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Oncologia
Câncer - Quimioterapia Cura 80% do Câncer
nos Ovários
Atualizado em
20/09/2001

Para as mulheres que têm câncer de ovário, surge agora uma nova esperança para o tratamento
da quimioterapia, através de novas drogas que estão sendo aplicadas pelo Serviço de
Quimioterapia de Pernambuco (Sequipe). “Dos tumores sólidos, os que mais tiveram benefícios
com o tratamento foram os de câncer de ovário, com um taxa de resposta objetiva maior do que
80%”, diz o oncologista Eriberto Marques, presidente do Serviço e superintendente do Hospital do
Câncer, do Recife.
Os primeiros avanços de tratamento da doença ocorreram com o surgimento da ultra-som,
permitindo o diagnóstico precoce. “Alem do mais, apareceram novas associações de quimioterapia
que permitem regressões completas destes tumores, possibilitando uma alta taxa de sobrevida”, diz
o médico.
Mais de 70% dos pacientes que se submetem a tratamento quimioterápico obtêm cerca de 5 a 10
anos de sobrevida. O que, segundo o especialista, é uma taxa bastante significativa que mostra,
de fato a eficácia do tratamento. Segundo ele, por outro lado, existem também grandes
possibilidades de crianças com leucemia e tumores renais se curarem desse tipo de câncer. Em
adultos, ocorrem casos de cura de coriocarcinoma (pós-gravidez), desde que feito o diagnóstico
em tempo útil. “60% dos pacientes com linfomas são de cura com quimioterapia”, diz.
A quimioterapia é o tratamento de câncer através de drogas mais eficiente na redução dos efeitos
colaterais provocados por ela. Atualmente utiliza-se durante a realização da quimioterapia no
paciente um fator de proteção imunológico como o Granulokine, que faz com que o mesmo não
entre em processo infeccioso. Os granulócitos elevam as defesas do organismo e recuperam as
áreas atingidas pelo processo quimioterápico.
Outra importante substância utilizada no processo quimioterápico é a aminifostina, cujo nome
comercial é Ethiol. A droga evita que a substância quimioterápica atinja em 60% as células do
sangue, direcionando-a a destruir mais especificamente as células cancerígenas. Esse tratamento
é feito em hospitais públicos, como o do Câncer, Oswaldo Cruz, Agamenon Magalhães, das
Clínicas e particulares.
Segundo as informações do Dr. Eriberto Marques, o trabalho de quimioterapia do Sequipe vem
merecendo destaque especial porque é um serviço implantado com o tratamento ambulatorial, o
que diminui o risco de infecção hospitalar e possibilita ao paciente conviver em ambiente familiar,
minimizando portanto os traumas psicológicos advindos da doença e do tratamento. Destaca ainda
o oncologista que a aplicação dos quimioterápicos em protocolos atuais, eficazes para as doenças
malignas, é associada a um tratamento mais humanitário, “onde se vê o paciente como um todo,
não só como elemento que vai tomar medicamento em si mais uma pessoa que precisa de
acompanhamento psíquico, nutricional e social”.
O serviço de quimioterapia de Pernambuco já recebeu quatro prêmios pela excelência dos
trabalhos prestados à comunidade. O mais recente foi “Prêmio Destaque do Brasil Nordeste”,
entregue recentemente em Fortaleza, Ceará. Segundo o especialista, o fundamento maior e o
sucesso de quem faz a quimioterapia estão baseados em três princípios: eficácia do tratamento,
apoio psicológico e humanitário.
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