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na prática >>  Moura leite netto

Do bate e rebate...
A química e pedagoga Erlita Chagas Silva 
acompanha de perto a trajetória do marido 
Emanuel e do filho Diogo, diagnosticados com 
câncer em Aracaju, cidade que não oferece o 
atendimento integrado que necessitam

P
ara Erlita Chagas Silva, 
moradora de Aracaju, ir 
de um lado a outro para 
cumprir as etapas do tra-

tamento oncológico já faz parte da 
rotina diária de sua família. Aos 53 
anos, a mulher de Emanuel Santia-
go Silva, 51, e mãe de Diogo, 22, re-
corre a serviços oncológicos até da 
capital paulista, a mais de 2 mil 
quilômetros, para o tratamento dos 
dois. 

“Isso desde 1995, quando o Ema-
nuel foi diagnosticado com mela-
noma”, diz a química e pedagoga. 
Diogo, por sua vez, teve em 2006 o 

diagnóstico de osteossarcoma, tu-
mor ósseo que, na maioria dos ca-
sos, aponta para a necessidade de 
amputação do membro atingido, 
no caso a perna. 

O diagnóstico - Foi na capital ser-
gipana que, sentindo dores no ab-
dômen, Emanuel procurou atendi-
mento em uma clínica. Foi subme-
tido à radiografia, que apontou a 
existência de um tumor. Sem um 
tratamento integrado e multidisci-
plinar em Aracaju viajou em segui-
da para São Paulo, onde passou 
por novos exames de imagem que 
apontaram a presença de um mela-
noma – o mais agressivo dos tumo-
res de pele – felizmente em estágio 
II, ainda inicial. Segundo o pacien-
te, a equipe médica não prescreveu 
qualquer tipo de tratamento. “Fi-
cou como se meu marido não tives-
se nada. Acreditamos nisso e fica-
mos tranquilos”, afirma Erlita.

Na década seguinte, Diogo, então 
com 19 anos, atuava como designer 
gráfico quando soube que as dores 
na perna eram sintoma de um tu-

mor ósseo maligno, osteossarco-
ma. “Temíamos que meu filho ti-
vesse câncer porque temos paren-
tes diretos que morreram em decor-
rência de tumor na mama, próstata 
e intestino. O médico me disse: ‘Se 
você tem condições, suma com seu 
filho para São Paulo’”, disse Erlita.

O tratamento - Diogo seguiu seu 
tratamento e, para surpresa dos 
pais e da equipe médica do Hospi-
tal das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP, teve sucesso com 
a cirurgia (que foi descartada por 
cirurgiões de quatro diferentes hos-
pitais), não precisando amputar a 
perna e mantendo os movimentos. 
No caso de Emanuel, o melanoma 
recidivou em 2008 no abdômen 
com metástase na axila. Em cirur-
gia realizada em dezembro de 
2008, foram retirados 21 linfono-
dos em cirurgia no Hospital Univer-
sitário de Acaraju. Depois disso o 
paciente foi encaminhado para São 
Paulo, ao Hospital Sírio-Libanês, 
para exames de imagem e realiza-
ção de PET-CT. 
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N
ão fumava, não bebia, 
jogava futebol duas ve-
zes por semana e, por 
gozar de boa saúde, do-

ava sangue periodicamente. Nunca 
pensei que um dia teria câncer”. 
Esta afirmação é do bancário apo-
sentado Oilson Roberto Mantelato, 
53, que em 2003 descobriu que es-
tava com um lipossarcoma no esto-
mâgo, tumor composto por células 
gordurosas. 

Morador de Mogi Mirim, região 
de Campinas, Oilson foi submetido 
à cirurgia no Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da USP. 
Foi retirado do rim direito um teci-
do tumoral de 8 quilos. “Fiquei as-
sustando com o tamanho daquele 
tumor. Era gigantesco.” 

Após dois anos de acompanha-
mento, o tumor recidivou com me-
tástase no pâncreas e intestino, e o 
paciente foi encaminhado para 
sessões de quimioterapia. “Passei 
por dois ciclos de quimio, com in-
tervalo de 28 dias entre um e ou-
tro”, afirma. O tratamento possibi-

litou a estabilização do tumor e 
nova cirurgia foi realizada, em 
2005.

Por ser um paciente de alto risco, 
Oilson era submetido a exames de 
tomografia a cada seis meses. Num 
desses exames, em junho de 2008 
(já no recém-inaugurado Instituto 
do Câncer de São Paulo, hospital 
público que vem acolhendo parte 
dos pacientes oncológicos do Hos-
pital das Clínicas), foi diagnostica-
do um novo tumor alojado no esto-
mâgo. “Os médicos não sabem ex-
plicar a razão para a doença ter 
voltado duas vezes”, comenta Oil-
son, que passa por uma nova etapa 
de tratamento quimioterápico, fa-
zendo uso da droga Dacabarzine. 

“Faço de tudo para evitar, por 
exemplo, um resfriado. “Sempre 
tomo banho com água quente, fico 
bem agasalhado e bebo bastante 
água, sempre em temperatura am-
biente”, afirma. Segundo ele, sua 
disposição em lidar com a doença é 
fruto do companheirismo de sua 
esposa, Ednéia Amália, 52 anos, e 

de seus três filhos. 
“São eles que fazem com que eu 

tenha uma cabeça boa e nunca seja 
pessimista. Estamos mais unidos, 
tanto que diferente do que aconte-
cia antes, nossa família hoje se reú-
ne sempre na hora das refeições. 
Além disso, todas as decisões são 
tomadas de maneira consensual”, 
conta. 

Oilson conversou com nossa re-
portagem durante sua internação 
no início de abril para tratar de 
uma infecção. Recebeu alta cinco 
dias depois, após ser tratado com 
antibióticos, e voltou para sua resi-

... à assistência integral
o bancário oilson Roberto aguarda pela 
terceira cirurgia de retirada de tumor no 
estômago. E diz que só tem sido possível 

vencer todos os percalços da doença porque 
vem recebendo um atendimento completo




