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Dedicamos essa edição à abordagem de 
uma doença que têm ganhado cada vez mais 
destaque no país e no mundo: o câncer. Apesar 
do crescente número de vítimas das neoplasias 
malignas, a ciência cumpre seu papel de estar 
sempre à frente, investindo em métodos eficazes 
de prevenção, diagnóstico e tratamento. Como 
instituição hospitalar, estamos atentos a esses 
avanços e temos a satisfação de integrar os 
melhores serviços de oncologia somados a uma 
equipe de especialistas renomados.
Em atenção contínua à saúde, destacamos a 
participação do Hospital Santa Lúcia no evento 
Pedalada pela Saúde do Coração, realizado em 
dois shoppings da cidade e que contou com a 
parceria de atletas de destaque, reunidos em prol 
da saúde do coração.

 Aproveite a leitura.

CARO LEITOR

Tiragem: 2.000 exemplares
comunicacao@santalucia.com.brr
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As doenças cardiovasculares estão en-
tre as principais causas de morte no 
Brasil. Segundo dados do Ministério 
da Saúde, cerca de 30% dos óbitos no 
País são provocados por problemas 
cardíacos. Colesterol alto, hiperten-
são, diabetes, obesidade, tabagismo 
e sedentarismo estão na lista dos 
principais fatores de risco que podem 
desencadear doenças graves, como 
infarto e AVC ou acidente vascular en-
cefálico (AVE).
Para chamar a atenção da sociedade 
sobre os principais cuidados com esse 
órgão vital, os hospitais Santa Lúcia e 
Santa Helena realizaram, em outubro, 
duas edições da Pedalada pela Saúde 
do Coração, a primeira no Boulevard 
Shopping e a outra no Terraço Shop-
ping. O evento contou com a parceria 
de atletas, que se revezaram nas bici-
cletas ergométricas instaladas no es-
tande. Entre eles, triatletas de desta-

ACONTECE

que, como Leandro Macedo e Suzana 
Festner. 
Cardiologistas dos dois hospitais de-
ram dicas e orientações, enquanto a 
equipe de enfermagem aferiu a pres-
são arterial e mediu o índice glicêmi-
co dos interessados. 
O médico Fausto Stauffer, cardiologis-
ta dos dois hospitais e atleta, afi rma 
que a prevenção e o cuidado corretos 
diminuem bastante o risco de proble-
mas cardíacos. “A realização de exa-
mes regulares ajuda a identifi car pro-
blemas logo no começo, o que facilita 
muito o tratamento. É importante, es-
pecialmente para os atletas de fi m de 
semana, que esse acompanhamento 
seja feito para evitar surpresas, por 
isso levamos a Pedalada aos shoppin-
gs, uma forma de levar informações 
relevantes a um público muito amplo 
e variado”, afi rma. 

Pedalada 
pela Saúde 
do Coração
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D iagnosticado como uma 
das principais doenças vi-
rais transmitidas pelo sexo, 

o HPV faz um número de vítimas cada 
vez maior. De acordo com a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), já existem 
mais de 630 milhões de pessoas infec-
tadas por este vírus no mundo.
São mais de 120 tipos de HPV, sendo 
que 15 são cancerígenos. Estima-se 
que, em breve, 8 em cada 10 pessoas 

terão contato com a doença ao longo de 
suas vidas. O vírus, na sua variante mais 
agressiva (tipos 16 e 18), está por trás 
de grande parte dos cânceres de colo 
do útero, vagina, vulva, pênis, ânus e, 
menos comuns, na orofaringe. Alguns 
tipos, como o 6 e o 11, são os respon-
sáveis por cerca de 90% das verrugas 
anogenitais; já outros não  provocam 
sintomas severos, podendo o portador 
conviver por anos com o microorganis-
mo sem saber da sua existência. 
O principal contágio se dá por meio da 
relação sexual, incluindo aí o sexo oral 
e as preliminares. “O simples conta-
to com a pele ou a mucosa infectada 
transmite o HPV. Por isso, a proteção da 
camisinha, muitas vezes, é inefi caz nes-
se tipo de prevenção”, alerta o infecto-
logista, Dr. Tarquino Erastides Sánchez.
O contágio através de superfícies 
contaminadas não pode ser total-
mente descartado, devido ao fato 
de o vírus ser relativamente resis-
tente à água, podendo sobreviver                                       
no ambiente.

COMPORTAMENTO
SAUDÁVEL

Proteja-se 
do HPV



A boa notícia é que, hoje, a medici-
na dispõe de armas poderosas para 
prevenir esse vilão. A vacina contra 
o HPV tem acima de 90% de efi cácia 
na prevenção da doença e é indicada 
para indivíduos entre 9 e 26 anos de 
idade. Esta cobertura se dá na fase 
das descobertas sexuais, onde há 
maior incidência de casos. O HPV não 
tem cura. Entretanto, existem dispo-
níveis diversos tipos de tratamentos 
efi cazes, como laser, cauterização, 
cirurgia, remédios a base de cre-
mes e soluções para uso tópico. Os 
tratamentos e formas de prevenção 
devem ser orientados por um profi s-
sional experiente. 

Participe da nossa coluna. 
Envie sua pergunta para 

comunicacao@santalucia.com.br

Para garantia de um diagnóstico seguro, 
consulte um médico. Evite a automedicação. 

Essa postura é nociva à sua saúde.

Sendo mais frequente em 
pessoas acima de 50 anos, 
os fatores de risco para o 
câncer colorretal incluem 
doenças infl amatórias in-
testinais, síndromes imu-
nológicas ligadas a doenças 
sexualmente transmissíveis, 
como AIDS e HPV, pólipos e 
poliposes intestinais e ante-
cedentes pessoal ou familiar 
de câncer. A prevenção do 
câncer de um modo geral e, 
em particular, do colorretal 
inclui bons hábitos de higie-
ne pessoal e alimentação, 
prática regular de exercícios 
físicos e uma vida sem ex-
cessos quanto ao tabagismo 
e alcoolismo. A detecção pre-
coce é fundamental para um 
tratamento efi caz  e curativo. 

Quais os fatores de risco 
para o câncer colorretal?

DOUTOR
RESPONDE

Dr. Francisco Floripe Ginani 
CRM-DF 774

Coloproctologista e Cirurgião Geral
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diretor técnico do Hospital Santa Lú-
cia, Dr. Cícero Dantas, a atuação do 
grupo produz resultados signifi ca-
tivos. “Conseguimos, com medidas 
práticas e treinamentos, reduzir de 
forma expressiva eventos recorren-
tes em ambientes hospitalares, como 
quedas, fl ebites, escaras, pneumo-
nias associadas à ventilação mecâni-
ca, entre outros”, afi rma Cícero.
O uso de protocolos implantados pelo 
Corpo Clínico para as patologias mais 
frequentes e de maior impacto é ou-
tra prática que agiliza e padroniza a 
assistência. Recentemente, a Emer-

A assistência hospitalar re-
quer segurança e qualida-
de em todos os seus pro-

cedimentos. Assim, por trás de todo 
cuidado direto com o paciente, há no 
Santa Lúcia protocolos de conduta e 
equipes que trabalham engajadas 
em propiciar um atendimento com-
pleto, resoluto e assertivo. 
Exemplo disso é o Comitê Multipro-
fi ssional para Gerenciamento de Ris-
cos. Formado por uma equipe multi-
disciplinar, tem o objetivo de notifi car, 
prevenir e diminuir os riscos para o 
paciente. De acordo com o médico e 

Gestão assistencial 
propicia mais 

segurança e qualidade
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gência instalou o Sistema de Aco-
lhimento, que avalia previamente o 
estado de saúde do paciente na sua 
admissão e, nos casos mais graves, 
este recebe assistência imediata e 
tem prioridade de atendimento tam-
bém em outras unidades do Hospital. 
Atento aos benefícios dos avanços 
tecnológicos, o Santa Lúcia armaze-
na todas as informações clínicas do 
paciente em prontuário eletrônico, 
possibilitando que o acesso destes 
dados esteja disponível para o médi-
co em qualquer lugar do Hospital e 
em tempo real.
Segundo o diretor  técnico, o Santa Lú-
cia tem concentrado esforços quanto 
às práticas de gestão assistencial. 
“Estamos fortalecendo, junto aos 
gestores, uma política de programas 
e projetos, elegendo competências e 
delegando as decisões para que haja 
uma comunicação multiprofi ssional 
efetiva, colocando sempre o paciente 
em primeiro lugar”,  fi naliza. 

AQUI TEM

Emergência

VERMELHO

Pacientes que apresentam risco
iminente de morte ou sequelas.

Urgência Absoluta

Pacientes que não apresentam risco
iminente de morte, mas que deverão ser
atendidos com maior rapidez.

Urgência Relativa

VERDE

Pacientes que não apresentam risco e
podem receber assistência
ambulatorial.

Preferencial

Pacientes preferenciais: com idade igual ou superior
a 60 anos, gestantes,portadores de necessidades
especiais, deficientes mentais, auditivos ou visuais
(de acordo com a lei nº 96561/1988).

Risco de Queda

LARANJA

Pacientes com risco de queda.
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Dr. Eduardo Flávio Ribeiro, supervisor do Banco de Sangue (Hemoclínica) do Hospital Santa Lúcia/DF, atua na Clínica 
de Hematologia Oncológica dos hospitais Santa Lúcia e Santa Helena/DF. Tem especialização em Hematologia pela 
UNICAMP e título em Hematologia e Hemoterapia pela ABHH.
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Os hospitais Santa Lúcia, Santa Hele-
na e Prontonorte pertencem ao mesmo 
grupo hospitalar e integram o serviço de 
oncologia. Este, juntamente com a equi-
pe de hematologia e a Hemoclínica (clí-
nica responsável pelo Banco de Sangue 
destes hospitais) está em fase de estru-
turação para executar ainda neste ano o 
transplante de medula óssea, primeira-
mente, no Santa Lúcia. Trata-se de um 
momento de consolidação de um projeto 
de atendimento integral ao paciente on-
co-hematológico, englobando todas as 
etapas necessárias para a condução de 
pacientes desta especialidade.

1- O que é terapia celular?

A terapia celular consiste em um con-
junto de procedimentos que utiliza cé-
lulas como fonte de tratamento para 
tecidos doentes, lesionados ou destruí-
dos. O termo vem ganhando notoriedade 
pelo alto potencial que essa modalidade 
de tratamento tem de curar ou ameni-
zar doenças frequentes na população, 
como as neurológicas, cardíacas, hema-
tológicas, diabetes melito, oncológicas e 
pneumológicas, entre outras.

2- Essa técnica já é utilizada?

Mesmo reconhecendo o potencial de 
substituir, por exemplo, um músculo 
cardíaco lesionado devido a um infar-
to, ou um neurônio da medula espinhal 
após um traumatismo (com possibilida-
de de contornar um estado de paraple-
gia), existe nos dias de hoje apenas um 
uso consolidado desta técnica em todo o 
mundo: o transplante de medula óssea. 

ENTREVISTA

O hematologista Dr. Eduardo Flávio 
Ribeiro é um dos responsáveis pelo 
processo de implantação do transplante 
de medula óssea — um tipo de terapia 
celular — no Hospital Santa Lúcia, 
que pertence ao mesmo grupo dos 
hospitais Santa Helena e Prontonorte. 
A técnica permite tratar cânceres como 
leucemias, linfomas e mieloma múltiplo.

Dr. Eduardo Flávio Ribeiro

“Inicialmente faremos no Hos-
pital Santa Lúcia, transplantes 
autólogos, que são importantes 
na condução, principalmente, de 
pacientes com leucemia, linfo-
ma e mieloma múltiplo.”
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3- Como é feito o transplante de 
medula óssea?

Os transplantes de medula óssea po-
dem ser divididos de acordo com a fon-
te de células-tronco usadas: autólogo, 
quando a célula-tronco é do próprio pa-
ciente, e alogênico, quando é de outro 
indivíduo. No caso de transplante entre 
irmãos, é chamado de aparentado, e ao 
ser proveniente de irmão gêmeo, sin-
gênico. Quando procede de um banco 
de órgãos, é dito não-aparentado. 
Em geral, é feito o transplante do tipo 
autólogo, com a célula-tronco coletada 
do próprio sangue periférico, logo após 
estímulos específi cos (quimioterapia 
intravenosa seguida de fatores estimu-
lantes de medula óssea feitos por via 
subcutânea por 10 dias). Em seguida, a 
célula-tronco é congelada e armazena-
da a baixas temperaturas até o dia do 
transplante, quando então é infundida 
no paciente.
Pode-se colher a célula-tronco, ainda, 
direto da medula óssea ou do sangue 
residual da placenta (células do cordão 
umbilical) para os casos de transplan-
tes alogênicos, ou seja, entre paciente e 
um doador aparentado ou não aparen-
tado. 

4- Quais tipos serão realizados 
nos hospitais citados?

Inicialmente faremos transplantes 
autólogos, que são importantes na 
condução, principalmente, de pacien-
tes com leucemia, linfoma e mieloma 

múltiplo. Há alguns anos o transplante 
autólogo de células-tronco hematopoié-
ticas era usado tardiamente na condu-
ção das doenças. Hoje, sua indicação é 
mais precoce, como ocorre em pacien-
tes com mieloma múltiplo, e propicia 
melhores resultados. Os pacientes dos 
hospitais Santa Lúcia, Santa Helena e 
Prontonorte, bem como todos os pa-
cientes do Distrito Federal que queiram 
ter acesso a este tratamento, poderão 
usar os serviços de nossa equipe. Isso 
elimina grandes transtornos que esses 
pacientes têm em realizar o tratamento 
em outro estado, longe de casa e da fa-
mília, com elevados custos fi nanceiros e 
em um momento de intensa fragilidade. 

5- No caso dos transplantes autó-
logos, como é feita a coleta e infu-
são da célula-tronco?

A fase de coleta dura em torno de 15 dias 
(fase de mobilização) e é feita com o pa-
ciente no ambulatório. Consiste em qui-
mioterapia seguida de estímulos para 
liberação de célula-tronco da medula do 
paciente, com coleta no sangue no dia 
apropriado. Após 15 dias de descanso, 
o paciente é internado para a quimiote-
rapia do transplante, seguida de infusão 
da  célula-tronco armazenada na fase 
anterior. A internação dura cerca de 10 
a 15 dias e a recuperação do paciente é 
rápida. 
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QUALIDADE DE VIDA

prevenção precoce, medicamentos com 
menos efeitos colaterais e modernas 
técnicas cirúrgicas contribuem efetiva-
mente para controlar e tratar os tumo-
res, aumentando as chances de cura e 
sobrevida dos pacientes”, afi rma o onco-
logista Márcio Almeida, que atua no Hos-
pital Santa Lúcia.
O caso da servidora pública, Sandra Ma-
ria Silva, e paciente do Santa Lúcia, é 
exemplo de como a terapêutica adequa-
da pode tratar diferentes tumores com 
efi cácia, mesmo em estágios avançados. 
Ela foi diagnosticada com câncer em 
meados de 2010. A doença já compro-
metia 80% do estômago e havia se espa-
lhado em parte do pâncreas e intestino. 
Após cirurgia para retirada dos tumores 
e sessões de quimioterapia, Sandra tem 
hoje, uma vida normal e comemora o su-
cesso do tratamento. “Em um primeiro 
momento, fi quei desenganada. Foi difícil, 
mas tive muita força de vontade e hoje, 
me considero curada”, afi rma a paciente 
que tem o acompanhamento do oncolo-
gista Márcio Almeida. 

O câncer, doença caracterizada pelo 
crescimento desordenado das células, é 
a segunda causa de morte na população 
brasileira, segundo o Instituto Nacional 
de Câncer no Brasil (INCA).  O aumen-
to da população e seu envelhecimento, 
associado ao estilo e condições de vida, 
bem como os avanços na área de diag-
nósticos colocam as neoplasias malig-
nas como uma das principais causas de 
óbito, atrás somente, das doenças car-
diovasculares. 
Apesar da complexidade e do desafi o 
contínuo que este grupo de  doenças 
representa para a ciência, foi-se o tem-
po em que o câncer soava como uma 
sentença de morte. “Antigamente, mui-
tas pessoas morriam com câncer sem 
nem saber que tinham a doença. Hoje, a 

Tratamento do 
câncer aumenta o 

controle e chances 
de cura da doença
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Técnica 
minimamente 

invasiva permite 
tratar câncer

NOTÍCIAS DE 
QUEM CUIDA

Aguardando foto 
do Fotografo

O tratamento do câncer por videola-
paroscopia tem sido  um dos gran-
des avanços da medicina. Por meio de 
pequenas incisões, é possível extrair 
tumores nos órgãos abdominais e pél-
vicos com grandes vantagens ao pa-
ciente em relação às cirurgias clássi-
cas, como menos dor pós-operatória e 
tempo de permanência hospitalar, re-
torno precoce ao trabalho e atividades 
esportivas e melhor resultado estético.
O cirurgião oncologista Sérgio Renato 
Pais-Costa é um dos médicos pionei-
ros e um dos poucos no país habilita-
do à realização desses procedimentos, 
sendo referência nacional nos do tipo 
hepático e pancreático. “Já retiramos 
com sucesso, por exemplo, tumores 
de intestino, estômago, ovários, útero, 
pâncreas e fígado. Fizemos com êxito 

21 cirurgias videolaparoscópicas para 
extrair tumores do fígado, um número 
alto se considerando as casuísticas pu-
blicadas no Brasil, a complexidade do 
órgão e o pequeno número de médicos 
que realizam essa técnica”, afi rma o es-
pecialista, que realiza as cirurgias com 
sua equipe no Hospital Santa Lúcia. Em 
junho deste ano, os resultados da técni-
ca foram apresentados no 13º Congres-
so Mundial de Câncer Gastrointestinal, 
realizado em Barcelona.
De acordo com o Dr. Sérgio Renato, o 
procedimento é feito sob anestesia geral 
e inicia-se com uma mínima incisão no 
abdômen, onde é introduzido gás car-
bônico (CO2) e uma ótica. Depois, são 
realizados cortes de 5–10mm, sob visão 
direta da câmera e inseridas as pinças 
cirúrgicas. As imagens reproduzidas e 
ampliadas em 20 vezes permitem ava-
liar toda a região abdominal, os possí-
veis focos de disseminação do tumor e 
o local que será operado. A retirada do 
tumor junto com o órgão acometido é 
feita, geralmente, por meio de outro pe-
queno corte, do tipo de uma cesariana. 
“Estudos comprovam que o tamanho 
reduzido do corte favorece a imunidade 
do paciente, diminuindo a possibilidade 
de recidiva do câncer”, destaca Sérgio 
Renato. 

Aguardando foto 
do Fotografo
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Qualidade de vida. A gente acredita nisso.
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