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RUTH HELENA BELLINGHINI

Tem gente que evita pas-
sar em frente. Tem gen-
te que nem pronuncia o

nome. Mas, todos os dias, 10
mil pessoas – entre pacientes,
acompanhantes, médicos e fun-
cionários – passam pelas portas
do n.º 211 da Rua Professor An-
tonio Prudente, na Liberdade.
Para cá vêm tanto as crianças
carentes da periferia trazidas
por Kombis como elegantes se-
nhoras de carros importados,
sacolinha de exame em uma
mão e bolsa Louis Vuitton na
outra. Aqui, 68% dos pacientes
vêm do SUS e os demais, de
convênios particulares. Este é
um hospital tão democrático
quanto a doença que lhe dá no-
me. Hospital do Câncer.

Quem nunca pôs os pés aqui
vai logo imaginando um cená-
rio de dor e desespero, com pro-
fissionais estressados e abatidos
pelo peso de um fardo terrível,
esmagador. Errou. Quem traba-
lha, estuda, pesquisa e faz vo-
luntariado no hospital é movi-
do pelo desafio e se realiza nu-
ma tarefa que invariavelmente
diz ser gratificante. Eles ado-
ram trabalhar aqui porque se
sentem recompensados pelos re-
sultados. Aprendem que câncer
não é uma sentença de morte –
o índice de cura é de 67% –,
mas parte da vida. De muitas vi-
das. Só em junho, foram 18.041
consultas, 7.473 exames por
imagem, 2.071 sessões de qui-
mioterapia, 521 cirurgias em
pacientes internados e 363 am-
bulatoriais.

Referência –
Existem vá-
rias explica-
ções para o su-
cesso deste
que nasceu co-
mo hospital
para indigen-
t e s h á 5 0
anos, hoje é si-
nônimo de ex-
celência em
diagnóstico e
tratamento, e
fez do binô-
mio pesquisa e ensino sua mar-
ca registrada. Elas vão da inter-
disciplinaridade – são dentis-
tas, médicos acupunturistas,
psicólogos, entre outros – ao en-
foque todo voltado ao paciente
e sua qualidade de vida, e não
só à doença. São 7 horas da ma-
nhã de quarta-feira. No auditó-
rio são apresentados os resulta-
dos de cirurgias de tumor na co-
luna. Encerrada a sessão de per-
guntas, o diretor clínico do hos-
pital, Daniel Deheinzelin, toma
o microfone, elogia o trabalho e
lembra: “A pergunta que se de-
ve fazer sempre não é se dá pa-
ra fazer – é se se deve fazer.”

Muitos dos que fazem do
Hospital do Câncer sua vida –
profissionais, voluntários, ex-
pacientes –, ou parte dela, che-
garam aqui e gostaram tanto
do que viram que se envolve-
ram com seus projetos e foram
ficando. “Dou graças a Deus pe-
los dois cânceres de ovário que
tive há cinco anos. Foi minha
chance de fazer o que sempre
sonhei, dar aulas de ioga no hos-
pital, que eu considero a minha
casa”, conta Helena Alonso, de
70 anos “bem vividos e muito fe-
liz”. Todas as quintas-feiras,
ela está no Centro de Convivên-
cia com uma turma de mais de
20 alunos, entre pacientes e
acompanhantes. “Meu marido
trabalhava aqui, mas não tinha
meio de eu vir dar aulas. Quan-
do vim fazer minha quimiotera-
pia, apareceu a chance e eu a
agarrei.”

Surpresa – O câncer entrou
na vida de Liana de Moraes
através de seu sogro, o empresá-
rio José Ermírio de Moraes,
que se tratava no hospital. “Mi-
nha primeira grande surpresa
foi ver que não havia nada de
deprimente no Hospital do Cân-
cer. Depois a gente aprende
que seriedade e eficiência não
têm nada a ver com formalida-
de e mau humor”, conta Liana,
que hoje preside a Rede Volun-

tária de Combate ao Câncer.
“Teve gente que namorou e ca-
sou no hospital, já vi avô, pai e
neto se tratando da mesma
doença. Aqui as famílias se
unem, as pessoas descobrem as
próprias forças”, diz, entusias-
mada. “Bom, eu gosto de hospi-
tal e se pudesse iria todos os
dias. Até já tirei uns cochilos
por lá...”, acrescenta, rindo.

Liana confessa que adora su-

bir nos andaimes das obras do
hospital e se envolve até na esco-
lha das cores que vão ser usa-
das nesta ala ou naquela. Foi
ela, por exemplo, que trouxe as
reproduções de telas de Kan-
dinsky e outros pintores que de-
coram a sala de descanso do no-
vo centro cirúrgico, que a enfer-
meira Cecília da Silva Angelo
Coelho mostra com orgulho in-
disfarçável. “Eu adoro traba-
lhar aqui, é tudo que eu sempre
sonhei”, diz com os olhos casta-
nhos brilhando e sorriso ilumi-
nado no rosto. Aqui a sala onde
os pacientes se recuperam da
anestesia, ali adiante as duas
equipadas para transplante de
fígado, quase sempre marcados
para as segundas-feiras.

Transplantes – “A maioria
dos transplantados é criança e
o resultado é muito bonito de se
ver”, diz Cecília. Os transplan-
tes de fígado estão a cargo da
equipe de Paulo Chap Chap,
da qual faz parte Eduardo Ca-
rone. “Aqui 80% dessas cirur-
gias são feitas pelo SUS porque,
além de rim e córnea, as segura-
doras não cobrem transplante,
nem de fígado nem de medula,
coração ou pulmão”, explica
Carone. Desde que o grupo co-
meçoua traba-
lhar no Hospi-
tal do Câncer,
em 2001, fo-
ram feitos 61
transplantes,
18 em adultos
e 43 em crian-
ças.

“São crian-
ças pequenas,
que não se de-
senvolvem e
muitas vezes
nem chegam
a pesar 10 qui-
los. Elas não
têm como es-
perar dois ou
três anos por
um novo fíga-

do e usamos muito a doação
intervivos”, diz o especialista.

Escola – O sucesso no trata-
mento de crianças e adolescen-
tes é outra marca registrada do
hospital, que tem até uma esco-
la, de ensino médio e funda-
mental, para que eles não per-
cam aula se precisarem de in-
ternação. Não é o caso de Ma-
riá Assumpção Monteiro, de 8
anos, que está com leucemia.
“Ela tem vida normal, só falta
na escola quando a gente vem
aqui”, diz seu pai, o comercian-
te Antonio Ribeiro Monteiro
Jr. O sorriso confiante substi-
tuiu o susto e a preocupação
de junho do ano passado, quan-
do soube que sua filha única es-
tava doente. “Fomos pergun-
tando qual era o melhor lugar
para ela e viemos para cá.”

As crianças eram o xodó de
d. Carmem Prudente – que
criou a rede de voluntárias de
combate ao câncer em 1946 e a
presidiu até morrer, em 2001 –
e são parte importante da histó-
ria de sucesso da hospital. Mas
nem sempre foi assim. “No co-
meço, há 40 anos, no tempo em
que as linhas de telefone de São
Paulo tinham apenas cinco nú-
meros, elas tinham só um canti-

nho do ambulatório com uns
três leitos e era difícil convencer
as pessoas de que crianças ti-
nham câncer. Elas ficavam sozi-
nhas, sem direito à companhia
dos pais. Alguns chegavam a
abandoná-las, certos de que
iam morrer. Outros entravam
às escondidas para ficar com
elas. Na época, o índice de cura
era de 20%”, lembra Alois Bian-
chi, pioneiro da oncologia pe-

diátrica. “Era
uma festa
quando conse-
guíamos sal-
var uma crian-
ça.” Hoje,
70% delas fi-
cam curadas,
índice que po-
deria alcan-
çar os 80%,
85% dos paí-
ses desenvolvi-
dos se o diag-
nóstico fosse
ainda mais
precoce.

Foi aqui
que nasceu a
primeira esco-
la de pedia-

tria oncológica da América La-
tina, uma espécie de “metásta-
se benigna” que espalha espe-
cialistas pelo País inteiro.

Foi por causa da excelência
de ensino do Hospital do Cân-
cer que Luís Henrique Sakamo-
to, de 26 anos, filho único, fez
as malas e mudou-se de Brasí-
lia para São Paulo. “Fiz dois
anos de pediatria e acabei me
interessando por câncer infan-
til, uma área nova, com muita
coisa a ser descoberta.” Sua vi-
da, nos próximos três anos, vai
ser, como ele mesmo diz, “es-
tressante, mas gratificante”,
pontilhada por visitas mensais
a Brasília para matar as sauda-
des dos pais.

Vida nova – Apesar dos 20
anos de idade, é na pediatria
que Mariana Martins Siqueira
Santos trata de sua leucemia
linfóide aguda. Técnica em quí-
mica, passou mal às vésperas
da segunda fase do vestibular
da Unicamp para Farmácia.
“Achei que só tinha anemia e
não ia perder o vestibular só
porque não tinha comido um bi-
finho de fígado.” Mariana não
passou na prova e voltou a se
sentir mal. Só se deu conta de
que tinha algo mais sério quan-

do viu os pais
chorando e os
amigos reuni-
dos no hospi-
tal. “Achava
que ninguém
morria de leu-
cemia, que
era só tomar
uns comprimi-
dinhos e pron-
to. Quando
cheguei aqui e
vi que eram
dois anos e
meio de trata-
mento, com

quimioterapia, percebi que era
complicado. Some o chão, você
não entende o que está aconte-
cendo, depois começa a tomar
pé da situação.”

O apoio do namorado, Bru-
no, da família e dos amigos foi
fundamental. “Ele tem uma pa-
ciência enorme comigo, mesmo
nos tempos em que eu estava
mais chata, irritada porque não
podia comer sal, porque na fase
mais pesada da quimio eu não
podia ficar numa sala com
mais de dez pessoas e tinha de
sair quando alguém espirrava.
Imagine fazer cursinho desse
jeito! Pior, nem podia ir para as
baladas.” Foi por conta da
doença que Mariana conseguiu
o emprego num dos laborató-
rios de pesquisa do hospital.
“Contei para o médico que pre-
cisava de estágio e acabei vindo
para cá.”

Tagarela, altíssimo astral,
ela se prepara para fazer o vesti-
bular de novo. “Sabe, o grande
problema do câncer é que as
pessoas vêem o diagnóstico co-
mo uma sentença de morte e eu
passei por tudo e sobrevivi. Ho-
je sou uma pessoa melhor e te-

nho de volta a minha vida.”
Nem a queda do cabelo tirou

o pique de Mariana. “Minha ir-
mã sugeriu que eu pintasse de
roxo, porque se ficasse ruim
não importava, ia cair mesmo.”
Descuidar da aparência por
causa da doença? Nem pensar.
Cada vez que aparece um pa-
ciente no Jacques Janine do
hospital pedindo que a cabelei-
reira Sueli Pedroso corte seu ca-

belo “de qualquer jeito, porque
vai cair mesmo” ela trata de
convencê-lo do contrário. “A
gente aprende com a prática,
explica que o cabelo cai aos pou-
cos, que ninguém sabe de saída
se vai cair tudo ou não e faz um
bom corte”, conta. Pelo salão, o
menos conhecido e talvez o
mais exclusivo da rede, passam
em média 40 pacientes e acom-
panhantes por dia. O serviço é
só para eles.

Qualidade de vida – Perto
dos casos que o dentista Lucia-
no Lauria Dib enfrenta, queda
de cabelo é café pequeno. Ele co-
meçou a se interessar por cân-
cer na faculdade. “Acendeu
uma luzinha na minha cabeça
e vim para cá para aprender,
em 85. Fui ficando e estou até
hoje.” Dentistas são essen-
ciais na detecção precoce dos
cânceres de boca e no trata-
mento de quem vai se subme-
ter a quimio e radioterapia.

“Até pouco tempo atrás, arran-
cavam-se os dentes do paciente
mesmo se estivessem perfeitos,
por causa dos problemas que
apareciam”, conta. Mas hoje se
sabe que se os dentes forem tra-
tados antes e a terapia tiver
acompanhamento de dentista,
o paciente preserva sua denti-
ção. “Duro é o fato de os planos
de saúde não cobrirem o trata-
mento, porque é visto como tra-

tamento dentário e não parte
da terapia para o câncer.”

O xodó de Dib, porém, é a
reabilitação, a recuperação
de gente que, em virtude da
doença, perdeu um olho, na-
riz, parte do rosto, da mandí-
bula. O especialista vai mos-
trando seqüências de fotos
de arrepiar, mas as últimas
revelam pacientes sorriden-
tes, as feições reconstruídas
por próteses. “Não basta
curar o doente, é preciso de-
volvê-lo à sociedade com
qualidade de vida.”

Desafio – Conviver com o
diagnóstico e o tratamento de
câncer não é fácil, até por-
que, apesar de todos os avan-
ços terapêuticos e tecnológi-
cos, a doença ainda é estigma-
tizada. Basta andar com a sa-
colinha do centro de diagnós-
tico do hospital no metrô ou
num shopping para ser alvo
imediato de olhares piedosos.
“Eu adoro trabalhar aqui. Vo-
cê aprende todos os dias com
os pacientes, com suas dúvi-
das. ‘Por que eu? Por que ago-
ra? O que eu fiz para merecer
essa doença?’ Cada um en-
frenta o câncer com os meca-
nismos que aprendeu na vi-
da, cada reação é diferente”,
conta a psiquiatra Maria Te-
resa Cruz Lourenço. “Adoro
hospital, aqui tem o desafio
de resolver tudo na hora, o pa-
ciente que passa mal antes
mesmo da quimio, o que tem
pânico antes da tomografia e
assim por diante”, diz. Hou-
ve nos últimos dois ou três
anos uma grande procura
por especialização na psi-
cooncologia, a demanda au-
mentou nos consultórios. O
hospital tem um curso de

a p r i m o r a -
mento, com
aulas teóri-
cas, e o curso
de pós-gra-
duação, com
carga horá-
ria de 1.000
horas e 800
de atendi-
mento.

Se é difícil
para quem re-
cebe o diag-
nóstico, ima-
gine quem já
perdeu mui-

tos parentes para a doença.
As síndromes familiares são
a especialidade de Maria Isa-
bel Waddington Achatz, mé-
dica geneticista, e Simône No-
ronha, oncologista clínica, do
Departamento de Oncogené-
tica. “São famílias com múlti-
plos casos de câncer que são
encaminhadas para preven-
ção. Analisamos o histórico
familiar e comprovação de
diagnóstico, como atestado
de óbito, por exemplo. Eles
chegam aqui assustados por-
que viram o pai, o tio, o avô, o
irmão morrer de câncer e pen-
sam que são os próximos”, ex-
plicam. Na loteria genética,
essas pessoas herdaram ge-
nes defeituosos que aumen-
tam enormemente seu risco
de ter câncer ainda jovens.
Para eles, por enquanto, a saí-
da é antecipar e tornar mais
freqüentes alguns exames.
Nessas famílias, por exem-
plo, exames de próstata e ma-

m o g r a f i a s
não come-
çam aos 40
anos, mas
aos 25. Tem
muita gente
que vem ao
hospital que-
rendo fazer
teste genéti-
co para saber
se vai ter cân-
cer . “Isso
não existe”,
alertam as es-
pecialistas.

O que se
faz é procurar por mutações
nos genes – que nem sempre
são encontradas – e acompa-
nhar os casos. Maria Isabel e
Simône acompanham, por
exemplo, uma família de 11 ir-
mãos que vêm do Piauí, de
três em três meses, para fazer
prevenção. “É uma viagem de
três dias de ônibus”, contam.
Este é o único hospital do País
que faz esse tipo de trabalho.

Sakamoto com o paciente Christian Soteretsamtsis

Mariana: ao mesmo tempo, estagiária e paciente

Luciano Dib: ‘Não basta curar’

Alois Bianchi com Mariá: 40 anos na pediatria

Simône (à esq.) e Maria Isabel: oncogenética

Helena Alonso, professora de ioga: ‘Dou graças a Deus pelo meu câncer de ovário. Foi o que me deu a chance de dar aula aqui’

A vida no hospital ‘daquela doença’
O desafio não é apenas
vencer o câncer, mas o
preconceito e o medo
que ainda o cercam
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