editorial
Com o coração
na oncologia
Prezado leitor,
Os danos ao coração e ao sistema circulatório em decorrência dos tratamentos contra o
câncer preocupam cardiologistas e oncologistas.
Tanto que foi criada uma associação internacional
de onco-cardiologia e, no Brasil, lançada no fim do
ano passado diretrizes para o tratamento de pacientes oncológicos com o menor risco possível
para o aparelho circulatório. Com a melhora na
sobrevida de pacientes com câncer, alguns efeitos
adversos das agressivas terapias contra os tumores se tornaram mais evidentes, e esse é o principal foco da cardio-oncologia, nossa reportagem de
Capa: o estudo da cardiotoxicidade dos tratamentos oncológicos.
Falando em diretrizes, o INCA deixou de preconizar o autoexame e o rastreamento populacional para o câncer de boca, após a avaliação de
diversos estudos recentes que demonstram não
haver evidências científicas de que as medidas tenham conseguido reduzir o número de novos casos ou baixar a taxa de mortalidade pela doença.
Como a maioria das pessoas não consegue diferenciar lesões potencialmente malignas de áreas

anatômicas normais, o INCA recomenda, como
estratégia de detecção precoce da doença, procurar de imediato um médico ou dentista caso surja
lesão na boca que não cicatrize em até 15 dias.
Saiba mais na seção Prevenção.
Duas novidades prometem aumentar o acesso
dos brasileiros ao tratamento oncológico: a futura
instalação de uma fábrica de aceleradores lineares
(equipamento para radioterapia) no País e a inclusão no Sistema Único de Saúde do trastuzumabe,
uma das drogas mais avançadas para tratar câncer
de mama HER-2 positivo. O medicamento estará
disponível a partir de janeiro. Esses assuntos são
abordados em profundidade na seção Política.
E com a aproximação do mês de outubro, todos os poderes são bem-vindos contra o câncer
de mama. Nos Estados Unidos, as revistas em
quadrinhos da editora Marvel – incluindo a dos
super-heróis Capitão América e Thor – sairão com
capas cor-de-rosa, em apoio à campanha internacional Outubro Rosa, de conscientização pela
detecção precoce do câncer de mama, tema da
reportagem Social.
Boa leitura!
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