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Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2020.

Estimado(a) associado(a) CAMPERJ,

Todos nós estamos passando por momentos bem difíceis neste ano de 2020. A
explosão da pandemia de COVID-19, em todo o mundo, ceifou milhares de vidas e trouxe
insegurança, principalmente para aqueles que se encaixam nos principais grupos de risco,
como idosos ou portadores de doenças crônicas.
Entre os mais fragilizados, estão, sem dúvida, os pacientes com diagnóstico de
câncer. Muitos, infelizmente, temendo por estarem imunodeprimidos (resultado esperado
dos seus tratamentos), acabaram não seguindo o protocolo segundo a cronologia adequada.
Estes atrasos podem, em alguns casos, terem consequências danosas nos resultados finais
dos seus tratamentos.
Outro problema que teremos que lidar no mundo pós-pandemia é um inevitável
atraso nos diagnósticos. Muitos pacientes deixaram, justificadamente, de fazer os seus
exames de rotina. Então, um aumento importante do número de neoplasias avançadas é
esperado nos próximos meses, o que diminui a curabilidade, além de aumentar a
complexidade (e os custos) dos respectivos tratamentos.
Assim sendo, a CAMPERJ vem se solidarizar com você. Temos algumas orientações
para lhe dar:
Se você é paciente em tratamento de câncer e, infelizmente, não pode seguir o
protocolo inicialmente seguido pelo seu médico, converse com ele sobre alternativas.
Algumas vezes, um tratamento endovenoso pode ser substituído por um tratamento por via
oral. Em algumas outras situações, a frequência das infusões pode ser alterada, adequandose a dose de medicação em cada infusão, como forma de compensação. Mas, mesmo que
nenhuma alteração no seu tratamento seja cientificamente possível, o seu médico, muito
provavelmente, já teve oportunidade de adequar o seu atendimento às necessidades
impostas pela pandemia. Cuidados de higienização e distanciamento estão sendo
observadas pela maioria, se não todos, dos nossos prestadores.
Converse com a equipe que o atende. Pergunte a respeito das ações para mitigação
dos riscos. E, principalmente, não deixe de fazer o seu tratamento. Nossa equipe está a
postos para acompanhá-lo nesta jornada, assegurando-o, no caso de dúvida, sobre os
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cuidados tomados pelo seu médico assistente e indicando-lhe alternativas, na improvável
hipótese de tal atitude ser necessária.
E se você é uma mulher entre 50 e 70 anos e ainda não fez a sua mamografia anual,
procure uma clínica radiológica que lhe ofereça a segurança necessária para fazer o seu
exame de rotina. O mesmo vale para o caso de você ser um homem na mesma faixa etária e
não ter, neste ano, visitado o seu urologista, visando excluir um possível diagnóstico precoce
de um câncer de próstata. O diagnóstico precoce, nos casos acima, ainda é a maior garantia
de curabilidade.
Ficar em casa, quando possível, é, ainda, sem nenhuma dúvida, a melhor atitude,
principalmente se você pode e é de algum grupo de risco. Mas, o prolongado tempo de
confinamento pode ter consequências imprevisíveis, caso pequenos cuidados, com
segurança, não sejam tomados. Nossa equipe entende que esta é uma dessas situações.
Discuta isso com a sua família. Esteja informado. Busque o melhor tratamento que você
merece. E conte conosco para ajudá-lo(a) a superar este momento complicado que estamos
vivendo.
Vai passar! Sabemos disso, que estamos saudáveis quando isso acontecer. Este é o
desejo de toda a equipe CAMPERJ!

Consulte-nos, caso necessário, pelo telefone (21) 2224-9688 ou e-mail:
camperj@camperj.com.br. Teremos o maior prazer em dar-lhe as orientações pertinentes.

Cordialmente,

Eduardo da Silva Lima Neto
Diretor Presidente
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