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Do diagnóstico à 1ª sessão
de rádio, ao menos 2 anos
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Pacientes relatam o drama da espera pelo tratamento
O diagnóstico inicial de um
câncer na próstata veio no
dia 3 de setembro de 2014,
no dia do aniversário da filha
de D.S. A confirmação por
meio de uma biópsia veio
três meses depois. “Tiraram
um pedaço, aí levaram mais
dois ou três meses para falar
o que ele tinha. Só veio operar no dia 1º de junho de
2015”, conta a mulher. Para
dar início à radioterapia, foi
preciso esperar mais um ano.
A primeira seção foi feita há
duas semanas. Ao todo, serão 35. “Quando cheguei ao
hospital da Unicamp foi rápido. O problema foi chegar
lá”, conta o paciente, encaminhado pela rede básica de
saúde.
Há 16 anos, quando descobriu um câncer nas cordas vocais, a dona de casa Antônia
Nascimento Murara, de 48
anos, vem batalhando contra
a doença. Já retirou mais de
30 nódulos. “Fiz quatro cirurgias e radioterapia quatro vezes”, conta. Antônia está investigando o possível aparecimento de um novo tumor e
fez o PET-CT em Guarulhos.
“Fui três vezes. Já fiz aqui,
mas agora estão mandando a
gente pra lá. O SUS está dividindo o corpo da gente. Cabeça está sendo encaminhada
para Guarulhos e no Boldrini, onde eu fazia antes, liguei
para perguntar o motivo e
me falaram que estão com a
parte do fígado. Campinas deveria fazer esse procedimento na parte da cabeça.”
Maria Aparecida Evangelista da Silva, de 61 anos, recebeu o diagnóstico de câncer
na mama em novembro de
2006. “O tumor era do tamanho de um caroço de feijão”,
conta a dona de casa. Em
março do ano seguinte, quando conseguiu operar, o tumor já havia dobrado de tamanho. “Fiz quimioterapia e
depois 20 seções de rádio.
Hoje estou bem”, contou. A
amiga e o tio de Maria Aparecida receberam o diagnóstico
tardio. “Quando minha amiga descobriu já estava avançado e em seis meses ela morreu. Quanto mais cedo diagnosticar e tratar, melhor”,
completou.

“Na rede pública
houve um
aumento da
entrada de
pacientes, porque
muitos perderam
o convênio devido
à crise. No
sistema público, o
reembolso do
SUS está parado
há 6 anos.”
CARLOS ROBERTO MONTI
Hospital Celso Pierro

SAIBA MAIS
O Instituto de Prevenção e
Assistência ao câncer de
Campinas e região atende pessoas
de baixa renda com câncer
fazendo doações de
medicamentos que a rede pública
não distribui, alimentação
diferenciada (com vitamina,
suplemento alimentar, leite, cesta
básica, fraldas, cobertores e
empréstimo de cadeira de rodas).
A equipe que oferece atendimento
é multidisciplinar e conta com
assistente social, nutricionista,
psicólogo e fisioterapeuta. A
entidade é mantida por doações.
Mais informações pelos telefones
(19) 3272-4366 e (19)
2515-8600.

Maria Aparecida tratou nódulo “do tamanho de caroço de feijão”

Antônia luta contra câncer nas cordas vocais há 16 anos: “O SUS está dividindo o corpo da gente”, afirma

