
revista da associação brasileira do câncer     abcâncer
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m 24 de dezem-
bro de 2006 a ad-
vogada e profes-
sora universitária 
Vera Helena de 
Mello Franco, 
então com 63 
anos, foi inter-
nada no Hospi-
tal São Luiz, em 
São Paulo, com 

uma mancha no pulmão. Num 
primeiro momento os médicos 
a encaminharam para exame de 
broncoscopia (endoscopia respi-
ratória), mas durante o procedi-
mento a paciente sangrou muito. 
Após novas tentativas sem suces-
so – em cinco dias de internação –, 
a equipe médica decidiu pela ci-
rurgia. Depois da operação veio o 
diagnóstico: câncer de pulmão.

Professora de Direito Comer-
cial na Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, Vera 
recorda que ao receber a notícia 
de que estava com câncer sua 

reação inicial foi de ceticismo. 
“Meu pai fumou até os 84 anos e 
minha mãe também sempre fu-
mou muito. Aliás, nunca houve 
nenhum caso de câncer na mi-
nha família e como não aconte-
ceu com eles pensei que teria a 
mesma sorte”, conta Vera, fu-
mante durante 50 anos. 

Quando ocorre tardiamente, o 
diagnóstico de câncer de pul-
mão em pacientes idosos é qua-
se sempre associado à impossi-
bilidade de cura. Contrariando 
a máxima, Vera foi submetida à 
cirurgia para retirada do tumor 
e o procedimento foi um suces-
so. Êxito possibilitado, segundo 
o médico, porque estava em es-
tágio inicial. 

A prova mais difícil foi superar 
a fase das sessões de quimiote-
rapia. “Tive o kit completo de 
efeitos colaterais. Sofri muito, 
mas hoje estou bem. Meu ca-
belo melhorou muito e minha 
pele está ótima”, afirma. 

A ligação com o tabaco era na 
proporção de no mínimo um 
maço por dia, quantidade que 
variava conforme suas ativida-
des cotidianas ficavam mais ou 
menos tensas. 

“Em momentos decisivos, prin-
cipalmente quando fazia defesa 
de teses, costumava fumar de-
mais, entre três e quatros maços 
todos os dias. Eu era gordinha 
e algumas amigas minhas sem-
pre foram magras. Disseram que 
se eu começasse a fumar tam-
bém emagreceria”, conta, sobre 
o primeiro cigarro, aos 14 anos 
de idade.

Hoje com 65 anos de idade, 
três filhos e três netos, Vera 
está em franca recuperação, com 
acompanhamento no Hospital 
das Clínicas da Universidade de 
São Paulo. Nos próximos dias 
será submetida a novos exames 
de tomografia e sangue. E quan-
to ao cigarro, diz que vai indo 
muito bem sem ele.

história de professora é exemplo de 
que o câncer pode e deve ser tratado 
independentemente da idade
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