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InstitutoOncoguiapromovediscussão

Deacordo
com
pesquisa do
Instituto
Locomotiva/
Brodda,
60%dos
universitários
brasileiros,
ou4,8
milhões de
pessoas, não
usam
preservativos
em todas as
suas
relações
sexuais.Os
números são
preocupantes
e foram
revelados
por ocasião
da
“Campanha
Nacional de
Prevenção
aoHIV/Aids
e outras
infecções
sexualmente
transmissíveis”.

Osdados alarmantesmotivaram
oFórumOncoguia sobreCâncer
de Pulmão, que foi realizado na
última segunda-feira (27), em
São Paulo. No debate, passaram
representantesde instituições fi-
lantrópicas,desociedadesmédi-
cas, da indústria farmacêutica,
representantesdeplanosdesáu-
de,eoutros.

As discussões conduzidas ao
longo do encontro não só joga-
ram mais luz sobre os conheci-
dosproblemasqueosbrasileiros
enfrentamnoacessoaodiagnós-
tico e aos tratamentos oncológi-
cos no sistema público, como
também geraram insights que
podemajudarmuitonabuscade
soluções para os problemas da
saúde pública no tratamento de
pacientescomcâncer.

REDUÇÃODODANO
"No mundo ideal, o certo seria
que as pessoas não fumassem,
mas entre o mundo ideal e o
mundo real, há uma distância
grande e nós temos que lidar
com isso. Uma das questões que
estão em alta em lugares como
EuropaeEstadosUnidos, é ami-
gração possível do cigarro tradi-
cional, para outro tipo de libera-
çãodenicotina. Sabemosque is-
soéumasubstânciaqueprovoca
o vício, pois o indivíduo fuma e
acaba morrrendo por outros in-
gredientes", destaca Denizar
ViannaAraújo,empalestrasobre
"Novasformasdereduçãododa-
nodotabagismo".

PERIGONOAR
Outro destaque no fórum foram

osdadosapresentadosdurantea
palestra de Evangelina Vormit-
tag, Diretora-presidente do Ins-
tituto Saúde e Sustentabilidade.

Com o tema "Qualidade do ar e
impactona saúdedospulmões",
Evangelinaafirmouqueviverem
São Paulo é equivalente a fumar

até quatro cigarros por dia por
contadapoluiçãodosares.

Deacordocomela,amedidaé
proporcional a um fumante pas-
sivo, comadiferença que as pes-
soas não podem controlar a res-
piração na cidade. "Somos fu-
mantesobrigatórios",afirmaela.

O fórum foi promovido pelo
Instituto Oncoguia. Criado pela
psico-oncologista e especialista
em bioética, Luciana Holtz, o
Instituto surge com intuito de
ajudar o paciente com câncer a
viver melhor por meio de ações
de educação, conscientização,
apoio e defesa dos direitos dos
pacientes.Oendereçoeletrônico
é(www.oncoguia.org.br).

*O repórter viajou a convite da
organizaçãodoevento.
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Inimigoda
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Ocâncer depulmãoéumdosmaismortais domundoeo tabagismoaceleraoprocesso
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Pontos
Conheça alguns pontos prin-
cipais para prevenir o câncer
depulmão:
*Não fumar é o primeiro cuidado
para prevenir a doença;
*Se você fuma, parar de fu-
mar é uma forma eficaz de di-
minuir o risco de desenvolvi-
mentodadoença;
*Manter o alto consumo de fru-
tas e verduras é o recomendado;
*Deve-se evitar, ainda, a ex-
posição a certos agentes quí-
micos, encontrados princi-
palmente no ambiente ocu-
pacional, a partir do uso dos
equipamentos de proteção
individual (EPI).

24.490
É o número de pessoas quemorreramda doença em2013, no Brasil

São Paulo (SP)-De acordo com
dados da Global Lung Cancer
Coalition (GLCC), o câncer de
pulmão é o câncermais comum
do mundo. Cerca de 1,8 milhão
de pessoas são diagnosticadas
com a moléstia a cada ano e 1,6
milhão de pacientes (89%)mor-
rem em decorrência da doença.
No Brasil, o Instituto Nacional
do Câncer (INCA), foram esti-
mados 28.220 novos casos da
doença em 2016, sendo 17.330
homens e 10.890mulheres.

Dentre os fatores de risco
mais conhecidos está o tabagis-
mo. O vício é responsável pelo
aumento de 40 vezes a chance
de desenvolver câncer de pul-
mão quando comparado ao de
umapessoa que não fuma.

Alguns fatores relacionados
ao consumo de cigarro podem,
de forma combinada, colaborar
para o aparecimento da doença.
Entre eles estão: idade que a
pessoa começou a fumar, quan-
tidade de cigarros consumidos
por dia, força utilizada para ina-
lar o cigarro e a idade do indiví-
duo.

A inalação de fumaça emam-
bientes como metrópoles,
também pode acarretar o
surgimento de tumores no
pulmão, tão prejudiciais
quanto o tabagismo. “A
partícula de fuligem
entra na circulação.
No pulmão ela vai
causar efeitos infla-
matórios, como
câncer, pneumonia
e asma. Na circula-
ção ela causa efei-
tos imunológicos
e efeitos diretos
no coração”,
ressalta

Evangelina Vormittag, diretora-
presidente do Instituto Saúde e
Sustentabilidade.

SINTOMAS
Em geral, a maioria dos cânceres
de pulmão não provoca sintomas
na fase inicial. Em estágios mais
avançados, podem surgir: tosse

com expectoração (ex-
pulsão de secreções,
por meio da tosse), dor

no peito,
rouquidão,

perda de apetite e de
peso, falta de ar e fa-
diga.

FATORESDE
RISCO
Além do tabagis-
mo, outros fatores
de riscos também
podem ser relaciona-
dos ao surgimento do
câncer de pulmão.
Tabagismo passivo: pes-

soas que ficam expostas à fu-
maça do cigarro em ambientes
fechados podem ter sua saúde
prejudicada.

Exposição às substâncias
químicas: arsênio, amianto, as-
besto, berílio, cromo, radônio,
níquel, cádmio ou cloreto deVini-

la. Trabalhadores que atuam na
construção naval, em minerado-
ras, com isolantes térmicos ou em
fábricas de freios, são propensos a
estarem em contato com essas
substâncias e consequentemente
merecem atenção.
Doenças pulmonares: tubercu-

lose ou doença pulmonar obstruti-
va crônica (também conhecidos
como efisema pulmonar e bron-
quite crônica) são doenças que po-
dem aumentar a possibilidade de
desenvolvimento de câncer de
pulmão.
Alimentação: assim como ou-

tros tipos de câncer, a alimentação
pode se tornar tanto um fator de
risco, como ummétodo de preven-
ção. O baixo consumo de frutas e
verduras pode ser um fator deter-
minante para o desenvolvimento
do câncer de pulmão.

DIAGNÓSTICO
Ter entre 55 a 80 anos, ser fuman-

te por mais de trinta anos-maço
(isto é, um maço ao dia por 30
anos, ou 2maços por 15 anos, etc),
ou ser ex-fumante que fumava
também nessas circunstâncias e
cessou o tabagismo há menos de
15 anos são alguns dos motivos
para conversar com
seumédico.
O diagnóstico é

feito com tomogra-
fia de tórax de bai-
xa dose de radia-
ção. A recomen-
dação coletiva
do rastrea-
mento para o
câncer de pul-
mão vem se
tornando uma
realidade em to-
do o mundo. No
Brasil, ainda é
feira de forma
individualiza-
da.
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+Seus familiares e seus amigos são fundamentais durante o tratamento.Mantenha-os semprepor perto.

+Especialistaseprofissinaisdaáreadebateramsobreaoncologianopaís

+Consumir
legumes e
frutas ajuda
na prevenção

“Ter umdiagnóstico
de câncermuda sua
vida, pois você passa
a ver tudo deuma
outramaneira.O
objetivo do cuidado
médico émelhorar a
qualidade de vida”

Dra. ClarissaMathias
Especialista emOncologia
Clínica – Grupo de Onco-
logia da Bahia.


