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câncer infantil >>  Moura leite netto

Órfãos de uma política de 
estímulo à difusão do 
conhecimento e melhoria 
da assistência, centros de 
câncer infantil de fora do 
eixo Rio-sP alcançam com 
as próprias pernas 
melhores resultados no 
diagnóstico e tratamento 
de crianças e adolescentes

Por UM MaPa  
solidário

todos os anos, sempre no último 
sábado de agosto, a rede McDonald’s 
no brasil realiza o McDia Feliz, a 
maior campanha de arrecadação em 
prol do combate ao câncer infanto-
juvenil no país. De acordo com o 
superintendente do instituto Ronald 
McDonald, Francisco neves, são 
vendidos, em média, 30% mais 
sanduíches big Mac que em um dia 
normal, nos mais de 500 
restaurantes da rede no brasil.  Em 
2008, o evento completou 20 anos 
atingindo os melhores resultados 
desde a primeira edição no país. 
Foram arrecadados R$ 11.524.268,99, 
resultantes da venda de 1.480.348 
sanduíches e de produtos 
promocionais (chaveiros, bonés, 
camisas e outros). Esse dinheiro 
beneficiou 89 projetos. 

DiAgNóSTiCo pRECoCE
segundo Francisco neves, uma 
preocupação constante do instituto é 
diminuir a distância entre o primeiro 
atendimento médico e o diagnóstico 
de câncer. Para ajudar a resolver 
esse problema foi criado o Programa 
tsuru – Diagnóstico Precoce, que 
viabiliza a execução de projetos de 
capacitação de profissionais do 
Programa saúde da Família, 
estratégia de reorientação da 
Atenção básica proposta pelo 
Ministério da saúde para todo o 
território nacional. 
O pediatra Alois bianchi, que 
introduziu em 1964 o tratamento do 
câncer infantil no brasil com a 
criação de um departamento 
especializado no Hospital 
A.c.camargo, em são Paulo, afirma 
que o trabalho do instituto Ronald 
McDonald ajuda a mudar o olhar 
sobre a doença.
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Q
uando se fala em exce-
lência no tratamento 
do câncer infantil, Gra-
ac e A.C.Camargo em 

São Paulo; Centro Boldrini em 
Campinas e Inca no Rio de Janei-
ro logo surgem como referência.

Em algumas cidades os esforços 
para mudar a situação começam a 
dar resultados. É o caso de Porto 
Alegre e Recife, para citar algumas, 
que com o apoio da população lo-
cal e de instituições nacionais 
como o Instituto Ronald McDonald 
conseguem se estruturar para pres-
tar às crianças com câncer um tra-
tamento de alta eficácia desde o 
diagnóstico.

Fundado em 1996, o Instituto do 

Câncer Infantil (ICI-RS), em Porto 
Alegre, é o principal centro especia-
lizado em câncer infantil da região 
Sul do Brasil. Funciona por meio de 
parceria com o Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre e recebe apoio do 
Instituto Ronald McDonald, Parcei-
ros Voluntários do Rio Grande do 
Sul, Childrens Oncology Group, dos 
Estados Unidos, Fundação SOAD 
(South American Office for Antican-
cer Development) e CNPq (Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico).

De acordo com o presidente do 
ICI-RS, Algemir Brunetto, devido 
ao tamanho do país, muitos pa-
cientes não podem se beneficiar de 
atendimento nos centros regionais 

especializados. “Por isso é funda-
mental que o gestor apóie e norma-
tize um novo modelo, com a cria-
ção de uma rede de assistência pela 
qual os casos mais complexos de 
diagnóstico e tratamento sejam 
atendidos pelos centros de referên-
cia e os casos menos complexos 
(ou parte do tratamento ambulato-
rial) sejam encaminhados aos cen-
tros menores”, afirma.

O Instituto, com índice de cura 
de 70%, oferece atendimento a 
crianças e adolescentes com cân-
cer, incluindo assistência, progra-
mas de pesquisa e ensino, assistên-
cia social, reabilitação e é uma das 
principais referências no país em 
transplantes de medula óssea. 

Conta com 24 leitos, incluindo três 
para transplante de medula óssea, 
ambulatório, quimioterapia ambu-
latorial, unidade de estudos clíni-
cos, laboratório de pesquisa, ban-
co de tumores e registro de doen-
ças malignas na infância. 

O Núcleo de Apoio ao Paciente 
com Câncer de Recife (NACC) é 
exemplo de trabalho que busca su-
prir a carência do tratamento de 
câncer infantil no Nordeste. Trata-
se de uma casa de apoio que com-
porta 120 leitos. “Recebemos pa-
cientes de diversas capitais do Nor-
deste como Salvador, Belém e João 
Pessoa, que fazem tratamento em 
Recife”, aponta Hélio Monteiro, vi-
ce-presidente do NACC.

O diagnóstico precoce em Per-
nambuco é uma preocupação 
constante do NACC. Trabalhando 
junto aos agentes de saúde do esta-
do, o NACC visita os municípios le-
vando orientações sobre detecção 
de câncer infantil às Unidades Bá-
sicas de Saúde. “Desde 2006 con-
seguimos visitar 50 das 185 cida-
des. Nossa maior dificuldade é a 
logística, pois há municípios tão 
carentes que sequer dispõem de 
um local para receber nossos equi-
pamentos para palestra”. 
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câncer infantil

O Centro Boldrini, inaugurado há 
31 anos, que gera um custo mensal 
de operações de R$ 2,7 milhões. Atu-
almente são 6 mil pacientes em tra-
tamento, 618 profissionais – entre 
médicos, enfermeiros e de áreas en-
volvidas no tratamento oncológico. 
Só em 2008 foram diagnosticados 
900 novos casos, realizadas 58 mil 
consultas, 4.500 internações, 161 
mil exames laboratoriais, 33 mil ses-
sões de quimioterapia, cerca de 800 
cirurgias e na última década, 149 
transplantes. 

O mais recente avanço do Bol-

drini foi a inauguração, em janeiro, 
do Instituto Pediátrico de Diagnósti-
co do Câncer, para crianças abaixo 
de 2 anos de idade (lactentes). Na 
nova unidade, construída numa 
área de 504 metros quadrados, se-
rão examinadas todas as crianças 
nascidas em Campinas, aos 4 e aos 
15 meses de idade.

O projeto, pioneiro no país no diag-
nóstico precoce de câncer e de más-
formações congênitas em crianças 
com menos de 2 anos, pretende diag-
nosticar tumores em estágio inicial, 
antes que os primeiros sintomas apa-

reçam. Os tipos mais comuns são re-
tinoblastoma, hepatoblastoma, neu-
roblastoma e tumor de Wilms. Esses 
tumores afetam de 4 a 6 crianças a 
cada 10 mil. Apesar de não serem os 
tumores mais frequentes da infância 
(que são leucemias, linfomas e tumo-
res do sistema nervoso), eles são con-
siderados bastante agressivos quan-
do não tratados rapidamente.

O programa de rastreamento está 
sendo feito em parceria com a Prefei-
tura de Campinas. As crianças da ci-
dade, ao tomarem a primeira vacina, 
serão encaminhadas para fazer o 

exame no instituto. Estima-se que 
nasçam 2 mil crianças por mês no 
município. Os demais parceiros são o 
Instituto Ronald McDonald, Rotary 
de Campinas e da Alemanha e o Ro-
tary Internacional em parceria com o 
Projeto C.U.R.E., organização inter-
nacional com sede nos Estados Uni-
dos que trabalha com assistência so-
cial em países em desenvolvimento. 

Para a presidente do Boldrini, a 
oncologista pediatra Sílvia Branda-
lise, ainda há muita a ser feito no 
Brasil para que o diagnóstico pre-
coce chegue para todos. “O investi-

mento é alto e isso dificulta. O mes-
mo local precisa oferecer diagnós-
tico patológico, radio e quimiotera-
pia, cirurgia e cuidados paliativos”, 
afirma.

Outro grave problema, segundo Sílvia, 
é que há também falta de coerência por 
parte dos gestores de saúde. “Acompa-
nhei um caso de paciente que reside em 
Leme, cidade próxima ao Boldrini. O 
convênio privado dele, mesmo com nos-
sa intervenção, enviou-o para Araras. 
Confusão desnecessária, que dificultou 
o acesso do paciente ao local mais próxi-
mo de tratamento”, contou.

R$ 2,7 milhões  
  mensais em investimentos

 618 profissionais

 900 novos casos 

 58 mil consultas

 4.500 internações

 161 mil exames laboratoriais

 33 mil sessões de quimioterapia

 800 cirurgias

Um exemplo de atuação

R$ 11.524.268,99 
 arrecadados 

1.480.348
 sanduíches vendidos
 na campanha 
 Mc Dia Feliz

75 projetos beneficiados

61  instituições em
57  cidades de 
21  Estados mais
 o Distrito Federal 

INSTITUTO
RONALD MCDONALD

R

centros assistidos Pelo institUto ronald Mc donald

alaGoas
hospital do Açúcar •	

aMaZonas
Grupo de Apoio à Criança com Câncer •	
- GACC-AM

bahia 
Grupo de Apoio à Criança com Câncer •	
- GACC itabuna

ceará 
Associação peter pan •	
obra das Filhas do Amor de Jesus •	
Cristo

distrito Federal 
Associação Brasileira de Assistência •	
às Famílias de Crianças portadoras de 
Câncer e hemopatias 

esPírito santo 
Associação Capixaba contra o Câncer •	
infantil

Goiás 
Associação de Combate ao Câncer em •	
Goiás
Casa de Apoio São Luiz•	

Maranhão 
Fundação Antônio Jorge Dino•	

Mato Grosso
Associação dos Amigos da Criança •	

com Câncer - AACC-Mt

Associação Matogrossense de •	
Combate ao Câncer - AMCC

Mato Grosso do sUl 
Associação dos Amigos das Crianças •	
com Câncer - AACC-MS

Minas Gerais
Associação Unificada de Recuperação •	
e Apoio
hospital da Baleia - Fundação •	
Benjamin Guimarães
hospital das Clínicas da UFMG•	
Associação dos Leucêmicos do Estado •	
de Minas Gerais

Pará 
hospital ophir Loyola•	
Associação Colorindo a Vida•	

Paraíba
 •	 Associação paraibana de Combate ao 
Câncer infanto-Juvenil Donos do 
Amanhã

Paraná 
União oeste paranaense de Estudos e •	
Combate ao Câncer
Rede Feminina da Liga paranaense de •	
Combate ao Câncer
Associação hospitalar de proteção à •	
infância Dr. Raul Carneiro
Associação paranaense de Apoio à •	

Criança com Neoplasia
organização Viver – Voluntariado de •	
Apoio às Crianças e Adolescentes 
portadores de Câncer
instituto do Câncer de Londrina •	
Rede Feminina de Combate ao Câncer•	
Rede Feminina de Combate ao Câncer•	

PernaMbUco
Núcleo de Apoio à Criança com Câncer•	
Grupo de Ajuda à Criança Carente com •	
Câncer
instituto Materno infantil professor •	
Fernando Figueira

PiaUí 
Rede Feminina Estadual de Combate •	
ao Câncer do piauí

rio de Janeiro
Casa Ronald McDonald do Rio de Ja-•	
neiro
Fundação de Ary Frauzino para •	
pesquisa de Controle do Câncer
hospital Mário kröeff•	
Fundação pró-instituto de •	
hematologia
Associação Saúde Criança Renascer•	
instituto Desiderata•	

rio Grande do norte
Casa de Apoio à Criança  •	
com Câncer Durval paiva

rio Grande do sUl
Liga Feminina de Combate ao Câncer •	
de Canoas
Fundação Universidade Caxias do Sul•	
Associação de Assistência ao Menor •	
em oncologia
instituto do Câncer infantil•	
hospital de Clínicas de porto Alegre•	
Liga Feminina de Combate ao Câncer •	
de passo Fundo
Liga Feminina de Combate ao Câncer •	
de pelotas
hospital Universitário de Santa Maria•	
Centro de Apoio à Criança com •	
Câncer

santa catarina
Rede Feminina de Combate ao •	
Câncer de Chapecó
hospital São José - Criciúma•	
Associação de Voluntários da Saúde•	
hospital Municipal de São José•	
Associação Casa do Adalto Apoio as •	
Crianças e Adolescentes com 
Neoplasia

são PaUlo
Campanha de Combate ao Câncer de •	
Araçatuba
Liga Araraquarense de Combate ao •	
Câncer 
 

Associação Bauruense de Combate •	
ao Câncer
Fundação Bons Ares•	
Centro infantil Boldrini•	
Sociedade Brasileira de psico-•	
oncologia (SBpo)
Associação de pais e Amigos da •	
Criança com Câncer e hemopatias 
(ApACC-CAM) 
Centro de Voluntários da Saúde de •	
Franca
Voluntárias no Combate ao Câncer•	
Fundação Dr. Amaral Carvalho•	
Grupo em Defesa da Criança com •	
Câncer
Associação Limeirense de Combate •	
ao Câncer
irmandade da Santa Casa de •	
Misericórdia de Marília
Rede de Combate ao Câncer Guiomar •	
pinheiro Franco de Mogi das Cruzes
Associação de Apoio ao portador de •	
Câncer de presidente prudente
Grupo de Apoio à Criança com Câncer •	
de Ribeirão preto
hospital das Clínicas da Faculdade de •	
Medicina de Ribeirão preto da USp
Grupo de Apoio à Criança com Câncer •	
/ Associação Lute pela Vida
Rede Feminina de Combate ao •	
Câncer

Casa Ronald - ABC•	
Santa Casa de Misericórdia de Santos•	
Associação dos Amigos da Criança •	
com Câncer
hospital Materno infantil Antoninho •	
da Rocha Marmo
Grupo de Apoio à Criança com Câncer•	
Grupo de Apoio ao Adolescente e à •	
Criança com Câncer - GRAACC
Sociedade Brasileira de oncologia •	
pediátrica - SoBopE
Associação Brasileira de Linfomas e •	
Leucemias (ABRALE)
Casa Ronald McDonald São paulo•	
Associação de Apoio à Criança com •	
Câncer
Fundação Criança - instituto de •	
tratamento do Câncer infantil
Fundação Antonio prudente / •	
hospital A.C.Camargo
Grupo de pesquisa e Assistência ao •	
Câncer infantil
Rede Feminina de Combate ao •	
Câncer
Casa José Eduardo Cavichio – CAJEC•	
Associação dos Voluntários a Serviço •	
da oncologia em Sergipe/ Casa de 
Apoio à Criança com Câncer tia Ruth 

 3.936 atendimentos

 940 internações

 24 leitos,
  3 para transplantes
  de medula óssea

 235 cirurgias

 25 transplantes  
  de medula óssea

 966 sessões
  de quimioterapia

 44 crianças atendidas  
  em sessões
  de radioterapia

VEJA A liSTA ComplETA No SiTE WWW.ABCANCER.oRg.BR
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eu pertenço / Herson Capri >>  Moura leite netto

Herói na vida real

O 
ator curitibano Herson 
Capri Freire, de 56 anos, 
conhecido dos brasilei-
ros por atuações mar-

cantes em novelas como Renascer 
e Tropicaliente, e atualmente na 
pele de um poderoso advogado em 
Negócio da China, é o que podemos 
chamar de um herói na vida real. 
Quem o vê na TV nem imagina que 
ele venceu um câncer no pulmão, 
tumor agressivo e o que mais mata 
em no Brasil e no mundo.

Foi a mulher de Herson, a médica 
Suzana Garcia, que em fevereiro de 
1999 primeiro observou o tumor. 
Ele foi operado e enfrentou com su-
cesso todas as etapas de tratamen-
to e seguimento. E hoje, curado, faz 
questão de contar a sua história, 
destacando que só conseguiu sair 
vitorioso por ter descoberto e trata-
do a doença no início.   

Capri abraçou a causa da preven-
ção do câncer e tem se integrado a 
ações voltadas para a divulgação 
da importância do diagnóstico pre-
coce para a cura da doença. Em no-
vembro de 2008 ele marcou presen-
ça no lançamento nacional da cam-
panha Consciência Viva – Vivo e 
Conto, de conscientização sobre o 
câncer de pulmão.

Nesta entrevista, ele conta sua 
história desde o diagnóstico e cha-
ma a atenção para a necessidade 
do acesso da população a exames 
preventivos e tratamento de quali-
dade em todo o país.

 

abcâncer: Qual foi sua primeira re-
ação ao descobrir que tinha câncer 
de pulmão? teve medo?
HERSON CAPRI - Foi a sensação 
de impotência diante das perdas: 
eu ia perder uma família linda e 
que eu amava muito – e eles iam 
perder um pai e um marido. Eu ti-
nha certeza de que ia morrer, mas 
não tive medo.

você lembra quais foram as primei-
ras palavras do médico ao diagnos-
ticar a doença?
Quem primeiro viu o raio-X com o 
tumor foi a minha mulher, que é mé-
dica. Ela foi muito objetiva e firme 
no sentido de pesquisar melhor o tu-
mor por meio de exames mais minu-
ciosos e na procura do médico mais 
indicado para me acompanhar. Um 
dos primeiros médicos que consul-
tamos disse a ela que eu não teria 
mais que 6 meses de vida. Ela não 
acreditou nisso e estava certa. 

o quanto ajudou ter descoberto a 
doença em fase inicial? 

O diagnóstico foi precoce, mas qua-
se que não deu tempo. O tumor es-
tava muito próximo do coração e 
das paredes internas do pulmão, 
quase colando. Como não chegou a 
colar nem na parede interna do 
pulmão nem no coração, isso foi 
determinante para me salvar.

em 98% dos casos de câncer de pul-
mão o cigarro é o principal agente 
causador. o seu caso está dentro 
dessa estatística?
Sim, eu fumei muito durante mais 
de 30 anos. Cheguei a fumar três 
maços de cigarros por dia nas fases 
mais ansiosas. Parei seis anos an-
tes de descobrir que tinha um cân-
cer e não fumo mais.

como foi o tratamento? houve uma 
etapa mais difícil?
Logo depois do diagnóstico fiz a ci-
rurgia e depois, como prevenção, 
radioterapia. Foi só. Não fiz qui-
mioterapia porque não era indica-
do. Mas lembro que a radio me dei-
xava muito enfraquecido. 

Foi possível conciliar tratamento 
com a carreira de ator?
Dei sorte, porque a etapa de radio-
terapia foi feita justamente num 
momento em que eu não tinha ne-
nhum trabalho em vista. Não teria 
como aceitar algum trabalho na-
quela fase, pois o processo todo é 
muito desgastante fisicamente. 
como está sendo a experiência de 

cUra do câncer de 
PUlMão

O diagnóstico precoce foi determinante 
para a cura de Herson capri e isso é 
comprovado por números. Quando os 
tumores estão restritos ao pulmão 
(estágios i e ii) – como foi o caso de capri 
- devem ser operados e removidos com 
chance de cura de até 75%. 
no estágio iii é necessário haver uma 
associação de quimio e radioterapia, 
com eventual intervenção cirúrgica. 
Este é um processo pouco mais invasivo 
e a chance média de cura é de 30%. no 
estágio iv – quando o tumor saiu do 
pulmão e se espalhou para outras áreas 
- a quimioterapia é o tratamento de 
escolha, porém as chances de cura são 
extremamente reduzidas. nesta fase já 
é possível realizar, com aparato médico 
e medicamentos, um certo controle da 
doença e seus sintomas. 

sinais

Os sintomas mais comuns do câncer de 
pulmão são a tosse e o sangramento 
pela via respiratória. nos fumantes, o 
ritmo habitual da tosse é alterado e 
aparecem crises em horários incomuns 
para o paciente. Além disso, uma 
pneumonia de repetição pode, também, 
ser a apresentação inicial da doença. 
A maneira mais fácil de diagnosticar o 
câncer de pulmão é por meio de um 
raio-X do tórax complementado por 
uma tomografia computadorizada. Uma 
vez obtida a confirmação da doença, é 
feito o estadiamento, ou seja, o médico 
verifica se a doença está restrita ao 
pulmão ou disseminada por outros 
órgãos. O estadiamento é feito através 
de vários exames de sangue e 
radiológicos, como dosagens 
enzimáticas e ultrassonografia, 
respectivamente.

Depois de vencer o 
câncer de pulmão,  
tumor que mais mata 
no mundo, o ator 
Herson capri entrou 
em cena para ajudar a 
combater a doença

defender a causa da prevenção de 
câncer?
Eu vejo isso como uma obrigação 
moral que preciso cumprir e faço 
com muito prazer. É a passagem de 
conhecimento de uma coisa que 
vivi e é muito bom poder fazer isso.

Qual é o seu recado para aqueles 
que não sabem a importância da re-
alização de exames preventivos de 
câncer?
Acreditem nos exames preventi-
vos. Eles salvam vidas. A sua e a 
de seus parentes. Nossos médi-
cos, muitas vezes, não recomen-
dam esses exames por causa das 
condições sociais e econômicas 
dos pacientes. Eles dizem que não 
há necessidade de exames se não 

há sintomas. Discordo totalmen-
te. O câncer é silencioso. É impor-
tantíssimo fazer todos os exames 
indicados para cada idade e às ve-
zes até antes da idade indicada. 
Deveria haver algum movimento 
no sentido de que esses exames 
sejam democratizados e se tor-
nem acessíveis a todos. 

ter passado pela experiência de en-
frentar o câncer mudou seus hábi-
tos, sua forma de viver?
Mudou muito. Sorrio mais, me pre-
ocupo menos, tento me alimentar 
melhor, ter hábitos mais saudáveis, 
faço exercícios, tento dormir bas-
tante, tento manter o bom humor. 
E faço meus exames médicos e la-
boratoriais todos os anos.

“É importantíssimo fazer todos os exames indicados 
para cada idade e às vezes até antes da idade 
indicada. Deveria haver algum movimento no sentido 
de que esses exames se tornem acessíveis a todos”




