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“Bons sentimentos ajudam na cura”, afirma Medina 
Na data em que se reve-

rência o Dia Mundial 
do Câncer, 4 de feve-

reiro, o oncologista Fernando 
Medina, do Cecan, alerta para 
a influência que os bons sen-
timentos desencadeados pe-
lo paciente podem ter sobre o 
processo de estabilização e até 
mesmo de cura da doença.

“Quando a gente pratica e 
desenvolve bons sentimentos, 
como a tolerância, a calma, a 
harmonia, a fé e a gratidão, a 
gente se sente mais forte e pro-
tegido”, disse Medina. Segun-
do ele, ao vibrarmos na frequ-
ência desses sentimentos, es-
sa sensação positiva é ‘decodi-
ficada’ pelo cérebro humano e 
emitida para todo o corpo em 
forma de energia e bem-estar 
que proporcionam maior vita-

lidade ao organismo.
“O impacto positivo de 

sentimentos altruístas é fun-
damental a todos, sobretudo, 
ao paciente portador de cân-
cer, porque ajuda no controle 

emocional com benefícios di-
retos ao tratamento conven-
cional”, disse.

Segundo o especialista, 5% 
de todos os cânceres são he-
reditários. “Os outros 95% de-

pendem da carga de estres-
se, dos maus hábitos alimen-
tares, do nível de álcool e fu-
mo consumidos, da obesida-
de, do sedentarismo e daqui-
lo que fazemos e sentimos no 
dia a dia no trabalho, em casa 
e até mesmo nas horas de la-
zer”, disse.

Por este ponto de vista, ele 
defende que o câncer não é 
inevitável, nem determinado 
pelo destino. “Geralmente, ele 
é o resultado das nossas esco-
lhas”, argumentou.

Para ele, além de manter-
-se informado e longe dos fa-
tores de risco como prática 
preventiva e realizar os exa-
mes de rotina para diagnos-
ticar a doença em seu está-
gio inicial, a dica para reduzir 
ao mínimo a possibilidade de 

ocorrência do câncer é cultuar 
os bons sentimentos em com-
plemento aos cuidados con-
vencionais de rotina.

“Abandone o fumo, evite 
bebidas alcoólicas, pratique 
atividade física, mantenha o 
peso, tenha uma alimentação 
saudável, ingira muita água e 
procure dar menos importân-
cia aos problemas, espantan-
do os maus pensamentos”.
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65% dos atendidos pela Santa 
Casa são pacientes de Piracicaba 
Segundo oncologista, dos 1.045 novos pacientes, 49% são homens e 51% mulheres em tratamento

CÂNCER

Beto Silva
beto.silva@jpjornal.com.br

O C e c a n  ( C e n t r o  d o 
Câncer) da Santa Ca-
sa de Piracicaba re-

cebeu 1.045 novos pacientes 
em 2019; 85% deles pelo SUS 
(Sistema Único de Saúde). A 
maioria, 65% dos casos, é pro-
veniente de Piracicaba. Os ou-
tros 35% vêm dos 25 municí-
pios da região para os quais o 
centro é referência na preven-
ção, diagnóstico, tratamento e 
reabilitação por meio da qui-
mioterapia, da radioterapia e 
da hormonioterapia. Ontem 
foi o dia Mundial do Câncer. 

Segundo o oncologista Fer-
nando Medina, 49% desses pa-
cientes são homens e 51% mu-
lheres em tratamento contra os 
mais diversos tipos de cânceres.

Os tumores mais inciden-
tes são os de mama, que lide-
ram com 28% dos casos; segui-
dos pelo câncer de próstata, 
com 23% das ocorrências; pelo 
câncer de colo retal (15%); de 
útero (10%) e de pulmão (9%).

Ainda com relação a nú-
meros, o oncologista lembra 
que o câncer de mama repre-
senta 48% de todos os casos 

em mulheres; enquanto o cân-
cer de próstata é responsável 
por 38% de todos os casos de 
câncer em homens.

Ele revela que, nos últimos 
anos, o Cecan tem registrado 
uma média de 1.200 novos ca-

sos da doença por ano, com al-
tíssimas taxas de sobrevida; ou 
seja, de pessoas que não apre-
sentaram recidiva da doen-
ça por, pelo menos, dez anos. 
“Nesta fase, elas são conside-
radas curadas”, explicou Medi-
na, lembrando que a sobrevi-
da para o câncer de mama no 
ano passado foi de 85%; para o 
de próstata, 83%.

O oncologista credita as al-
tas taxas à detecção cada vez 
mais precoce dos tumores, 
ainda em estágio 1 e 2, quan-
do as chances de cura são bem 
maiores; à maior conscienti-
zação das pessoas, que têm 
se informado e recorrido mais 
aos serviços de saúde que, por 
sua vez, estão mais estrutura-

dos para a busca ativa da do-
ença; e aos avanços da medi-
cina, com equipamentos cada 
vez mais evoluídos e diagnós-
ticos mais rápidos e precisos.

Ele revela que a oncolo-

gia registrou avanços extraor-
dinários nos últimos 70 anos, 
quando a comunidade cien-
tífica passou a conhecer e a 
desvendar a doença, tendo-se 
por base a evolução tecnológi-

ca que propiciou o surgimen-
to da mamografia, da tomogra-
fia computadorizada e da res-
sonância magnética, fazendo 
com que a doença passasse a 
ser detectada, diagnosticada 
e tratada com mais eficiência  
e rapidez.

“Hoje, a radioterapia é po-
tente e acerta o alvo via com-
putação gráfica; as cirurgias 
são realizadas com apoio de ro-
bôs; contamos com a retaguar-
da da farmacologia, da biolo-
gia molecular, das drogas in-
teligentes e da imunoterapia; 
que juntas, potencializam no-
vas descobertas e novas dro-
gas fazendo com que o índice 
de cura para o câncer seja cada 
vez maior”, analisou Medina.

CÂNCER DE MAMA
Em 2019, o Hospital Ilumi-

na de Piracicaba realizou 9,5 
mil mamografias. Desde o ano 
passado a instituição colocou 
em prática o rastreio ativo or-
ganizado – o mapeamento da 
população a fim de antecipar 
diagnósticos de câncer. 

 A meta do hospital é de, em 
dois anos, rastrear toda a popu-
lação de Piracicaba e o traba-
lho está em 70%. A capacidade 
de atendimento da Fundação é 
de 20 mil mamografias por ano. 

De acordo com a presi-
dente da Fundação Ilumina, 
Adriana Brasil, 20% das mu-
lheres que são visitadas pe-
lo programa de rastreio ati-
vo ainda faltam aos exames. 
“O paciente em estágio ini-
cial tem até 95% de chan-
ce de cura, então acolher es-
sa mulher e fazer com que ela 
se apodere dessa realidade faz 
toda a diferença nos índices de 
mortalidade”, afirmou.

Centro do Câncer da Santa Casa teve mais de mil novos pacientes em 2019
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De acordo com 
especialista, hoje, 
a radioterapia é 
potente e acerta  
o alvo via 
computação gráfica


