênio”, 
ela conta enquanto alerta para a importância 
das pacientes oncológicas aprenderem sobre 
os direitos que lhe cabem.

Antes de realizar a cirurgia, Maria do Carmo 
comunicou às suas e seus pacientes que 
precisaria se afastar um tempo da clínica 
por conta da doença e, por isto, elas 
poderiam decidir continuar seus tratamentos 
odontológicos com outra profissional ou 
aguardar o seu retorno. Anunciar sua condição 
de saúde fez com que diferentes pacientes 
compartilhassem sua própria história contra 
o câncer, algo que elas nunca haviam dito 
anteriormente.

- Doutora, não se preocupe, não! – falou 
enfaticamente uma delas – A senhora vai 
chegar lá, tenho certeza! Deixa só eu te 
mostrar uma coisa... 

A paciente, uma mulher de 72 anos, muito 
bonita, arrumada e alto astral suspendeu 
a blusa e mostrou a cicatriz da sua própria 
cirurgia. 

- Eu venci um câncer de mama, eu venci um 
câncer de tireoide, enterrei meu marido e 
estou aqui, dona de mim, dirigindo um carrão! 
– contou rindo como quem zomba da doença 
e celebra a sua própria força. 

“Quando a gente se olha com 
autopiedade, a gente acaba, muitas 
vezes, desistindo. Temos que nos amar 
como estamos e acreditar que a cura é 
possível”, Maria do Carmo Nagahama.

Tocada pelas histórias compartilhadas com 
ela, Carminha se sentiu ainda mais próxima 
da sua própria fé, sentia que o contato com 
aquelas mulheres, bem como toda sua 
história profissional, havia sido preparo para 
ela enfrentar as adversidades da sua própria 

vida. “Você vai passar por tudo isso, mas você 
vai vencer!”, ela repetiu para si mesma. 

Mãe de duas meninas, uma de 10 e outra de 
cinco anos quando foi diagnosticada, ela 
levou as meninas para visitar uma amiga que 
estava em processo de quimioterapia, tinha a 
intenção de mostrar a elas que a doença não 
era o fim do caminho, não era uma sentença 
de morte, que as coisas ficariam bem, 
preparando-as para as mudanças inerentes 
ao tratamento. Para fortalecê-las, não se 
deixou esmorecer na frente delas em nenhum 
momento. O que carrega como uma das 
melhores coisas que sua luta contra o câncer 
pôde lhe proporcionar: que suas filhas olhem 
para ela hoje e saibam que podem vencer 
qualquer coisa, qualquer obstáculo que a vida 
lhes trouxer, porque a mãe também o fez. “Se 
eu não tivesse conseguido isso, era isso que 
eu queria. Acho que isso foi o mais importante 
para mim”, ela diz emocionada.

Quando ficava muito angustiada, o marido 
a abraçava até ela se acalmar. “Olha, vamos 
ficar calmos. Temos duas meninas aqui, 
não podemos fragilizar”. Foi, o tempo todo, 
uma fortaleza ao seu lado. Os pais fizeram 
o mesmo. Jamais soube se eles sequer 
choraram com o seu adoecimento, porque 
se mantiveram firmes para apoiá-la. Nos 
momentos de dúvida quanto ao tratamento, 
recorria à Fabiane, que conheceu através de 
uma prima sua, com quem construiu uma 
relação bonita de confiança e amizade. 

- Fabi, eu vou começar a radioterapia. Será 
que faço aqui em Feira ou vou para Salvador? 
– perguntou antes de ter que começar as 
sessões, angustiada.

- Carminha, não tem necessidade alguma de 
você fazer em Salvador, a UNACON é um centro 
de atendimento de excelente qualidade, onde 
o tratamento é feito com efetividade. Eu 
mesma fiz aqui. – ela respondeu com a voz 
suave e segura, comum à sua fala.

E assim ela o fez. 

Finalizadas as sessões de radioterapia, 
voltou ao trabalho. É professora do curso 
de odontologia na Faculdade Maria Milza 
(FAMAM), em Cruz das Almas, onde 
coordena a área de Endodontia e o projeto 
de implantação do biobanco de dentes, e 
na Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) 
em Feira de Santana, onde também faz 
atendimento clínico e cirurgias odontológicas. 
É uma mulher com multitarefas e paixão 
escancarada às profissões que escolheu. Na 
sala de aula, faz questão de falar sobre as 
diferentes manifestações do câncer e não 
esconde que ela mesma foi vitimada por ele. 



“Eu tento fazer a diferença nesse momento, 
sempre semeando um pouquinho das 
informações”.

Eu tive e sou feliz

Por reconhecerem a importância de, 
enquanto guerreiras na luta contra o câncer 
e sobreviventes dele, falarem sobre a doença 
desde seu ponto de vista, da perspectiva 
de quem enfrentou e venceu a doença, que 
Fabiane, Maria do Carmo e Thais, junto a 
algumas outras mulheres, decidiram criar um 
grupo virtual, chamado Mama Amiga. Nele, 
diferentes mulheres diagnosticadas com 
câncer de mama compartilham suas dores 
e alegria. Posteriormente, surgiu o Eu tive e 
sou feliz, um grupo menor entre elas com o 
objetivo de promover um evento sobre o tema. 
Já se apoiavam mutuamente, contribuindo 
para a autoestima e superação dos momentos 
difíceis uma das outras, e queriam expandir 
esses laços de apoio e cuidado. 

Em 2017, após encontrar, na internet, um 
grupo de mulheres do Rio Grande Sul que 
realizava encontros para distribuição de 
lenços, Fabiane surgiu com a ideia de reunir 
mulheres vitimadas pelo câncer em um 
evento a fim de contribuir para a autoestima 
daquelas em tratamento. 

- Não vamos distribuir lenços, isso todo 
mundo já faz! – Fabi falou, decidida a encontrar 
outros meios para promover bem-estar entre 
mulheres com câncer – Temos que levantar 
a autoestima delas. Vamos fazer um evento, 
vamos falar de beleza, de saúde, nos valorizar.

O evento Eu tive e sou feliz aconteceu no 
Espaço Acalanto, na Av. Maria Quitéria, no 
final do mês de outubro. A programação 
contou com falas sobre bem-estar, atividade 
física, sexualidade, alimentação e direitos 
da pessoa com câncer, entre outros temas, 
além de oficinas de lenços e maquiagem. 
Compareceram mais de 200 pessoas, entre 
elas, Fernanda Maia, 38 anos. Careca, sem 
lenço e sem peruca, ela apareceu ao encontro 
deslumbrante e de cabeça erguida. Sua altivez 
deixou a todas boquiabertas. 

Fernanda nasceu no Acre, estado do qual se 
sente orgulhosa de ser filha. Há quase 10 anos 
em Feira de Santana, ela carrega um sotaque 
bonito, que mistura características da região 
Norte com o interior da Bahia. Chegou aqui 
após o marido, que é médico, ser convocado 
a assumir um hospital em Uauá, município 
localizado a cerca de 300 km de Feira. Depois, 
mudaram-se para cá. Professora de formação, 
mãe de um rapaz de 17 anos, o Pedro, e uma 
menina de sete, Sofia, essa nascida em terras 
baianas, ela era mãe em tempo integral 
quando recebeu o diagnóstico do câncer de 

mama. Longe dos pais e demais parentes, 
teve o marido como égide.  

Alguns meses antes conheceu a Associação de 
Apoio à Pessoa com Câncer (AAPC), entidade 
sem fins lucrativos que atende pacientes 
oncológicos de Feira de Santana e região. 
Na companhia do esposo e dos dois filhos, 
visitou a associação e decidiu, junto com a 
família, apadrinhar uma das pacientes, Tati, 
uma menina com leucemia. O contato com 
Tati, fez com que Sofia, na época com cinco 
anos, compreendesse melhor e com mais 
tranquilidade o adoecimento da mãe.

- Mãe, você está com a mesma doença da Tati, 
né? Você vai ficar boa, então, porque a Tati já 
tá com cabelinho. – falou a pequena, confiante 
da recuperação da mãe.

Durante toda a quimioterapia, que durou 
seis meses, ela se arrumava como quem ia 
a uma festa. Toda semana escolhia roupa, 
salto, maquiagem e a careca.  “Eu estava indo 
para o lugar que, abaixo de Deus, era a minha 
cura. Eu tinha que ir como se estivesse indo 
ao melhor lugar do mundo, ia impecável”, 
ela conta, sorrindo orgulhosa da forma como 
conseguiu afrontar a doença. Quando chegava 
lá, era sempre recebida com a surpresa e o 
entusiasmo das companheiras de tratamento. 
“Como você consegue estar tão linda assim?” 
era a pergunta que mais ouvia. Após algumas 
conversas, a conclusão delas sempre era: 
“Agora eu vou fazer como você”. E, assim, ela 
motivava as outras mulheres a se sentirem 
bem consigo mesmas, demonstrando que o 
câncer não precisava significar a negação da 
feminilidade, a impossibilidade de ser, sentir 
e se apresentar bonita.   

Com isso, decidiu que, após a conclusão dos 
procedimentos médicos necessários à sua 
cura, começaria a trabalhar com moda. Este 
ano, abriu as portas do seu Closet, uma loja 
de roupas localizada na Av. Noide Cerqueira. 
Entre a moda e a família, ela pratica esporte 
e participa voluntariamente do Anjos do 
Bem, um projeto de doação de marmitas 
para pacientes em tratamento na UNACON e 
no Hospital Dom Pedro Alcântara. São cerca 
de 300 marmitas por semana, preparadas 
e distribuídas por elas aos pacientes que, 
vindos de outras cidades ou de bairros 
distantes, passam o dia inteiro nas unidades. 
Fernanda começou a participar quando ainda 
estava em tratamento. Ia todas as quartas, 
sem peruca e sem lenço. Assim como no 
GBO, onde fazia tratamento, as mulheres a 
recebiam espantadas: “Como assim você não 
está tentando esconder a doença?”. Para ela, 
nunca se tratou de levar apenas as marmitas, 
mas também esperança de que é possível 
passar pela doença sem ser derrubada por ela.
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Em entrevista, elas falaram sobre a reação 
das pessoas, em espaços públicos e, 
algumas vezes, em relações interpessoais, 
tanto ao conhecimento de que estavam 
doentes, quanto, e talvez principalmente, 
à ausência de cabelos, sinal mais evidente 
de que enfrentavam o câncer. O estigma do 
câncer enquanto atestado de óbito, como 
caminho inescapável para a morte, é um 
dos aspectos sociais que mais afetam as 
pacientes oncológicas. Ser olhada com pena, 
como alguém que está prestes a morrer, é 
profundamente doloroso para quem, em 
tratamento, precisa de forças para se manter 
sã e confiante no porvir. Ter que se sentir 
impelida a negar sua condição de paciente 
ou de sobrevivente para não enfrentar os 
olhares ou discursos daqueles que assumem 
a luta contra o câncer como, invariavelmente, 
perdida, é mais uma batalha para elas. Se 
pudessem, talvez, todas pediriam para que 
fossem vistas como de fato são: mulheres 
fortes, corajosas e vitoriosas. 

“Muitas vezes, a gente fica aprisionada 
porque é imposto que não podemos 
mostrar nossas carecas. Eu ia lá e 
mostrava que podemos sim”, Fernanda 
Maia. 

O câncer, ainda que bastante difícil e 
doloroso, pode ser professor de grandes 
lições, trazendo para aquelas muitas que 
sobrevivem aprendizados valiosos. Para 
Fabiane, Maria do Carmo, Thais e Fernanda, 
uma das maiores lições deixada, cada uma 
a seu modo, foi poder ver a vida com outros 
olhos: enxergar mais beleza nas pequenas 
coisas, preocupar-se menos com aquilo que 
não se pode mudar, atribuir um peso menor 
aos problemas cotidianos, aproveitar mais 
intensamente suas relações, olhar com mais 
carinho e cuidado para si mesma, priorizar 
seus sonhos e necessidades e, acima de tudo, 
ser feliz.  

Como boas amigas, as quatro encontram-
se ocasionalmente para trocar figurinhas e 
conversar sobre a vida. Unidas pelo câncer, a 
relação delas extrapolou a doença e se mantém 
em função das suas afinidades pessoais e 
da confiança e carinho estabelecidos ao 
longo tempo. Embora tenham transformado 
o processo de adoecimento em elemento 
transformador para as suas vidas e as vidas 
daquelas que conseguem alcançar com 
as suas histórias, elas são muito mais do 
que pessoas que sobreviveram ao câncer, 
são profissionais, amigas, mães, filhas e 
companheiras. Mulheres com uma vida inteira 
pela frente. 

“Você se redescobre como pessoa, o 
câncer não é o fim, é o início de uma 
nova história, de uma nova vida”, Thais 
Ferreira.
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Tempo, amigo 
   

O câncer me rasgou por dentro, 
revolucionou a minha vida, tirou tudo 
do lugar. Foi um verdadeiro vendaval. 

Um furacão, uma tempestade 
e deixou tudo uma bagunça. E 

eu nunca fui boa em lidar com o 
caos. Sempre funcionei com tudo 

arrumadinho. E me vejo agora 
querendo pôr cada coisa em seu 

devido lugar. Só que nada aceita mais 
o seu posto antigo. Nada por aqui 

se contenta em ser o que era antes. 
Muito menos eu! 

 
E aí me dou conta de que ainda 

preciso de um tempo. Tempo 
pra curar, tratar, aceitar, entregar, 
processar e transformar toda essa 

intensa revolução aqui dentro de mim. 

Melina Pinto, 29 anos
membro do grupo Eu tive e sou feliz

Foto | Arquivo Pessoal
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Em 2002, ao sair de mais um plantão no 
instituto de hematologia no qual trabalhava 
Dr. Jorge Américo, médico oncologista, 
encontrou um dos seus pacientes sentado 
na calçada. O homem, que estava em 
tratamento contra o câncer, residia em Ipirá, 
há 95 km de Feira de Santana. Estarrecido, 
o médico indagou por que ele não havia 
ido para casa. “Eu não tenho dinheiro 
e não tenho onde ficar”. Inconformado 
com as condições de sobrevivência dos 
seus pacientes, Jorge recolheu, junto à 
enfermeira Solange Luna, contribuições de 
colegas da área de saúde e alugaram uma 
casa. Começava ali a AAPC, Associação 
de Apoio à Pessoa com Câncer, entidade 
sem fins lucrativos que tem como objetivo 
principal acolher pacientes oncológicos e 
seus familiares.

Com mais de dois mil pacientes inscritos e 
80 leitos disponíveis, a associação oferece, 
hoje, além de hospedagem e alimentação, 
arte terapia, sessões de Heike, rodas de 
conversa e atendimento com assistente 
social, psicóloga e nutricionista. Conta 
também com a participação, em regime 
de estágio, de graduandos de diferentes 
cursos. A assistência jurídica é prestada 
pelo advogado Roque Mota, presidente 
da entidade desde 2011, no sentido de 
auxiliar os que estão na luta pelos seus 
direitos enquanto pacientes oncológicos. 
A entidade distribui ainda cestas básicas, 
perucas, lenços e próteses mamárias, além 
de emprestar cadeiras de rodas e muletas.

Além do apoio da prefeitura de Feira de 
Santana, que custeia o aluguel e os recibos 
mensais de água e luz, bem como com a 
verba, destinada ao apoio de organizações 
de interesse público, repassada pela Câmara 
dos Vereadores, a associação se mantém 
com doações realizadas por pessoas 
jurídicas e físicas, muitas alcançadas 
através do telemarketing realizado pela 
própria AAPC e da divulgação da mesma 
nos diferentes meios de comunicação.

Voluntária há mais de dez anos, Alexsandra 
Almeida assumiu há seis meses a 
coordenação da AAPC, sucedendo Djanira 
Torres, que ficou no cargo por 14 anos. 

Carismática, de voz mansa e gentil, 
Alexsandra recebeu a mim e Rosângela, 
membro da equipe MaiSaúde, de forma 
calorosa ao chegarmos para entrevistá-
la. Como quem recebe amigas de longa 
data, nos apresentou todos os cômodos da 
associação. Localizada na Rua Tereza Cunha 
Santana, a sede da AAPC é aconchegante 
como casa de avó, cheia de gente e de 
amor. Com sorrisos para lá e para cá, fomos 
apresentadas aos voluntários e pacientes. A 
Sandra, como é carinhosamente chamada, 
precisava atender a um compromisso e 
retornava em seguida, deixando-nos na 
companhia de Izoneide e Cristiane, duas 
mulheres diagnosticadas com câncer de 
mama e assistidas pela associação.

Izoneide Felix, 63 anos, além de paciente, 
é também voluntária. Servidora pública, 
atualmente afastada devido ao tratamento 
contra o câncer, ela atuou anos como 
assistente social junto ao munícipio, nos 
CRAS e CREAS. Agora, oferece escuta 
àquelas que estão enfrentando dores e 
vitórias semelhantes às suas. Espontânea, 
falante e dona de si, Izoneide nos levou à 
sala de atendimento psicológico e contou 
um pouco da sua história. Diagnosticada 
com câncer de mama triplo negativo em 
2018, ela encara a luta contra a metástase, 
que atingiu seus ossos, de cabeça erguida. 
“Raspei minha cabeça na praia, na virada 
do ano, dando risada. Vesti uma seda de 
praia bem linda, me maquiei toda e disse: 
agora vou me assumir”. Foi com muita 
leitura e com as trocas com o oncologista 
que a acompanha, que Izoneide aprendeu 
sobre os mais diversos aspectos do câncer 
de mama. É sem meias palavras que ela fala 
sobre ele, dissecando-o, como quem prova 
que dominou a doença conhecendo-a. 
Sobre sua relação com a AAPC, afirma que, 
através dela, melhora sua autoestima e das 
outras pacientes com escuta qualificada, 
oficinas de artesanato e mostrando-se 
como alguém que não desiste. “Eu estou 
com câncer, essa é a minha realidade. 
Tenho que me cuidar, ter qualidade de vida 
e não ter medo. Ninguém nasceu para ser 
imortal, possa ser que eu morra de qualquer 
outra coisa”. 

Associação de Apoio à Pessoa com Câncer: 
acolhimento como caminho para a cura
Organização idealizada pelo médico oncologista Dr. Jorge Américo, completa 
17 anos de apoio e cuidado aos pacientes com câncer e seus familiares

Sarah Sanches, jornalista



Na recepção, Cristiane Mesquita, 45 anos, 
apresentada a nós quando chegamos, 
conversava alegremente com Gildete, que 
foi visitar a AAPC naquela tarde pela primeira 
vez a convite da amiga. Ambas venceram 
o câncer de mama. Animada e proativa, 
sempre disposta a participar de qualquer 
atividade, Cris foi apelidada de Pipoca. Não 
para quieta. Apaixonada pela associação, 
ela atribui parte da sua alegria ao espaço: 
“A pessoa em tratamento contra o câncer 
fica desorientada, pode ficar um pouco 
depressiva, mas aqui dentro ninguém fica 
porque as pessoas sabem como nos tratar e 
orientar, são todos atenciosos e amorosos”. 
Pipoca é uma pessoa com deficiência 
e diz que, em função das questões de 
acessibilidade em espaços públicos e 
coletivos, antes de conhecer a associação, 
ela saía pouco de casa. Agora, está sempre 
por lá, onde construiu relações de amizade. 

A chegada de Pipoca à AAPC se deu em 
função da busca pela prótese mamária, 
após a realização da mastectomia. Feliz 
coincidência, visto que naquele mesmo dia, 
Alexsandra buscava alguém para prestar 
depoimento sobre a importância da doação 
das próteses, elemento imprescindível 
para a aprovação do Projeto Adote uma 
mulher mastectomizada, xodó da atual 
coordenadora. “O projeto foi iniciado por 
Bethânia Knoedt, relações públicas da 
AAPC, com o nome de SOS Mama. Eu dei 
continuidade, tenho um carinho muito 
especial por ele”, conta ela que elaborou a 
última versão do projeto da noite para o dia 
a fim de conseguir apoio financeiro. Com 
isso, conseguiu, à época, a doação de 50 
próteses. 

Foi devido a sua proximidade, física e 
emocional, com aqueles acometidos 
pela doença, que Alexsandra se tornou 
voluntária da AAPC. Assim como outras 
pessoas que chegam a esta e a outras 
associações de apoio, ela possui histórico 

familiar de câncer: sua mãe e cinco irmãs 
tiveram câncer de mama. Como prevenção, 
Alexsandra realizou, desde os 20 anos, 
exames anuais a fim de rastrear qualquer 
nódulo ou alteração que pudessem ser 
indicativos da doença. Depois de retirar 
diversos fibroadenomas, foi diagnosticada 
em 2018 com câncer de mama in situ. Graças 
ao diagnóstico precoce, não fez quimio, nem 
radioterapia, fazendo mastectomia bilateral 
como forma de impedir o ressurgimento de 
alguma lesão.

Alexsandra conta a importância das 
próteses mamárias para o bem-estar 
emocional das mulheres que realizaram 
mastectomia.  “Quando eu ligo para as 
mulheres e aviso que podem vir buscar as 
próteses, elas choram. Parece uma coisa 
tão simples, mas a autoestima da mulher 
depois é outra”. Somente este ano, a AAPC 
doou 80 próteses, vinte delas na abertura 
da Campanha Outubro Rosa, evento 
importante para a visibilidade da associação, 
que realizará no dia 27 de outubro uma 
feijoada acompanhada de apresentações 
musicais a fim de arrecadar dinheiro para 
a construção da futura sede da AAPC, em 
terreno já doado pela prefeitura. 

É por acreditar no acolhimento enquanto 
parte do caminho para a cura, que 
aqueles que fazem a AAPC acontecer dão 
continuidade ao sonho de Jorge Américo e 
Solange Luna. Hoje, realidade que sustenta, 
com muito suor, fé e força de vontade, a vida 
de tantas pessoas. Sem dúvidas, a AAPC se 
mantém, apesar de todas as dificuldades 
típicas das entidades sem fins lucrativos, 
graças ao empenho de muitas mãos, 
concretizando-se enquanto um espaço em 
que muitas histórias de vidas, marcadas 
por dores, perdas e lutas, se encontram e 
se convergem em força e ânimo por dias 
melhores e finais felizes. “Isso aqui não 
deveria se chamar AAPC, deveria se chamar 
amor”, resumiu Pipoca. 
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A associação recebe doações de diferentes 
formas: em dinheiro, que pode ser feita na 
sede, ou através de depósito ou transferência, 
na Caixa Econômica Federal, agência 1611, 
operação 003 e conta corrente 000367-0; 
recebe também roupas e alimentos, cabelos 
para confecção de perucas, produtos de 
higiene e limpeza, além de doações através 
do cadastro de pessoas físicas ou jurídicas na 
Nota Fiscal Premiada da Bahia. Os telefones 
para contato são: (75) 3623-6488 e 3487-5899.

Foto | Luanna Pinheiro







Genteda 

Eduardo Borges
Gestor do Laboratório Análise
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Eduardo Borges de Freitas, 51 anos, é 
filho de Luiz Borges e Terezinha Borges 

de Freitas. Nascido em Ipirá, mudou-
se para Feira de Santana ainda criança e 
adotou a Princesa do Sertão como sua 
casa, lugar que escolheu para viver e criar 
seus filhos, dois meninos, um de 13 e outro 
de seis anos. Homem de conversa direta, 
franca, sem meias palavras, Eduardo traz 
nos olhos a tranquilidade de quem é feliz 
e realizado fazendo exatamente o que 
escolheu: ser o gestor de uma grande 
organização. 

Começou a trabalhar ainda jovem, 
por volta dos 13 anos, no armazém 
de cereais de seus pais, na ladeira do 
Centro de Abastecimento. Estudando e 
trabalhando, ficava no caixa, gerava nota 
fiscal, fazia pequenos relatórios. Eduardo 
sempre gostou muito de administração e, 
mesmo naquela época, ainda sem saber, 
já apresentava talento para trabalhar na 
área. Ajudava seu pai, um comerciante 
que ficou muito conhecido como “Luiz 
do Feijão”, pois comprava e revendia o 
produto para todos os cantos desse nosso 
Brasil, tornando-se um grande fornecedor 
na época. Uma história de luta, de um 
nordestino vindo da roça, que encarou a 
cidade grande com a família, em busca 
de uma vida melhor. Eduardo sente muito 
orgulho de sua história e especialmente 
de seu pai e sua mãe, que, até hoje, lhe 
servem de inspiração.

Após começar o curso superior em 
Administração, o seu primeiro vínculo 
formal de trabalho foi como estagiário 
da Caixa Econômica Federal. Trabalhava 
no CAT (Central de Atendimento do 
Trabalhador), quando foi escolhido como 
terceiro melhor estagiário do Brasil pela 
revista Agitação do CIEE. O prêmio foi 
um estágio remunerado de seis meses 
em qualquer filial do grupo Accor do país. 
Escolheu Salvador, onde permaneceu por 
dois anos, até 1999, quando retornou à 
Feira de Santana. 

Nessa época, Eduardo foi convidado por 
Dr. Jolival Soares, fundador do Laboratório 
Análise, para fazer uma auditoria no setor 
financeiro. Daí em diante, galgou uma 
carreira de sucesso na empresa, passando 
à gerente geral, cargo que ocupa até 
hoje. Nesse tempo, embora já fosse líder 

de mercado, o Análise era uma empresa 
pequena, com apenas 15 funcionários. 
Atualmente, o laboratório possui mais de 
300 colaboradores, em vários municípios 
da Bahia. O crescimento e evolução do 
Laboratório Análise é um reflexo de uma 
administração competente e do trabalho 
dedicado de uma equipe qualificada e 
muito bem escolhida, da qual Eduardo se 
orgulha de fazer parte.

Dessa caminhada, destaca uma grande 
conquista: a maturidade profissional, que 
permite um novo olhar para as pessoas e 
especialmente para sua equipe. Relembra 
sorrindo do homem que há 20 anos 
começava uma carreira brilhante na gestão 
de uma grande empresa, com muitos 
sonhos e metas. Hoje, se percebe um ser 
humano muito melhor do que quando 
iniciou essa jornada, todavia, com muito 
mais responsabilidade, reinventando-se 
todos os dias para vencer novos desafios.

Em 2020, o Análise completa 40 anos. A 
meta de Eduardo é continuar trabalhando 
para que o laboratório cresça ainda mais e 
que, no futuro, uma nova geração assuma 
o compromisso, a exemplo do que já está 
acontecendo na direção geral da empresa, 
hoje a cargo de Dr. Marcelo Villar, filho e 
sucessor de Dr. Jolival. Eduardo encara o 
por vir com otimismo e fala do passado 
com orgulho de já ter sido cantor de 
banda, jogador de futebol, vendedor de 
geladinho e doceiro prendado, daqueles 
que fazem um doce de leite para ninguém 
botar defeito.

Quanto aos sonhos, ele é taxativo: quer 
ver seus filhos crescerem bem, com 
saúde, formarem-se e se tornarem 
homens dignos como o avô. Além disso, 
pensa em ainda viajar bastante, mas, de 
hoje em diante, só para lugares distantes 
dos grandes centros urbanos. Vale 
do Capão, Lençóis ou qualquer outro 
lugar maravilhoso no litoral. Eduardo 
quer proximidade com a natureza, 
tranquilidade, areia branca e beira de mar. 

Eduardo Borges de Freitas é Formado em 
Administração pela Universidade Estadual 
de Feira de Santana (UEFS), pós-graduado 
em Gestão Empresarial também pela UEFS, 
possui MBA em Gestão de Saúde pela 
Fundação Getúlio Vargas e MBA Executivo 
pela Universidade de Chicago.
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A saúde física é uma condição importante 
para que tenhamos energia e disposição 

para exercermos atividades cotidianas e 
vivenciarmos experiências emocionais. 
Quando o corpo é acometido por qualquer 
doença, colocamo-nos diante da necessidade 
de lutar contra o que nos limita, tendo como 
importante ferramenta a procura da cura 
física e, diante da impossibilidade dela, 
é preciso que usemos nossa estabilidade 
psíquica para encontrarmos um caminho 
pessoal de aceitação ou superação das 
dores, perdas e dificuldades.                                                      

No diagnóstico de uma doença de maior 
gravidade é natural que haja uma reação 
de tristeza imediata e que, a partir de 
então, enfrentemos significativo estresse 
emocional. A mente passa a considerar 
probabilidades que causam insegurança 
e medo.  Há abalo nas certezas, receio 
da interrupção de planos para o futuro, 
medo das mudanças físicas, da dor e 
das possibilidades de sequelas diversas. 
Assustam-nos as preocupações financeiras 
(“Será que terei como fazer o tratamento”?) 
e a dúvida quanto à cura (“Ficarei saudável 
novamente”?). Consequentemente, se o 
diagnóstico é grave, há o receio do fracasso 
das terapias e, com isso, o temor do fim da 
vida.

Um diagnóstico de câncer de mama 
coloca a mulher em contato com diversas 
possibilidades de perdas, diretas e indiretas. 
A mastectomia (retirada cirúrgica da mama, 
que pode ser parcial ou total) gera muita 
angústia, diante da desfiguração do corpo, 
sendo as mamas um símbolo marcante da 
feminilidade. Não somente a autoimagem é 
marcada, gerando perda da autoestima, mas, 
também, ocorre o receio de sofrer rejeição 
ou abandono nas relações afetivo-sexuais. 
Soma-se a essas perdas o medo de não ter 
sucesso no tratamento e morrer, o que traz 

Transtornos psiquiátricos 
e câncer de mama

Dra. Ana Virginia 
Paiva Damasceno 

Médica Psiquiatra
CRM/BA 19173



o pavor da morte, em si, bem como de 
deixar entes queridos que dependam de 
seus cuidados.

A longa batalha contra o câncer, que inclui 
tratamentos como cirurgia, quimioterapia 
ou radioterapia, leva ao desenvolvimento 
de sintomas emocionais ou psíquicos 
intensos que, em muitos casos, são 
quadros de transtornos mentais. A 
capacidade de elaborar e vivenciar de 
forma psiquicamente equilibrada os 
processos de doença e tratamento é 
individualizada. Contudo, quase 50% 
das pacientes que passam por período 
de tratamento para câncer de mama 
apresentam quadros clínicos psiquiátricos 
que precisam de terapia farmacológica. 
A incidência é muito alta e os sintomas 
devem ser prontamente identificados. 
Se a paciente tiver história prévia de 
diagnóstico psiquiátrico, a probabilidade 
de recidiva durante o tratamento do 
câncer é muito mais alta. Um olhar atento 
do médico oncologista responsável 
e acompanhamento psicológico são 
muito importantes para que sejam 
precocemente detectados possíveis 
sintomas que requeiram tratamento com 
médico psiquiatra. 

Depressão e ansiedade

Os quadros clínicos psiquiátricos mais 
frequentes são os Transtornos Depressivos 
e os Transtornos Ansiosos. Uma depressão 
associada a outras doenças clínicas não 
é, muitas vezes, diagnosticada, pelo fato 
de que alguns sintomas depressivos 
como insônia (ou também aumento 
do sono), anedonia, perda de peso, 
sensação de intensa fraqueza física e 
redução da concentração podem ser 
encontrados em outros quadros clínicos. 
Deve ser informado que, em alguns 
casos, o uso necessário de determinados 
medicamentos no tratamento 
quimioterápico do câncer pode propiciar 
o surgimento ou a intensificação de 
sintomas depressivos, e isso vai requerer 
tratamento especializado. Se a depressão 
não for tratada adequadamente acarretará 
sério comprometimento na qualidade de 
vida da paciente, podendo ela até desistir 
do tratamento oncológico, devido à falta 
de perspectiva de futuro que esse quadro 

psiquiátrico causa, ou, ainda, perder a 
vontade de viver, o que poderá levar ao 
suicídio. 

Os sintomas de ansiedade podem se 
iniciar logo após o diagnóstico, diante da 
expectativa pelo resultado dos exames 
realizados, no período em que se aguarda 
o estadiamento do quadro do câncer, 
o que vai determinar sua gravidade e 
definir um plano terapêutico. Fatores 
como a incerteza da possibilidade do 
tratamento, falta de suporte familiar e 
dificuldades financeiras contribuem de 
significativamente para o surgimento 
de Ansiedade. Sintomas emocionais, 
geralmente referidos como angústia, 
e sintomas físicos, como náuseas, 
vômitos, dispneia (queixa de falta de ar), 
taquicardia (aceleração dos batimentos 
cardíacos, referidos frequentemente 
como palpitações) são comuns no quadro 
de Ansiedade. Caso surjam no decorrer 
do tratamento, é imprescindível a 
avaliação psiquiátrica, para diagnosticar 
corretamente, pois esses e outros 
sintomas físicos também podem ser 
causados pela quimioterapia. O medo 
de possíveis dores, ou mesmo o receio 
da intensificação de dores já sentidas, 
também geram quadro ansioso, durante 
o tratamento. 

Outros diagnósticos psiquiátricos 
associados ao câncer de mama são raros, 
apesar de ocorrerem, como quadros 
de psicoses, transtornos somatoformes 
ou transtornos orgânicos. Também 
vale ressaltar que ainda podem ocorrer 
quadros de uso abusivo de álcool ou outras 
substâncias (lícitas ou ilícitas), como forma 
de mascarar ou diminuir a percepção 
de sintomas, sejam físicos ou psíquicos. 
Uma forte rede de suporte composta por 
profissionais, parentes e amigos é muito 
importante para a mulher que recebe 
um diagnóstico de câncer de mama, 
fazendo com que ela se sinta acolhida, 
compreendida e amada, independente 
das perdas físicas e psicológicas que 
venha a sofrer. Os apoios afetivo, social 
e religioso ou espiritual podem ser de 
fundamental ajuda para que a paciente 
consiga superar as dificuldades de um 
tratamento que requer determinação, 
coragem e confiança.
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O Cicloturismo é uma modalidade 
desportista caracterizada pela junção 
entre o ciclismo e o turismo. Nele, são 
percorridos, de bicicleta, ao menos 30 
quilômetros entre uma cidade e outra 
ou dentro de uma cidade. De acordo 
com Flavya Cerqueira, 39 anos, membro 
do Pinga Bike, grupo de ciclistas de 
Feira de Santana: “o Cicloturismo é um 
grande encontro, uma confraternização 
entre os ciclistas de várias cidades. 
Andamos em grupos, apreciando as 
paisagens vistas no decorrer do pedal”. 
A modalidade já ganhou tantos adeptos 
que existem até agências de turismo 
voltadas especificamente para este tipo 
de passeio sobre pedais. 

Em Feira de Santana, comemora-se 
anualmente, no segundo domingo 
de novembro, o Dia Municipal do 
Cicloturismo, data oficial do calendário 
comemorativo da cidade, instituída em 

2017 através da Lei nº 3704/17. O projeto 
de lei que deu origem à data surgiu como 
uma tentativa de resposta pública à 
morte do ciclista feirense Valnei Almeida, 
triatleta premiado na Bahia. Atropelado 
por um caminhão na Avenida Nóide 
Cerqueira, durante um passeio do grupo 
de ciclismo local do qual participava, 
seu acidente gerou manifestações de 
revolta e cobrança por segurança no 
trânsito. Como forma de apoio público 
ao ciclismo, a Lei 3704/17 prevê apoio 
logístico e suporte às despesas de evento 
comemorativo à data. 

Este ano ocorre, no dia 24 de novembro, o 
7º Cicloturismo Princesa do Sertão, evento 
de importância da cidade, que reuniu nos 
últimos seis anos milhares de ciclistas 
vindos de dezenas de cidades do interior 
da Bahia. Além de celebrar o ciclismo 
enquanto esporte, prática turística e 
meio de transporte, o evento arrecada 
alimentos não perecíveis para colaborar 
com alguma organização da sociedade 
civil de interesse público. Ano passado, a 
Associação de Apoio a Pessoa com Câncer 
(AAPC) foi a entidade beneficiada com as 
doações realizadas, opcionalmente, por 
aqueles inscritos no passeio. As entidades 
que serão beneficiadas nesta edição 
ainda serão definidas em reunião a ser 
realizada no final de outubro, conforme 
comunica o Grupo Junção, constituído 
por representantes dos grupos de 
ciclismo de Feira. Diferente dos anos 
anteriores, a doação de 1 kg de alimento 
não perecível, destinado posteriormente 
às entidades locais, agora será obrigatória 
para aqueles que quiserem participar do 
café da manhã que antecede o início do 
passeio.

“No ano de 2018, conseguimos reunir 
quatro mil ciclistas no 6º Cicloturismo 
Princesa do Sertão, esperamos um 
número ainda maior agora em 2019”, 
Flavya Cerqueira, membro do grupo de 
ciclismo Pinga Bike.

A rota, ainda não definida, conta com 
diferentes pontos de apoio, onde os 
ciclistas podem beber água e se molhar. 
O Pinga Bike é um destes grupos que 
terão pontos de apoio no circuito desta 
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Sobre duas 
rodas: 
cicloturismo 
e mobilidade 
urbana em 
Feira de Santana
Socialização e deslocamento 
através do ciclismo ganha cada 
vez mais adeptos no interior do 
estado

Sarah Sanches,  jornalista

Foto | Arquivo Pessoal



edição. Formado por 33 integrantes, que 
pedalam todas as terças e quintas à noite 
em rotas que variam entre a Av. Nóide, 
Limoeiro, distritos de Humildes, São 
José e Coração de Maria, entre outros, o 
grupo, aos domingos, viaja para participar 
de diferentes eventos de Cicloturismo. 
“Existe um calendário pré-definido, onde 
sabemos com antecedência a cidade onde 
irá ocorrer o evento, para que possamos 
nos planejar para as viagens com tempo”, 
comenta Flavya. O calendário pode ser 
encontrado no site cicloturismonabahia.
com.br, ferramenta responsável pela 
organização e divulgação dos eventos de 
Cicloturismo que ocorrem no estado. 

Ciclismo e mobilidade urbana

Mais do que uma prática esportiva, o 
ciclismo é um estilo de vida, um meio 
de locomoção diário para aqueles que 
buscam um cotidiano mais ativo, mais 
sustentável e também mais econômico. 
Amplamente adotado em países 
desenvolvidos e em grandes capitais, o uso 
da bicicleta enquanto meio de transporte 
contribui para o descongestionamento 
do trânsito, a redução de acidentes, além 
de menos agressão ao meio ambiente, 
visto que não emitem poluentes. 

Se os automóveis já foram a resposta para 
o deslocamento urbano, não são mais. 
Com uma frota cada vez maior de carros 
e motocicletas, dificultando o tráfego 
e aumentando o número de acidentes, 
os poderes públicos têm enfrentado 
a necessidade de encontrar respostas 
alternativas para maior qualidade 
de vida da população em termos de 
deslocamento e acessibilidade. Em 
2012, foi criada a Política Nacional de 
Mobilidade Urbana (PNMU), que tem 
como principal objetivo a promoção do 
acesso aos serviços, equipamentos e 
direitos básicos dos cidadãos através do 
planejamento adequado das cidades, 
garantindo acessibilidade e condições 
efetivas e equânimes de deslocamento 
dos diferentes meios de transporte, 
motorizados e não motorizados, coletivos 
e individuais.  Suas diretrizes visam à 
adoção de um plano de mobilidade 
urbana que assegure qualidade de vida, 
rapidez no ir e vir, acesso qualificado aos 

espaços públicos, segurança e inclusão 
social. 

A política prevê a implantação de 
ciclovias enquanto forma de garantia 
de sustentabilidade econômica e 
qualificação da infraestrutura do 
sistema de mobilidade urbana. Contudo, 
atualmente, Feira de Santana conta com 
apenas uma ciclofaixa, localizada na Av. 
Nóide Cerqueira, inaugurada em 2014 por 
Jacques Wagner, à época governador do 
estado. A faixa que tinha, originalmente, 
8.100 metros, já possui mais de 400 
metros deteriorados, em função de obras 
realizadas. 

A ausência de faixas específicas para 
a circulação de ciclistas dificulta o 
deslocamento dos mesmos na cidade e 
os expõe a riscos de acidentes. Em abril 
de 2018, mais um protesto foi realizado 
em frente à Prefeitura da cidade, 
decorrência de outro atropelamento, 
este ocorrido na Avenida Fraga Maia, 
uma das principais vias da cidade.  
Na ocasião, aproximadamente 300 
ciclistas participaram da manifestação, 
reivindicando por ciclovias.

Recentemente, foi lançado o Portal 
Mobilidade Feira, iniciativa da prefeitura 
em parceira com o Conselho Empresarial 
Mundial para o Desenvolvimento 
Sustentável (WBCSD), associação 
mundial de negócios e desenvolvimento 
sustentável. O Portal pretende ser 
ferramenta e canal de comunicação 
sobre a mobilidade urbana da cidade, 
viabilizando maior participação popular, 
fundamental para o desenvolvimento de 
uma política municipal de mobilidade que 
atenda às necessidades da população 
local. O mapa interativo da cidade, 
todavia, não exibe qualquer conteúdo 
para ciclistas. 

 Sendo a segunda maior cidade do estado 
da Bahia, importante polo comercial e 
industrial, além de ser majoritariamente 
plana, Feira de Santana tem tudo para 
adotar um plano de mobilidade urbana 
mais sustentável e inclusivo, onde seja 
possível, para aqueles que pedalam, se 
locomover com segurança.  
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Tipos de deformidade óssea 
e impacto femoroacetabular

Osvaldo Cerqueira Neto
Reumatologista - Cirurgia do Quadril 
CRM 24807 / TEOT 15340 / RQE 15209

O quadril   apresenta grande amplitude 
de movimento e qualquer anomalia 

nessa estrutura compromete todo o 
conjunto, prejudicando a articulação. 

Em passado recente, havia um grupo de 
pessoas jovens, com antecedentes ou 
não de doença prévia do quadril, que 
se queixava de dor na região inguinal, 
durante ou após atividades físicas, ou 
depois de longos períodos sentadas. 
Em contrapartida, as radiografias eram 
interpretadas como de aspecto normal ou, 
eventualmente, apresentavam alterações 
compatíveis com seqüelas de doença 
prévia. Como conseqüência, não havia 
diagnóstico e terapêutica específicos, 
sendo recomendado tratamento 
sintomático e com restrição de atividades 
físicas.

Com o passar do tempo, em alguns casos, 
havia evolução para artrose do quadril, 
sem nenhuma explicação aparente. 
Hoje, sabe-se que muitas dessas pessoas 
apresentavam o que chamamos de 
impacto femoroacetabular (IFA). O IFA é, 
basicamente, o contato anormal entre o 
fêmur e o acetábulo, que ocorre durante 
os movimentos do quadril, ou seja, no IFA 
a borda do osso da bacia e a cabeça do 
fêmur não se encaixam perfeitamente, 
provocando atrito entre os ossos, com 
prejuízos para a cartilagem, que se 
desgasta de modo irreversível.

Ele pode ser de três tipos: “CAME” 
(alteração no fêmur), “PINCER” (alteração 
no acetábulo) ou MISTO (alteração no 
fêmur e acetábulo), que é o tipo mais 
comum. 

Sintomas

O início pode ser gradual ou associado 
a um episódio agudo de dor. A dor, em 
geral, é maior durante a atividade física ou 

durante períodos em que o paciente fica 
em determinadas posições, sobretudo 
sentado. A dor piora com movimentos 
de flexão, adução e rotações do quadril, 
principalmente a rotação interna.  Pode 
apresentar movimento articular reduzido 
e, em alguns casos, pode-se ouvir 
estalidos em determinados movimentos 
do quadril. 

Devido à alteração mecânica da 
articulação do quadril, dores em 
articulações adjacentes podem surgir, 
como: púbis, sacrilíacas e coluna lombar; 
podendo ocasionar pubalgia, sacroileíte e 
lombalgia. 

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico é clínico e por exames 
de imagens: radiografias, tomografia 
e ressonância. O tratamento 
conservador (não cirúrgico) pode ser 
utilizado em casos específicos, sendo 
principalmente baseado em analgesia, 
uso de antiinflamatórios, fisioterapia, 
modificação da atividade física e 
mudança do estilo de vida, evitando 
atividades que causam dor, como flexões 
e rotações dos quadris ou atividades de 
impacto. Porém, os resultados são muito 
discutíveis, dependendo de cada tipo de 
deformidade e de cada paciente.

O tratamento cirúrgico é o mais efetivo na 
presença da patologia bem diagnosticada 
e sintomática, podendo ser aberto 
(cirurgia convencional) ou artroscópica. 
Nestes casos, trata-se a deformidade 
(CAME, PINCER ou Mistas). Além da 
retirada das deformidades, podem-se 
tratar as lesões do labrum com ressecções 
parciais, suturas ou reconstrução do 
mesmo. Nas lesões da cartilagem, tanto 
da cabeça femoral como no acetábulo 
pré-existentes, os métodos de tratamento 
são pouco resolutivos.
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Completando 10 anos, o Feira Noise 
Festival, que ao longo de nove 

edições foi realizado no Centro de Cultura 
Amélio Amorim, consolidando-se como 
um dos festivais de música independente 
mais conceituados e importantes do 
Nordeste, acontecerá este ano no Ária 
Hall.  Traçando um caminho que vai muito 
além da música, o Feira Noise também 
oferece workshops, palestras, rodas de 
conversa e exposições artísticas.  Um 
prato cheio pra quem gosta de cultura, 
arte e inovação.  Pra falar um pouco mais 
sobre esses 10 anos de história e os planos 
para o futuro do festival, conversamos 
com Elsimar Pondé, que é jornalista, 
radialista, ativista cultural e integrante do 
Feira Coletivo Cultural, grupo responsável 
pela idealização, concepção e realização 
do festival. Confira:

MaiSaúde: Vamos retomar o início da 
história: Como começou o festival? De 
quem foi a primeira ideia?

Elsimar Pondé: Inicialmente, existia 
uma produtora chamada Alcateia aqui, 
em Feira, que era encabeçada, em 
especial, por Paulo de Tarso, Joílson 
Santos e o pessoal do Clube de Patifes, 
que foi ganhando uma dimensão maior, 
com outras pessoas se agregando, e 

construindo essa ideia de organizar 
um coletivo que pudesse não apenas 
gerenciar carreiras, mas que também 
fizesse o debate sobre o ativismo cultural, 
sobre as politicas públicas de fomento e 
incentivo à cultura em Feira de Santana, 
sobre a necessidade de consolidar uma 
relação de troca com artistas de outras 
cidades. Depois, foi consolidado aqui 
o Feira Coletivo Cultural, que surge a 
partir de uma demanda crescente de 
organização e gestão das carreiras de 
artistas independentes da cidade com 
produção autoral, muito consistentes e 
qualificadas já naquele momento. Tudo 
isso em um momento em que o Fora do 
Eixo (coletivo de produção cultural da 
região centro-oeste), vai ganhando uma 
importância considerável no âmbito 
nacional. A gente se insere nesse debate, 
que já ocorria em todo Brasil, sobre a 
produção artística independente e o Feira 
Noise surge em 2009 nesse contexto de 
valorização e de visibilidade da produção 
independente da nossa cidade. 

MaiSaúde: O Feira Noise completa 10 
anos. Voltando um pouco no tempo, você 
imaginava que ele se manteria vivo esse 
tempo todo e teria toda essa relevância 
de hoje?
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Feira 
também 
é terra de 
música 
independente!
Em 2019, o Feira Noise Festival 
completa 10 anos de música, 
arte e resistência cultural

Leandro Silva, Redator PublicitárioFoto | Duane Carvalho
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Elsimar Pondé: Bom, é claro que quando 
você constrói uma ação cultural, como é o 
Feira Noise, ela vai ganhando corpo com 
o tempo. O festival surgiu de uma forma 
muito conceitual, havia uma ideia explícita 
de construir um espaço onde os nossos 
artistas, de Feira de Santana, dialogassem 
com artistas de fora, um espaço onde a 
gente pudesse promover a integração de 
linguagens artísticas. Nós acreditávamos 
no potencial de ampliação desse festival. 
Mas, em um primeiro momento, não se 
pensa “a gente vai se consolidar como 
o maior festival de artes integradas do 
Estado da Bahia” ou, então, “a gente vai 
conquistar o Norte-Nordeste”, no sentido 
da respeitabilidade e da admiração que 
conquistamos de muitos produtores e 
artistas. As coisas foram ganhando corpo 
e tomando a dimensão que tem hoje: 
sendo um dos mais respeitados festivais 
de música independente do país.

MaiSaúde: Toda  edição  do  Feira  
Noise   vocês apostam em nomes 
superinteressantes da música 
underground baiana, nordestina e 
brasileira. Nomes que, inclusive, já 
tocaram em festivais de renome, como o 
Rock In Rio e o Lollapalooza. Como é feita 
essa curadoria?

Elsimar Pondé: A curadoria é sempre um 
desafio porque existem muitos nomes 
que nós, do Feira Noise, queremos trazer 
pro festival, nomes que já passaram pelo 
festival e outros que ainda não tiveram a 
oportunidade de se apresentar conosco, 
e ainda existem outros tantos nomes que 
nos procuram, artistas que têm muita 
vontade e muito interesse em fazer 
parte da lineup do evento. A curadoria 
é desafiadora mesmo. Diante da grande 
quantidade de artistas, de grupos e 
bandas que são muito relevantes no 
cenário da música independente e que 
fazem um trabalho muito legal em 
diversos estilos. Trazemos atrações de 
tendências diversas: a galera do hip-hop, 
artistas da música regional, do reggae, do 
rock’n roll, da música instrumental. 

MaiSaúde:  Quais as dificuldades 
de se realizar um festival de música 
independente no interior da Bahia? Falta 
investimento?

Elsimar Pondé: Agora há pouco, eu 
estava falando sobre as dificuldades de 
trazer alguns nomes para o festival, que, 
geralmente, giram em torno do aspecto 
financeiro, obviamente.  É um festival 
que tem sido construído por um coletivo 
de artistas, produtores, sobretudo, de 
ativistas, que tem um olhar mais amplo 
pra arte e pra cultura, que entendem 
a dimensão econômica, e a dimensão 
simbólica que esse evento tem. Porque 
o evento é respeitado, é conhecido, e 
esse é um capital importantíssimo que 
a gente construiu no decorrer desses 10 
anos. Quanto aos artistas, a capacidade 
de articulação é decisiva pra viabilizar a 
vinda de muita gente boa pro festival. A 
maioria dos artistas que atua no segmento 
independente reconhece a necessidade 
de circular e abrir a guarda pra facilitar o 
processo de negociação. Agora, é óbvio 
que, pelas próprias características do Feira 
Noise, uma ação cultural, que valoriza a 
formação e o diálogo entre as linguagens 
artísticas, que dá visibilidade à cidade, 
mereceríamos, do ponto de vista do 
poder público, um olhar mais apurado, de 
maior valorização do festival. Então, falta 
uma participação mais efetiva do poder 
público conosco. A gente tem dialogado 
pra ampliar o relacionamento com a 
iniciativa privada, até porque o público 
que participa do festival tem um perfil 
muito próximo de diversos segmentos, e 
é importante pra vários ramos de negócio 
estejam presentes no Feira Noise, pelo 
público que a gente congrega.

MaiSaúde:  Na sua opinião, qual a 
importância e o impacto cultural que um 
festival desse porte exerce na cidade?

Elsimar Pondé: O impacto que o Feira 
Noise tem pra cidade e pra região, do 
ponto de vista cultural, é indiscutível. Se 
você dialoga com artistas e produtores 
locais, qual o olhar que eles têm sobre 
o festival, como têm vontade de 
participar, no caso daqueles que ainda 
não participaram, e de retornar, no 
caso daqueles que já participaram, isso 
confirma como nós somos importantes 
pra esse cenário. Ano passado, quando 
abrimos as inscrições (do edital de 
bandas com interesse em tocar no 
festival), tivemos mais de 300 inscrições 
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de bandas do Brasil todo, só um ou dois 
estados ficaram de fora. Então, temos um 
impacto muito grande do ponto de vista 
do incentivo para que o artista produza. 
A gente tem uma cena autoral muito 
rica na cidade e nós temos convicção 
de que o Feira Noise Festival e as ações 
do Feira Coletivo, no decorrer desses 10 
anos,  provocam os artistas e produtores 
locais a desenvolverem um trabalho cada 
vez melhor, a se preocuparem com a 
gestão de suas carreiras, com lançamento 
de material autoral, com conteúdo 
audiovisual atrelado a esse material, um 
conteúdo que seja bem feito. Ou seja, a 
gente faz girar uma importante cadeia 
econômica na cidade. Outro aspecto 
que a gente precisa considerar, que a 
gente sempre traz à tona no festival, é a 
necessidade de lutarmos pela instituição 
efetiva de politicas públicas pra fomentar 
e incentivar a arte. Nesse sentido, o 
impacto do Feira Noise e demais ações do 
Feira Coletivo é extremamente valoroso.

MaiSaúde: Pra encerrar,  o que esperar 
da edição 2019 do Feira Noise?  Pode 
contar alguma atração que vocês estão 
preparando para o público?

Elsimar Pondé: Infelizmente, não posso 
te dizer atrações do festival, nós temos 
um pacto de não divulgar nomes. Alguns 
nomes estão sendo cogitados, inclusive 
nomes levantados nas redes sociais, mas 
eu não posso confirmar quais. Sobre as 

expectativas, sempre são grandes, afinal 
de contas, a gente está há bastante tempo 
na realização do festival. Tem essa coisa 
conceitual que marca o Feira Noise, não é 
somente um evento que está com o som 
rolando, nós temos uma preocupação 
com a formação, com o diálogo entre as 
linguagens artísticas, tudo isso faz parte 
da nossa história, além do simbolismo dos 
10 anos, né? Este ano teremos mudanças. 
O festival sempre aconteceu no Centro 
de Cultura Amélio Amorim, partindo, 
inclusive, da perspectiva de que a gente 
precisa ocupar os espaços públicos. 
De fato, o Amélio Amorim é um espaço 
que precisa, efetivamente, estar sendo 
ocupado pelos eventos estruturantes, 
pelos artistas da cidade, pelos produtores 
da cidade. Infelizmente, este ano não 
conseguiremos fazer no Amélio, por 
conta de algumas restrições, algumas 
situações que a gente acha que deveria 
ser objeto de diálogo, envolvendo a classe 
artística, quem produz arte na cidade, 
mas, infelizmente, essa situação não fluiu 
como deveria. Contudo, o festival segue 
firme e forte, e vamos para um espaço 
muito legal, que é o Ária Hall e tenho 
certeza que o público vai curtir demais o 
Feira Noise 2019.

O Fervura Feira Noise, aquecimento para o 
festival, acontece no dia 10 de novembro, no 
Johnnie Club, e o Festival Feira Noise acontece 
nos dias 23 e 24 de novembro. Ingressos à 
venda na Sympla. 
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A próstata é uma glândula 
que só o homem possui 

e que se localiza na parte 
inferior do abdômen. É 

um órgão pequeno, 
tem a forma de maçã 
e se situa logo abaixo 
da bexiga e à frente 
do reto (parte 
final do intestino 
grosso). A 
próstata envolve 
a porção inicial 
da uretra, tubo 
pelo qual a urina 
a r m a z e n a d a 
na bexiga é 
eliminada. A 
próstata produz 

parte do sêmen, 
líquido espesso 

que contém os 
e s p e r m atozo i d e s , 

liberado durante o ato 
sexual.

 

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo 
mais comum entre os homens (atrás 
apenas do câncer de pele não melanoma). 
Em valores absolutos e considerando 
ambos os sexos, é o segundo tipo mais 
comum. Mais do que qualquer outro 
tipo, é considerado um câncer da terceira 
idade, já que 75% dos casos no mundo 
ocorrem a partir dos 65 anos. O aumento 
observado nas taxas de incidência no 
Brasil pode ser parcialmente justificado 
pela evolução dos métodos diagnósticos 
(exames), pela melhoria na qualidade dos 
sistemas de informação do país e pelo 
aumento na expectativa de vida.

Alguns desses tumores podem crescer 
de forma rápida, espalhando-se para 
outros órgãos e podendo levar à morte. A 
maioria, porém, cresce de forma tão lenta 
(leva, em média, 15 anos para atingir 1 
cm³) que não chega a dar sinais durante a 
vida e nem a ameaçar a saúde do homem.

Fatores de risco

A idade é um dos fatores de risco 
mais importante, uma vez que tanto 
a incidência quanto a mortalidade 
aumentam significativamente após os 

50 anos. Ter pai ou irmão com câncer 
de próstata antes dos 60 anos reflete 

tanto na presença de fatores 
genéticos (hereditários) quanto em 
hábitos alimentares ou estilo de 
vida de risco de algumas famílias. 
Excesso de gordura corporal 
aumenta o risco de câncer de 
próstata avançado. Exposições 
a substâncias químicas, como 
aminas aromáticas (comuns 
nas indústrias química, 
mecânica e de transformação 
de alumínio), arsênio (usado 

Câncer de Próstata
O diagnóstico precoce possibilita melhores 
resultados no tratamento e maior probabilidade 
de cura do paciente.

Dr. Tarcisio Matos de Andrade 
Médico urologista

CRM 25255

Edição 4 | MaiSaúde | 77



Edição 4 | MaiSaúde | 77

como conservante de madeira e como 
agrotóxico), produtos de petróleo, motor 
de escape de veículo, hidrocarbonetos 
policíclicos aromáticos (HPA), fuligem e 
dioxinas estão associadas ao câncer de 
próstata.

Em sua fase inicial, o câncer da próstata 
tem evolução silenciosa. Muitos pacientes 
não apresentam nenhum sintoma ou, 
quando apresentam, são semelhantes 
aos do crescimento benigno da próstata 
(dificuldade de urinar, necessidade de 
urinar mais vezes durante o dia ou à 
noite). Na fase avançada, pode provocar 
dor óssea, sintomas urinários e, quando 
mais grave, infecção generalizada ou 
insuficiência renal.

Diagnóstico 

A detecção precoce do câncer é uma 
estratégia para encontrar o tumor em fase 
inicial e, assim, possibilitar melhor chance 
de tratamento. A detecção pode ser feita 
por meio da investigação, com exames 
clínicos, laboratoriais ou radiológicos, de 
pessoas com sinais e sintomas sugestivos 
da doença (diagnóstico precoce), ou com 
o uso de exames periódicos em pessoas 
sem sinais ou sintomas (rastreamento), 
mas pertencentes a grupos com maior 
chance de ter a doença. No caso do câncer 
de próstata, esses exames são o toque 
retal e o exame de sangue para avaliar 
a dosagem do PSA (antígeno prostático 
específico).

O diagnóstico precoce desse tipo de 
câncer possibilita melhores resultados 
no tratamento e deve ser buscado com a 
investigação de sinais e sintomas como: 
dificuldade de urinar; diminuição do jato 
de urina; necessidade de urinar mais vezes 
durante o dia e à noite; e sangue na urina. 
Na maior parte das vezes, esses sintomas 
não são causados por câncer, mas é 
importante que eles sejam investigados 
por um médico.

O câncer da próstata pode ser identificado 
com a combinação de dois exames: 

1) Dosagem de PSA: exame de sangue 
que avalia a quantidade do antígeno 
prostático específico; 

2) Toque retal: como a glândula fica 
em frente ao reto, o exame permite ao 
médico palpar a próstata e perceber se há 
nódulos (caroços) ou tecidos endurecidos 
(possível estágio inicial da doença). O 
toque é feito com o dedo protegido por 
luva lubrificada. É rápido e indolor, apesar 
de alguns homens relatarem incômodos 
e terem enorme resistência em realizar o 
exame. 

Na maioria dos homens, o nível de PSA 
costuma permanecer abaixo de 4 ng/ml. 
Alguns pacientes com nível normal de 
PSA podem ter um tumor maligno, que, 
geralmente, é mais agressivo. Por isso, 
esse exame, feito de forma isolada, não 
pode ser a única forma de diagnóstico. 
Nenhum dos dois exames, a dosagem de 
PSA e o toque retal, têm 100% de precisão. 
Assim, podem ser necessários exames 
complementares. 

A biópsia é o único procedimento capaz de 
confirmar o câncer. A retirada de amostras 
de tecido da glândula para análise é feita 
com auxílio da ultrassonografia. Pode 
haver desconforto e presença de sangue 
na urina ou no sêmen nos dias seguintes 
ao procedimento, e há risco de infecção, o 
que é resolvido com o uso de antibióticos. 
Outros exames de imagem também 
podem ser solicitados, como tomografia 
computadorizada, ressonância magnética 
e cintilografia óssea (para verificar se os 
ossos foram atingidos). 

Tratamentos 

Para doença localizada (que só atingiu a 
próstata e não se espalhou para outros 
órgãos), cirurgia, radioterapia e até 
mesmo observação vigilante (em algumas 
situações especiais) podem ser oferecidos. 
Para doença localmente avançada, 
radioterapia ou cirurgia, em combinação 
com tratamento hormonal, têm sido 
utilizadas. Para doença metastática 
(quando o tumor já se espalhou para 
outras partes do corpo), o tratamento 
mais indicado é a terapia hormonal. A 
escolha do tratamento mais adequado 
deve ser individualizada e definida após 
médico e paciente discutirem os riscos e 
benefícios de cada um.








