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Combate ao câncer: especialista alerta para os principais sintomas
SAÚDE

Mesmo que não haja uma predisposição 
genética, diversos outros fatores contribuem 
para o surgimento de um câncer. Por este 
motivo, é necessário, além de visitas anuais 
a um médico, ficar atento a sintomas que 
podem surgir inesperadamente. O médico 
oncologista e cooperado Unimed, William 
Giovanni Soares, explica que existem 
diversos tipos de câncer, no entanto, existem 
alguns sintomas semelhantes entre eles, que 
podem ligar o sinal de alerta no paciente.

“Se a pessoa tem uma ferida na pele que 
não cicatriza, que sangra e que está sempre 
com aquela casquinha, é um sinal de alerta 
para câncer de pele. Da mesma forma que 
uma mancha na pele que vai crescendo e muda o padrão de cor 
e de formato também é um alerta. Além disso, sangramentos, 
seja vaginal, anal, nasal, emagrecimento inexplicável, alteração 
do hábito urinário, dores nos ossos, entre outros sintomas podem 
indicar um câncer”, alerta o médico.

Os sintomas podem aparecer e deixar o paciente em alerta, 
todavia, também não é raro o não surgimento de sintoma algum, o 
que, segundo o oncologista, se torna ainda mais perigoso. “Pode 
acontecer de não existir quase nenhum sinal e a doença ser 
absolutamente silenciosa e se manifestar só no estágio avançado. 
Por este motivo, é recomendado visitas anuais ao médico da 
família, para que ele indique quais exames a pessoa precisa 
fazer. Com isso, pode-se evitar que o câncer seja descoberto em 
um estágio mais avançado, o que diminui as chances de cura”, 
recomenda o profissional.

Causas
O câncer é um conjunto de mais de 100 doenças que tem em 

comum a característica de se espalhar para outro órgão. Como 
são vários tipos, cada uma variação do câncer também pode ter 
sua causa específica. Entretanto, além do fator genético, outras 
causas podem ser associadas ao surgimento da doença.

“Alguns estão relacionados ao estilo de vida, quando a pessoa 
é sedentária, tem uma alimentação rica em gordura e pobre 
em frutas e vegetais, aumenta o risco de surgimento de câncer. 
Outra causa é a exposição à radiação, como a radiação solar em 
horários inadequados e sem a devida proteção. Há alguns vírus 
que também estão ligados ao surgimento de câncer, como o do 
HPV, das Hepatites B e C. Há também fungos relacionados ao 
câncer de fígado e o cigarro que é responsável por cerca de 30% 
dos tumores hoje em dia”, explica William.

O tipo de câncer que possui maior incidência na população 
mundial é o de pulmão. No entanto, em Aracaju, esse tipo não 

é tão comum, devido à baixa taxa de 
tabagismo na cidade. Segundo Dr. 
William, na capital sergipana, os tipos 
mais comuns são os de mama, de 
intestino e de próstata.

Tratamento
Atualmente, o tratamento ao câncer 

avançou. Diversas novas tecnologias 
auxiliam o paciente a ter mais chances 
de cura e de obter mais qualidade 
de vida. “A medicina avançou muito, 
principalmente na parte de diagnóstico, 
que não é só de laboratório, mas 
exames de imagem, ressonância. A 

gente já consegue visualizar lesões e tumores menores, o que 
aumenta a possibilidade de cura”, afirma o especialista.

O tratamento pode envolver três pilares importantes: a cirurgia, 
a radioterapia e a quimioterapia. “Hoje, já temos robôs que fazem 
cirurgia, existem técnicas de vídeo e um pós-operatório que 
permite que o paciente tenha uma recuperação mais assistida. 
Sobre a radioterapia, durante muito tempo, vivemos no Brasil 
uma desassistência, mas agora temos equipamentos de ponta, 
que não devem nada aos melhores centros mundiais. Podemos 
oferecer um tratamento com doses de radioterapia, sem precisar 
danificar os órgãos vizinhos. Você pode dar doses maiores, com 
uma precisão milimétrica”, continua.

A quimioterapia foi um dos métodos que mais avançou 
ultimamente com o surgimento de mais drogas que agem em mais 
receptores, mais áreas de células diferentes. “Surgiram outros 
medicamentos que se chamam imunoterapia, que você consegue 
fazer com que o sistema imunológico na pessoa reconheça aquela 
célula do tumor como um inimigo e o próprio sistema imunológico 
vai lá e destrói essa célula e esse tumor. Temos tudo isso e cada 
vez mais o tratamento é individualizado, dificilmente duas pessoas, 
mesmo que tenham o mesmo tumor, serão tratadas de forma 
igual”, destaca William.

Combate ao câncer
O Dia Nacional de Combate ao Câncer foi criado no ano 2000 

pela União Internacional para o Controle do Câncer (UICC, em 
inglês), com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS). 
Criado por meio da Carta de Paris, a data busca conscientizar 
e educar a população sobre a doença. “Quando se tem um 
diagnóstico precoce, as chances de cura são de 90 a 100%. E 
mesmo nos casos mais avançados, temos a oferecer ainda uma 
boa chance de cura e mais qualidade e prolongamento da vida”, 
reforça o médico especialista.

Fonte: https://infonet.com.br/noticias/saude/combate-ao-cancer-especialista-alerta-para-os-principais-sintomas/
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Pip   ca  com  P  menta

Por Luiz Goulart
LEITURAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO

12 - PRIMEIRO AMOR - Obra magistral de 
Ivan Turguêniev, autor do clássico Pais e Filhos 
que ainda não li e foi considerado o primeiro 
divulgador da literatura russa no Ocidente. A 
história é contada a um grupo de amigos por 
Vladímir Petróvitch sobre sua paixão de infância 
por uma exuberante Zinaida, filha de sua vizinha 
que usa a atração que exerce em vários homens 

para manipular as armas de sedução. O autor era publicamente 
admirado por escritores como Henry James e Gustave Flaubert.

 
13 - LADY MACBETH DO DISTRITO DE 

MTZENSK – O primeiro livro que li do russo 
Nikolai Leskov e considerada sua obra-prima. 
O autor era contemporâneo de Dostoiévski e 
Tolstói, tido como grande retratista dos costumes 
e da alma de seu povo. Nesta impressionante 
narrativa, acompanhamos a transformação de 
Catierina Lvovna, jovem e entediada esposa de 
um velho comerciante, em uma cruel assassina. Inspirada na 
história de uma das maiores vilãs da literatura, da peça Macbeth 
de Shakespeare.

 
14 - PÁSSARO DA TEMPESTADE - Primeiro 

volume da série sobre a Guerra das Rosas, do 
britânico Conn Iggulden. Acompanhamos o rei 
Henrique VI alçado ao trono da Inglaterra com 
o reino abalado pela saúde frágil e que decide 
se casar com uma nobre francesa para selar 
o armistício com a França pondo fim à Guerra 
dos Cem Anos. O acordo gera forte oposição de 

Ricardo Plantageneta, duque de York, que planeja destronar o 
rei e ocupar seu lugar. É o início de um período sangrento na 
Inglaterra, uma guerra civil com alianças e traições com vívidas 
descrições de batalhas que parecem ficção de tão ferozes e 
intrincadas, mas que foram reais.

 
15 - TRINDADE – O volume 2 da saga de 

quatro livros sobre a Guerra das Rosas volta a 
mostrar batalhas sangrentas e mostra que o 
duque de York assumiu o poder como protetor 
do reino após prender o rei Henrique VI. Com 
os condes de Salisbury e de Warwick, ele forma 
uma trindade com poder inigualável. A figura 
mais notável é a rainha Margarida de Anjou, que 
conduz batalhas sangrentas pelo poder e retorno do rei fazendo 
alianças quase impossíveis.

 
16 - HERANÇA DE SANGUE- Terceiro volume 

da série Guerra das Rosas retrata a vitória do 
exército da rainha Margarida de Anjou e do rei 
Henrique VI contra os Yorks, mas com a morte do 
duque de York, seu filho invade Londres e se coroa 
rei como Eduardo IV, o primeiro da dinastia York. Há 
uma reviravolta que parece um romance de ficção 

se não fosse de fato História, quando a ambiciosa esposa do rei o 
joga contra os antigos nobres aliados Neville. O que se segue é a 
prisão de Eduardo e a Inglaterra se vê com dois reis no cativeiro. 
Há um quarto volume da série: A ascensão dos Tudors, mas 
ainda não li.

 17-UMA CIDADEZINHA DISTANTE – Um livrinho da 
talentosa e premiada poeta americana Elizabeth Bishop, que 
viveu 15 anos no Brasil e traduziu o célebre volume de memórias 

de Helena Morley, Vida de Menina, também já 
adaptado para o cinema. Aqui Bishop narra sua 
viagem a Diamantina, Minas Gerais para conhecer 
de perto o cenário do livro que traduziu e tornou um 
sucesso internacional, revelando o olhar original 
de uma estrangeira que observou como ninguém o 
Brasil, nossos costumes e tradições.

 
18 - MR MERCEDES – No primeiro volume da 

trilogia Bill Hodges, o mestre do terror Stephen King 
conta a história de um psicopata que atropela e 
mata diversas pessoas com um Mercedes roubado. 
Meses depois, o detetive agora aposentado Bill 
Hodges, atormentado pelo fracasso na resolução 
do caso, recebe uma carta de alguém que assume 
ser o Assassino do Mercedes. Hodges passa a 
investigar o crime novamente e acompanhamos uma caçada ao 
assassino. A série foi adaptada para a Amazon Prime com três 
temporadas.

19 - ACHADOS E PERDIDOS - Segundo 
volume da trilogia anterior. O trio Jerome, Holly 
e Bill Hodges enfrentam o assassino Morris 
Bellamy que matou o recluso escritor consagrado 
John Rothstein. Após roubar seus cadernos com 
produções inéditas do escritor, esconde-os antes 
de ser preso por outro crime. Décadas depois, um 
garoto de 13 anos encontra o tesouro enterrado. 
Morris sai da prisão, depois de 35 anos e busca 

vingança. Devorei o livro de 350 páginas em três dias para poder 
assistir às duas últimas temporadas da série e ler o volume três: 
Último Turno.

20 - O RETRATO - Nikolai Gogol é um dos autores 
mais admirados da literatura russa, combinando 
fantasia, realidade e toques de humor. Esta curta 
novela conta a história de um estranho quadro que 
desperta a perversidade e os piores sentimentos 
em todos os que entram em contato com ele . O 
pintor Tchartkov compra o estranho quadro com a 
imagem de um velho, pintado com grande talento. 
Com o tempo, o pintor passa a ter estranhas sensações e sonhos 
de horror. Na segunda parte, conhecemos a história do quadro 
misterioso, o homem pintado e quem o pintou. Este é o quarto 
livro que li de Gogol depois de Almas Mortas, O Capote e O 
Diário de um Louco.

21 - A ÁRVORE DE NATAL DE CRISTO - Escrita 
muito breve do autor russo Fiódor Dostoievski, 
considerado um dos mestres da literatura mundial 
e um dos escritores mais instigantes da literatura. A 
história é simples, mas profunda, sobre um menino 
e sua mãe, mortos de fome, frio e mergulhados em 
imensas necessidades em pleno Natal na Rússia. 
Conhecido por seu niilismo e personagens imersos 

em culpa e angústia psicológica, o autor tem forte mensagem 
embutida no enfrentamento da miséria por uma criança pobre.
um psicopata que atropela e mata diversas pessoas com um 
Mercedes roubado. Meses depois, o detetive agora aposentado 
Bill Hodges, atormentado pelo fracasso na resolução do caso, 
recebe uma carta de alguém que assume ser o Assassino do 
Mercedes. Hodges passa a investigar o crime novamente e 
acompanhamos uma caçada ao assassino. A série foi adaptada 
para a Amazon Prime com três temporadas.      

Fonte: http://chacais-sempre-espreitam.blogspot.com/
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