Histórias de pessoas que estão convivendo
com o câncer de pulmão podem inspirar e
motivar outras pessoas em igual situação a
encontrar força para seguir adiante. A busca
pelo diagnóstico precoce pode salvar vidas!
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A virgula
da historia
“A doença não é um ponto-final, e sim uma vírgula, uma pausa em nossa vida.”
Assim são as histórias que com orgulho reunimos neste livro. Orgulho porque por meio delas são relatadas
e compartilhadas vivências inspiradoras de pessoas que com sabedoria decidiram reequilibrar as forças,
redirecionar os pensamentos e reforçar os saberes para encarar um novo momento.
Assustador? Sim. Mas um momento que pode ser repleto de Coragem, Motivação, Otimismo, Persistência, Bom
humor, Compartilhamento, Confiança, Fé, Força, Gratidão, Resiliência, Superação e Transformação.
Procuramos, com os relatos aqui reunidos, entender o verdadeiro valor de nossa vida, com inspiração,
intensidade, mesmo sabendo que a finitude existe e faz parte de nossa jornada como seres humanos.
Que essas histórias possam inspirar o poder da resiliência e da esperança.
E, também, que todos nós consigamos enxergar a importância de criarmos um vínculo com a nossa saúde para
que o diagnóstico de doenças como o câncer de pulmão ocorra no início e, assim, possamos mudar o curso da
história a favor da vida.

Marlene Oliveira

Um novo momento para entender, apoiar e
empoderar o paciente diagnosticado com cancer
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, até 2030 o câncer será a primeira causa de morte entre os
brasileiros, o que configura um cenário preocupante por tratar-se de uma doença de forte impacto não só para
a pessoa que a enfrenta, como também para toda a família e amigos.
E quem está preparado para receber um diagnóstico de câncer e, mais ainda, enfrentar a doença? Podemos
dizer que dificilmente alguém está pronto para isso, mas a boa notícia é que hoje é possível estar bem informado
para, mais do que ser um paciente, ser o protagonista de seu tratamento e saúde.
Vivemos uma era em que a própria face do câncer mudou e continua mudando dia a dia para trazer inovações,
um diagnóstico mais rápido e assertivo, assim como possibilidades de tratamento antes inimagináveis para
diversos tipos de câncer, incluindo o de pulmão.
Pacientes, familiares, cuidadores e profissionais da saúde vivem a era da informação rápida, do acúmulo de
dados, que disseminam conhecimento mas, também, a ansiedade por respostas, que nem sempre trazem
conteúdos desenvolvidos com o devido cuidado.
Esse imediatismo digital tem transformado as relações e as escolhas de cada um, e não seria diferente com
pacientes e equipe médica. O Instituto Lado a Lado pela Vida sempre se preocupou em tratar a informação com
o devido respeito, sabendo da importância e força que ela possui, por ser uma ferramenta capaz de transformar
a vida das pessoas e dos pacientes que recebem um diagnóstico de câncer.
Foi pensando em tudo isso e na nova cara do câncer que nasceu a plataforma online Click Câncer, para apoiar
e empoderar pacientes, informá-los sobre diagnóstico, tratamento e superação da doença. E não só oferecer
informação de qualidade, mas proporcionar um espaço de acolhimento, ideal para compartilhar vivências e
histórias, entender o valor de cada um e o nosso poder de resiliência. Ter informação para acreditar que a
superação é possível, assim como a finitude existe e faz parte de nossa jornada.
Instituto Lado a Lado pela Vida

Na Astrazeneca do Brasil temos um propósito claro: mudar vidas! Nosso compromisso de contribuir
positivamente com a comunidade em que vivemos, operamos e servimos vai muito além de nossos pacientes.
Trabalhamos com ações e projetos que proporcionem uma vida melhor e um futuro mais próspero por meio de
educação, cultura e saúde.
Apoiar este livro nos possibilita seguir
tornando vivo este nosso propósito.

Este projeto é muito importante para todos nós, pois entendemos que, por meio de histórias de pessoas comuns
como as que preenchem estas páginas, mostraremos que é sim possível encontrar esperança quando se
recebe um diagnóstico de câncer de pulmão, levando carinho e acalento aos pacientes e seus familiares.
Gostaríamos de agradecer a todos os envolvidos neste lindo projeto e ressaltar, uma vez mais, quanto ficamos
felizes e orgulhosos de fazer parte dele. Nosso agradecimento vai, em especial, aos pacientes que compartilharam
suas histórias inspiradoras e motivadoras, pois, através de sua vivência e seus ensinamentos, eles mostram que
até mesmo os maiores desafios da vida podem ser superados.

Astrazeneca do Brasil Farmacêutica Ltda.
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Dr Marcelo
Cruz

Cancer de pulmao nao e mais
uma sentenca de morte

Oncologista há 16
anos e membro do
Comitê Científico do
Instituto Lado a Lado
Dr. Marcelo Cruz

Quando eu me formei, há 16 anos, os tratamentos para combater o câncer de pulmão eram pouco eficazes, restando muitas vezes
somente cuidados paliativos. Após o diagnóstico de doença avançada, o tempo mediano de vida era de 8 a 10 meses. Além do
pouco tempo de vida, a qualidade também era ruim com a quimioterapia convencional.
Conheciam-se os subtipos da doença, mas não em profundidade. Tratava-se todo mundo da mesma maneira, seguindo o mesmo
protocolo. Mas isso é passado. A cara do câncer de pulmão mudou, principalmente a partir de 2004.
A classe médica foi aprendendo mais sobre a biologia da doença e abriram-se oportunidades para tratar os pacientes de maneira
individualizada. Além da quimioterapia, lidamos com terapias-alvo quando são identificadas mutações nos genomas, como EGFR,
ALK e ROS 1. Também podemos utilizar a imunoterapia, utilizada desde 2015 na rede particular. Esse tratamento faz com que as
células de defesa ataquem as cancerosas de maneira direta, com menor prejuízo das outras.
O diagnóstico do câncer de pulmão é tardio na maioria dos casos, coincidindo muitas vezes com metástase. A detecção precoce
tem aumentado com os programas de rastreamento realizados por exame de tomografia computadorizada do tórax, que pode identificar o tumor maligno em fase inicial, aumentando as chances de cura. Os fatores de risco permanecem iguais há algum tempo,
com o tabagismo na liderança, seguido por fumantes passivos, poluição ambiental e exposição a radônio, gás natural presente em
algumas regiões do mundo.
Ao médico é fundamental entender que cada paciente tem a sua jornada, e seu tempo para assimilar as informações sobre o
diagnóstico do câncer e o que acontecerá ao longo do tratamento. A sensibilidade é importante para saber até onde devemos ir
com as informações, sempre mantendo a confiança de que o que será feito é o melhor e oferecerá menor impacto na qualidade
de vida do paciente.

“Ao médico é fundamental entender
que cada paciente tem a sua jornada.”
Dr. Marcelo Cruz
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Oncologista clínico
e membro do Comitê
Científico do Instituto
Lado a Lado pela Vida
Dr. Igor Morbeck

Dr Igor Alexandre
Protzner Morbeck

Diagnostico preciso e
informacao sao fundamentais

O diagnóstico preciso do câncer é fundamental e o paciente, assim como o médico, questionarem o resultado e até mesmo buscar
mais de uma opinião é recomendável. O questionamento faz parte de todo o processo para gerar confiança e segurança com o
tratamento que será seguido. A oncologia está cada vez mais especializada e avançada e uma das áreas de maior destaque é a
de câncer de pulmão, que produz uma quantidade enorme de novas informações e há grandes chances de cura ou mesmo de
controle da doença.
Quando se fala, de maneira geral, sobre o câncer de pulmão, todo mundo sabe que é importante não fumar, ter vida saudável, não
estar exposto a fatores de risco conhecidos. Porém, a doença pode acontecer independentemente de fatores de risco conhecidos.
Todo ser humano pode desenvolver câncer de pulmão não relacionado ao fator clássico de risco, o tabagismo. Hoje, cerca de
20% dos novos casos de câncer de pulmão que chegam aos consultórios médicos e centros de referência ocorrem em pessoas
que nunca fumaram.
Isso reforça a necessidade do diagnóstico precoce e do conhecimento específico da doença, para elevar o potencial de cura.
Três pacientes que fazem parte deste livro - o Ailton, a Anna e o Olympio - foram diagnosticados já com a doença avançada
e não localizada e, hoje, estão sem a doença, mas que tiveram situações de elevado risco e conseguiram com tratamentos
multidisciplinares estar bem.

“Absolutamente qualquer ser humano
pode desenvolver câncer de pulmão
não relacionado ao fator clássico de
risco, o tabagismo.”
Dr. Igor Protzner Morbeck

22

23

Dr Pedro
De Marchi

Novos tratamentos
aumentam a sobrevida

Oncologista clínico
e membro do Comitê
Científico do Instituto
Lado a Lado pela Vida
Dr. Pedro De Marchi

Nos últimos 15 anos a medicina avançou muito e podemos ter otimismo quanto ao tratamento do câncer de pulmão. Claro que temos
que frisar que esse tipo de câncer é extremamente agressivo. É o que mais mata no mundo.
Foram desenvolvidos os novos imunoterápicos e as terapias alvo-moleculares, que são dirigidas para alterações específicas de cada
tumor. Ou seja, estudamos cada tipo de tumor e o tratamento é personalizado para cada caso.
Os resultados desse tipo de tratamento são completamente diferentes daqueles quando tratávamos a doença somente com quimioterapia. Hoje, os resultados são muito mais eficientes.
De todos os pacientes diagnosticados, 80% apresentam metástase. Por isso o índice de cura é muito baixo. Mas, mesmo não curando
definitivamente, estamos prolongando, e muito, o tempo de vida dos pacientes. Isso inclui a qualidade de vida. É comum as pessoas
morrerem vítimas de outras doenças.
Ou seja, não foi o câncer que as matou. É como a AIDS, não tem cura, mas hoje o portador do vírus convive com ele. Esse é o grande
avanço que obtivemos. Existem pacientes com metástase de câncer de pulmão sobrevivendo por muitos anos. A sobrevida, em casos
mais graves, pode ser superior a quatro anos. Recentemente, não passava dos oito meses.
O fato é que 90% das pessoas que têm câncer de pulmão fumam ou já fumaram. E, quando o câncer é diagnosticado em alguém que
não fuma, o tratamento geralmente é mais eficaz em relação ao dos fumantes.
O otimismo do paciente, a vontade de viver, a religiosidade e a fé no tratamento fazem diferença positiva. E isso é comprovado cientificamente em estudos renomados e reconhecidos mundialmente.
Outro ponto positivo no tratamento é a realização de atividades físicas. É importantíssimo o paciente ter essa consciência.

“Comprovado: o otimismo
e a fé ajudam no sucesso
do tratamento do câncer
de pulmão.”
Dr. Pedro De Marchi
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“Ao receber uma notícia
dessas, você só tem
duas possibilidades:
ceder ou enfrentar
com galhardia.”
Olympio, 67 anos

Olympio Pereira
da Silva Jr

Bom humor

Fumei durante uns 40 anos e parei no dia que descobri que estava doente. Jamais senti coisa alguma. Como descobri? Senti um
incômodo, achei que era coração, fui ao hospital e os médicos disseram: “Ministro, seu coração não tem nada. Agora, apareceu uma
mancha branca”. “Mancha branca?”, perguntei.
Fiz o tratamento de um tumor maligno com 12 centímetros. Na radiografia, parecia um ovo estalado, com a gema. Comecei o tratamento: quimioterapia e radioterapia. Três meses depois, o câncer diminuíra quase 80%. No primeiro semestre de 2016, eu já não
tinha mais nada.
Pedi uma declaração afirmando isso. Saiu assim: “O portador da presente certidão, do CID número tal, etc. etc., já não tem mais nenhum indício da doença”. Eu perguntei: “Uai, por que portador do CID? Você diz que sou portador da doença?”. O médico respondeu:
“Com menos de cinco anos não posso dizer que está curado”. O tumor como veio sumiu, em cerca de um ano e meio.
Depois da notícia de que você é portador de uma catástrofe, ao deitar na cama, dá um negócio esquisito. Mas também é aquilo,
não pode ter qualquer reação na frente das filhas. Só tenho filhas. Tenho a cabeça muito boa, mas na hora que você sente a direita
poderosa do inimigo, balança e diz: “Se eu cair, o que vem atrás?”. E as meninas são maravilhosas!
O médico disse para mim que uma das grandes fontes da cura do câncer é a cabeça. Você pode estar lascado e dizer: “Não, isso aqui
vai passar!”. Ao receber uma notícia dessas, você só tem duas possibilidades: ceder (e tombar) ou enfrentar com galhardia.
Escrevi um livro “Eu, o Destino e Meus Amigos”. Tem um capítulo em que digo: “Aí, ela a doença apareceu!” A renda da obra é para
uma instituição que cuida de crianças com câncer no Amazonas. Tem criança que não consegue chegar ao tratamento porque o rio
encheu, e aí morre na aldeia, na cidade, sem atendimento.
Eu não escrevi um capítulo sobre o câncer. Falando da doença, eu conto uma anedota.
Tirei com humor tudo isso. Esse é o meu cartão de visita.

“Ele fazia piada com a doença. Eu ficava meio revoltada com isso, mas depois achava engraçado. Se ele
com a doença está com a cabeça boa, eu não vou me
deixar vencer, era o que eu pensava.
Ele me deu muita esperança.”
Ângela De Lyra Costa, esposa.
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Nilo Sergio
Lima Teixeira

Compartilhamento

É claro que eu preferia saber que era vencedor da Mega-Sena a portador de câncer de pulmão. Ninguém fica feliz com essa notícia.
Foi um baque. Mas o que eu podia fazer? Partir para o suicídio? Ficar mal-humorado? Optei por enfrentar o tratamento de uma forma
positiva. No momento em que recebi a notícia, eu acompanhava a minha filha, Ingá, que havia sido diagnosticada com câncer de
cérebro. Infelizmente ela não resistiu.

“Também acredito
que é necessário
compartilhar a minha
experiência com
outros pacientes.”
Nilo, 68 anos

Nessa época, fui fazer alguns exames de rotina com a cardiologista e ela sugeriu que eu buscasse a opinião de um especialista, pois
havia visto gânglios inchados. Fiz uma tomografia e uma broncoscopia e foi confirmado que eu tinha câncer de pulmão.
Já passei por uma situação-limite antes. Em 1982, tive um linfoma, fui submetido a uma laparoscopia e a alguns outros procedimentos, pois esse era o protocolo existente. A tecnologia não estava tão avançada como nos dias de hoje, mas eu me curei.
Comecei meu tratamento para combater o câncer de pulmão com sessões de quimioterapia e radioterapia uma vez por semana, depois quinzenalmente e de 21 em 21 dias. Fiz dieta e senti enjoos. Por causa da doença, ficava muito cansado e apático, sem vontade
de fazer atividades. Até a minha cerveja o médico cortou, mas quem sabe em breve eu possa voltar a bebê-la! Estou até pensando em
comprar uma moto, que eu já tive mas vendi porque a equipe médica me disse que a minha pele ficaria muito sensível.
Desde que recebi o diagnóstico, busco força para a superação no meu instinto de sobrevivência. Não fico pesquisando informações
na internet, não nutro curiosidade. Sou espírita, tenho muita fé em Deus e me apoio na minha mulher, Janice, e na minha família.
Também acredito que é necessário compartilhar a minha experiência com outros pacientes ou mesmo com quem tem curiosidade
sobre o assunto.
Eu sempre penso que tudo vai dar certo. Se por acaso percebo que estou reclamando, lembro que vou para a praia em alguns dias.
É a maneira de administrar os revezes. À medida que fui cumprindo etapas, fui me sentindo mais confiante e com vontade de tocar
projetos da minha vida. Estou com 68 anos, sou jovem e tenho esperança de viver bastante.

“O processo é muito delicado. Passei por isso
com minha filha, Ingá, que lutou muito e faleceu.
O importante é ter fé e acreditar que tudo vai
dar certo.”
Janice Ângelo Teixeira, esposa.
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“Hoje, encaro sem medo
o câncer de pulmão. Não
se deve assustar. Tem
de tocar em frente.”
Messias, 59 anos

Messias
de Matos

Confianca

Receber esse diagnóstico não foi fácil, me deu depressão. O câncer tem um estigma, muitas pessoas ainda não falam nem o nome
dele, dizem “doença ruim”.
Há dois anos e meio, tudo começou com uma dor no peito. Os exames constataram um tumor maligno e no hospital me ofereceram
um tratamento em um centro de pesquisas clínicas, onde faço tratamento de Imunoterapia. É inovador e não ataca o câncer em si,
mas o próprio sistema imunológico não deixa a doença evoluir. Meu tumor está estável, o que dá também otimismo a toda a minha
família.
Moro em Andradas, Minas Gerais. Em casa, minha obrigação é lavar a louça de manhã, pôr o lixo para fora, tratar da cachorra...
Confesso que fiquei bem preguiçoso. Fico dando desculpas para não fazer atividade física. Minha família também reclama de que não
gosto de sair casa.
Eu tenho muito arrependimento do cigarro. São 46 anos de vício que me trouxeram até aqui. Cheguei a fumar dois maços por dia.
Sinto-me culpado. Aconselho a todos, principalmente meus filhos, a nunca fumarem. A dependência é tão grande que ainda não
consegui parar de fumar totalmente.
Faço tratamento e tomo até remédio para parar. O vício é físico, tenho uma espécie de abstinência quando fico sem o cigarro. Se não
tiver opções para comprar, chego até a pegar bituca do chão.
O arrependimento só não é maior porque hoje minha família não depende financeiramente de mim. Tenho uma loja, que vai muito
bem. Tudo isso graças ao meu irmão mais velho, que me deu essa oportunidade. Ele é um segundo pai para mim. Antes eu morava
em São Paulo e trabalhava como motorista.
Aliás, o apoio familiar é muito importante e graças a Deus isso não me falta. Hoje, encaro sem medo o câncer de pulmão. Não se deve
assustar, pois na vida morremos de tudo que é jeito. Tem de tocar em frente.
Meu tratamento em um centro de pesquisas clínicas está sendo bem-sucedido e sinto confiança. Meu tumor está estável.
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Celia Maria
Fonseca Terlizzi

Coragem

“Coragem é
a palavra mais
importante no
meu dicionário.”
Celia Maria, 64 anos

Casar a minha filha mais nova e perdê-la em um acidente de carro no mesmo dia já seria uma grande tristeza na vida de qualquer
mãe. Eu achei que não conseguiria chegar ao dia seguinte. Vivi uma alegria imensa, para ver tudo desmoronar em poucas horas. Sofri
por meses e meses. Meus filhos pediam reação e eu não conseguia.
Mas eu ainda teria de ser muito forte pelos próximos catorze anos. Depois de ver meu pai ter um derrame e um infarto e minha mãe
sofrer com a doença de Alzheimer (eles morreram em um espaço de dois anos), tive uma tosse que me fez peregrinar por dezenas
de consultórios por oito meses. Eu estava cansada de tomar remédios de alopatia, homeopatia, até o dia em que me pediram alguns
exames, entre eles, um raio-X de tórax.
Na hora que o médico abriu o envelope, ele ficou espantado. Eu tinha um adenocarcinoma de pulmão. Mas como? Eu nunca fumei,
minha saúde sempre foi ótima. Meu diagnóstico foi emocional. Imediatamente peguei os exames, saí de São José dos Campos e fui
fazer o tratamento de quimioterapia em São Paulo.
Em seis anos e meio, perdi a conta de quantas sessões foram. Também passei por uma radioterapia de cérebro, o que resultou na
queda dos meus cabelos. Não me abalo: uso peruca e maquiagem e aprendi sozinha a amarrar o turbante. Sempre fui muito poderosa
para resolver todos os problemas da minha vida e, de repente, fiquei muito frágil.
Cuidava dos filhos, trabalhava, contornava um casamento difícil que acabou em divórcio. Tive de aprender a lidar com limitações,
algo que eu não conhecia. Sou pedagoga e trabalho na mesma escola há mais de três décadas. Tenho 64 anos. De chefona passei à
mentora. Isso está sendo um aprendizado excepcional.
O câncer transformou a minha vida e a de minha família. Meu ex-marido virou meu melhor amigo. Nunca estou sozinha, meu filho
mora no Uruguai e vem me visitar a cada duas semanas; minha irmã mora no Rio e também passa temporadas comigo. Quando estou
um pouco triste, vou ao shopping e compro uma roupa nova. Tudo melhora.
Celia Maria Fonseca Terlizzi faleceu durante a produção deste livro. No
entanto, temos certeza de que a sua força e coragem inspiraram e ainda
inspiram muitas pessoas.
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“Se o médico diz que
tenho mais dois anos
de vida, tenho de viver
bem esse período.”
Benedito Carlos, 65 anos

Benedito Carlos
dos Reis

Fe

Com o diagnóstico, minha família ficou mais preocupada que eu. Esposa e filhas choravam e eu tinha de acalmá-las. Minha família é
demais, muito unida. Minhas filhas são agarradas demais em mim. Minha esposa tem até inveja sorri.
Se a pessoa é diagnosticada com um câncer, tem de encarar a realidade. Perguntar ao médico quais são as chances de cura. Se, por
exemplo, o médico diz que tenho mais dois anos de vida, tenho de viver bem esse período. Não tive um dia de depressão, mantive as
amizades e a rotina.
Descobri o câncer no pulmão em janeiro de 2018. Esse é o segundo câncer que enfrento. Tive um em uma das cordas vocais. Após
cinco anos, quando ia ter alta, fiz mais uma tomografia no pescoço, quando apareceu uma mancha no pulmão. Assim foi constatado
o novo câncer. A notícia é muito forte, mas tentei não mudar minha vida. Procuro superar tudo numa boa.
Quando surgiu a possibilidade de eu entrar em um centro de pesquisas, aceitei. Muita gente diz que é ser cobaia. Mas para mim é
estar contribuindo para o avanço da ciência, de ter um tratamento diferenciado. É o que há de melhor na medicina. Além disso, com
a experiência que os médicos adquirem com o meu caso, eles podem ajudar no tratamento de outros pacientes. Desde janeiro meu
câncer não evoluiu. Estou fazendo Imunoterapia. Eu acredito no tratamento e sei que essa doença é grave, mas graças a Deus meu
tumor ainda está pequeno e creio que dará tudo certo.
Fumei durante 40 anos, parei, mas sinto falta do cigarro até hoje. Chego a sonhar com ele, mesmo dez anos depois de ter parado de
fumar. É um vício sem precedentes. Foi muito difícil largá-lo. Quando eu fumava, era sempre longe das pessoas e expliquei a minhas
filhas que não se pode fumar, pois é um caminho quase sem volta.
Tenho fé no futuro e vivo um dia de cada vez. Meu plano de vida agora é passear um pouco. Quero conhecer Bonito, em Mato Grosso
do Sul. Também quero ver minha empresa sendo bem gerida. Atualmente meu genro está muito bem nisso.

“Meu pai é muito animado, carinhoso e sorridente. Ele
é realista, mas nunca perde o otimismo. Eu e minha
irmã sempre fomos muito ligadas a ele. Achei muito
bom ele estar na área de pesquisas, percebemos que o
tratamento está indo muito bem.”
Karina Reis Alves, filha.
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Penha Oliveira
Borges

Forca

“Na vida não
podemos nos
apavorar com nada,
tudo tem solução.”
Penha, 61 anos

Viver é uma dádiva de Deus. Cada dia é uma nova oportunidade de ser feliz. Assim procuro levar minha rotina. Com a doença, evoluí
em tudo. Aprendi que, se não estou com vontade de fazer alguma coisa, não faço. Não fico mais ligada em pequenas coisas. Eu pus
na cabeça que minha vida não vai mudar.
Tenho 61 anos e moro em Uberaba, Minas Gerais. A notícia do diagnóstico, em 2014, foi dada pelo médico e ele disse para eu ficar
tranquila, pois tinha tratamento. A partir daí tudo começou, fiz todos os exames e tive a boa notícia de que o câncer está só no pulmão
(sem metástase). Na vida não podemos nos apavorar com nada, tudo tem solução.
Faço tratamento com um novo aparelho no hospital, o que me deu ainda mais esperança. Fui a primeira do hospital a utilizá-lo! Com o
tratamento, a lesão maior hoje é só uma cicatriz. Também tomo uma medicação que inibe o crescimento dos outros tumores menores.
É interessante dizer que nunca fumei na vida, mas, quando era mais jovem, trabalhava ao lado de quem fumava. Fui fumante passiva.
Hoje, quando vejo pessoas fumando em público, faço questão de advertir que não é uma boa atitude. Sou um exemplo vivo disso!
Para mim, qualidade de vida é essencial e mantenho a minha mesmo com o tratamento. Só não posso mais pintar o cabelo, por causa
dos agentes químicos da tintura. Mas continuo realizando atividades físicas normalmente. Também passei a prestar mais atenção em
minha alimentação.
A família é minha base e segurança. Meu marido, meus irmãos e minha irmã me dão muito apoio. Inclusive, minha irmã ficou pior que
eu quando teve a notícia. Ela é mais velha, tem carinho de mãe por mim.
Tenho um orgulho enorme em dizer que realizei meu grande sonho durante o tratamento. Eu e meu marido construímos uma casa do
jeito que eu sempre quis. Posso garantir que acompanhei de perto todos os detalhes. Tudo mesmo, palpitei e estive sempre presente.
A vida é a cada dia, tem de valer a pena.
Se pudesse dar um conselho a todo mundo, diria: seja otimista, tenha
sempre fé em Deus. Peça que seu tratamento seja iluminado e tenha
força. Outra coisa importante é nunca abrir mão do seu sonho. Todos nós
temos dificuldades, mas Deus sempre nos dá forças para enfrentá-las.
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“Agradeço a Deus
diariamente. Ter força
para impulsionar a vida
faz muita diferença.”
Maria de Fátima, 71 anos

Maria de Fatima
Coelho Maia

Gratidao

Fumei durante quatro décadas e acredito que esse é o motivo de eu ter sido diagnosticada com câncer de pulmão. Mas também
acredito que a doença pode ter razões emocionais. Apesar de tudo, e de também ter perdido a minha mãe e dois irmãos por causa
disso, eu me considero uma pessoa muito forte e batalhadora.
Um exame de rotina chamou a atenção dos médicos, pois nunca tive sintomas. Quando penso em doença, lembro de dor. E eu nunca
tive dor. Fiz radioterapia e atualmente estou cumprindo sessões de Imunoterapia, praticamente sem efeito colateral. Sou do Recife e
a cada três meses faço exames para verificar a evolução do meu quadro.
Depois de duas recidivas e de uma estada na UTI, fiz uma autoanálise e perguntei-me por que eu estava doente. Eu procurava uma
razão. Nunca quis encarar o fato como um castigo, e sim como o recebimento de um prêmio, pois posso me tratar. Agradeço a Deus
diariamente.
Ter força para impulsionar a vida faz muita diferença. E não é preciso ter câncer para descobrir isso. Há pessoas que caem de cama
por um problema no dedinho. Só saem de lá quando estão curadas.
Minha família esteve o tempo inteiro ao meu lado. Minha filha pesquisou tanto na internet que meu médico perguntou se ela era da
área. Tive a oportunidade de me cuidar nos Estados Unidos, mas optei por ficar no Brasil porque não falo inglês. Minha neta já prometeu que será médica para cuidar de mim, assim não preciso ficar indo a São Paulo.
Minha vida segue normalmente e continuo viajando. Agora me preparo para ir a Portugal. Sou aposentada, mas não tenho um minuto
livre, pratico muitas atividades físicas e, quando chego em casa, corro para descansar.
Quero aproveitar a minha velhice plenamente, com estabilidade emocional, conforto e saúde, junto da minha família. Não almejo mais
do que isso. Se continuar assim, estará tudo maravilhoso.
Olhar para a vida como algo bom é a melhor estratégia. Nunca joguei
fora oportunidade alguma, finitude não tem nada a ver com doença.
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Celso de
Oliveira Rdrigues

Motivacao

“Encontrei impulso
para viver por causa
da minha família.”
Celso, 54 anos

Minha mãe morreu de tuberculose. Por causa disso, passei nove anos da minha vida – dos oito aos 14 – vivendo em um preventório
(internato para filhos de doentes; as crianças são separadas dos pais para evitar contágio). Acredito que essa experiência me preparou
para o que eu iria enfrentar na minha vida adulta.
Fui diagnosticado com Linfoma de Hodgkin em 1988. Fiz sessões de quimioterapia e me curei. Seis anos depois, tive uma recidiva e
passei por novos procedimentos. Quando eu finalizei essa etapa, imaginando que não teria de sofrer mais, descobri que tinha mais
uma batalha a ser vencida: um novo câncer.
Eu sentia dores, mas fui adiando a visita ao médico. Minha filha Jessica insistiu para que eu procurasse um especialista. Nos exames
preliminares, foi detectado líquido na pleura, e eu precisava passar por um procedimento cirúrgico. Durante a operação, o médico
encontrou um tumor e solicitou uma biópsia.
O resultado foi certeiro: eu tinha câncer no pulmão. Ao saber disso, fiquei indignado. Tantas pessoas podem ficar doentes, e eu estou
embarcando nessa pela terceira vez? Isso não é justo.
Na minha primeira sessão de quimioterapia depois de receber o diagnóstico, sofri bastante e passei muito mal. Ali eu quase desisti
e pensei que fosse morrer. Na segunda sessão, porém, não aconteceu nada. Nunca perdi cabelo, mas preciso me controlar porque
sinto fadiga com frequência.
Sou muito religioso e leio a Bíblia todos os dias. Encontrei impulso para viver por causa da minha família, que a princípio havia decretado a minha sentença de morte. Eles não acreditavam que eu fosse conseguir.
A minha mulher, Marília, faz hemodiálise, e para conseguir manter o convênio de saúde eu sigo trabalhando – o que também é um
excelente motivador. Estou há 34 anos na mesma empresa e hoje é como se eu não tivesse doença alguma.
Sou ex-fumante e percebo que o convívio com as minhas duas netas gêmeas, Gabriela e Rafaela, me estimula a viver com alegria diariamente.
Não gosto de ficar remoendo o passado e não faço planos para o futuro
distante. Encaro a minha vida completando um dia após o outro.
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“Não me entreguei.
Com muito otimismo,
resolvi encarar
as sessões de
quimioterapia.”
Julio Yoshio, 73 anos

Julio Yoshio
Adachi

Otimismo

Soltar a voz em torneios de karaokê cantando músicas japonesas sempre foi a minha mola propulsora, desde meados dos anos 2000.
Também gosto de entoar Quizás, Quizás, Quizás, de Nat King Cole, e Roberta, de Peppino di Capri. Em um dia de campeonato, senti
muito calor e saí na rua para me refrescar. Tive um apagão, caí no chão e fui socorrido por amigos que me levaram imediatamente ao
pronto-socorro. Fui medicado e voltei para casa.
Seis meses depois, tive outra síncope, passei por um cateterismo e de novo voltei para casa. Um dia, ao tomar banho, percebi uma
íngua na virilha e o médico pediu uma biópsia, suspeitando que se tratava de um linfoma. O resultado apresentou linfonodos e um
carcinoma no mediastino. O pior de tudo: eu estava afônico, pois o tumor pressionava a minha corda vocal esquerda.
Recebi o diagnóstico com apatia, afinal, como é que seria a minha vida sem a música? Mas eu não me entreguei. Com muito otimismo,
resolvi encarar as sessões de quimioterapia. Passei mal demais, tive náuseas, fiquei bastante cansado e abatido.
Não sei como teria chegado até aqui sem o apoio da minha mulher, Nair. Ela é o meu anjo da guarda, me acompanha em consultas,
faz a minha comida com ingredientes orgânicos, assa bolo de madrugada.
Meus amigos também se transformaram quando souberam que eu fiquei doente. Alguns foram fazer exames de rotina e prevenção,
o que mostra que de alguma forma o meu sofrimento impactou a vida deles.
Depois que descobri que estou doente, valorizei ainda mais os meus momentos de lazer. Além de eu cantar, que é a minha segunda
paixão (a primeira é a Nair, sem dúvida), esperamos ansiosamente todos os anos para passar uns dias em um hotel-fazenda. Tudo
ganhou um sentido diferente: aproveitar cada segundo e tentar ser feliz é só o que penso.
Tínhamos o costume de viajar com muita frequência, mas tivemos que diminuir o ritmo. Pôr limites nas atividades que faço por causa
da minha exaustão me fez entender que somos humanos. Não sei se ainda viverei um ano, cinco anos ou uma década. O mais importante é estar vivo.

“Receber o diagnóstico é assustador, mas não pode ser
encarado como o fim da linha. A vida traz novas perspectivas. Passamos a frequentar mais a colônia japonesa, conhecemos novos amigos e descobrimos outras
atividades. A convivência propicia a felicidade.”
Nair Sizue Adachi, esposa.
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Lucineide Alves
Santos Bonfim

Persistencia

“Não desistir é o
melhor pensamento
que a pessoa com
câncer pode ter.”
Lucineide, 51 anos

Ao final de um dia de trabalho, fui ao hospital porque estava sentindo falta de ar. Eu já sabia o que seria dito, afinal, em oito meses,
já tinha passado por dois prontos-socorros para investigar uma tosse chata que persistia e não ia embora de maneira alguma. Tinha
certeza de que o diagnóstico seria tosse alérgica e que iria receber mais uma receita de xarope.
Não foi bem assim. Sozinha, soube de algo que iria transformar a minha vida e a de minha família – tenho dois filhos e cinco netos:
eu estava com câncer de pulmão e seria internada imediatamente para drenar líquidos do órgão. Ex-fumante, entendi naquela hora
que o tabagismo é cruel.
Quando o médico falou, eu não chorei. Adotei uma postura resiliente sem saber exatamente o que vinha pela frente. Não tinha ideia.
Voltei para casa, e alguns dias depois passei mal e fui internada novamente, desta vez por longos 75 dias. Cheguei com 110 quilos
e saí com 71.
Durante esse período, foi constatada uma pericardite (inflamação na membrana que reveste o coração). Os médicos mandaram
chamar a minha família para comunicar que meu caso era irreversível. Eu só tinha mais uma semana de vida.
Meu irmão, meus filhos e minha nora se desesperaram. Eu não. Resolvi enfrentar as sessões de quimioterapia sem nenhuma dúvida, mas tive medo ao chegar ao hospital. Vi mulheres gemendo e gritando. Felizmente, nunca tive nenhuma reação colateral.
A única vez que estremeci foi quando meu cabelo caiu. Na quarta sessão, passei a mão na minha cabeça e caiu um tufo. E outro, e
outro. Ele era tão bonito! Hoje uso turbantes. Depois do primeiro ciclo de quimioterapia, em que fazia três sessões por semana, agora estou no procedimento mensal. Acabo de passar por uma tomografia que mostra que não tenho mais tumores em meu pulmão.
Eu me perguntei muitas vezes, será que vou morrer? Não desistir é o melhor pensamento que a pessoa com câncer pode ter. Fiquei
surpresa ao ser acolhida pela família e amigos. Quero voltar a trabalhar logo, tenho 51 anos e estou cheia de vontade.

“Minha mãe foi internada e dois dias depois a minha
filha Valentina nasceu. Quando o médico disse que ela
tinha uma semana de vida, eu desabei, como eu iria
lidar com tudo acontecendo ao mesmo tempo? Minha
mãe foi forte e minha grande inspiração.”
Jessica Alves Santos Bonfim, filha, na foto com a criança no colo.
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“Meu câncer era
agressivo e grande.
Não me entreguei
em hora alguma.”
Ailton Apolônio, 72 anos

Ailton Apolonio
Tenorio de Miranda

Resiliencia

Fui operado do coração na véspera de um de meus aniversários. No dia da festa entrei em coma. Entubado, sonhei que sentava numa
varanda bem bonita. De repente, vi meu irmão, meu pai, minha mãe e uma sobrinha que falecera quando eu era criança. Ninguém
falou comigo, mas senti uma dor e pareceu-me que estourou tudo, e acordei.
Em setembro de 2016, descobri o tumor no pulmão. Minha mulher se desesperou: “Ai, meu Deus! Como é que a gente faz?”. “Vamos
tratar, ué!?”, respondi. O sujeito não pode baixar a cabeça numa hora dessas.
Comecei um tratamento de quimioterapia, seguindo as orientações. Após três sessões eu estava com somente 5% do tumor. Meu
câncer era agressivo e grande. O tratamento foi um sucesso!
Fiquei aliviado. Não me entreguei em hora alguma. Quando perdi o cabelo, eu disse: “Vou resolver minhas coisas”, como ir ao banco,
por exemplo.
Passei pela minha cirurgia e fiquei três dias na UTI. Estava debilitado demais. Eu pensava: “Não posso mostrar que estou fraco”. Eu
não me aguentava, mas precisava dar força a minha família. Comecei a ter uma alimentação correta, parei de fumar e me cuidei.
Aprendi a resistir, anos atrás, quando minha filha nasceu com seis meses e com ruptura prematura da bexiga. Eu recolhia leite de
doadoras porque minha mulher não tinha o suficiente. O que Bianca não tomava, distribuíamos a outras crianças que estavam na
maternidade e até hoje sou voluntário em algumas atividades do hospital.
Perguntei ao meu médico como ser voluntário em um hospital. Ele me deu a ficha. Essa experiência de voluntariado mexeu comigo.
Sempre digo aos meus filhos: “Se vocês têm condições, ajudem, sem pedir nada em troca”.
Essa doença infeliz machuca a todos. Por isso, temos que ir em frente. Uma decisão que me alegra é cuidar dos meus netos. O que
eu quero é o bem-estar deles.
Não tem coisa melhor do que a vida, mesmo sofrida é boa demais! Eu
quero continuar sendo assim, por isso dou muito valor àquilo que construí em mim, porque sei como cheguei aqui.
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Anna Elizabeth
Pinto Gastal

Superacao

“Hoje, tenho certeza
de que o foco deve
estar na superação,
não no problema.”
Anna Elizabeth, 65 anos

Foi só eu completar 60 anos que tudo começou. Há muito tempo eu brincava que fumava para ter defeito, porque malhava e comia
direitinho. Posso dizer que comigo as coisas aconteceram na hora certa. Não tive tempo nem dei bola para dor e para reclamação.
Minha história começa antes do câncer: em 2013, com um tumor na meninge. O do pulmão veio um ano depois. A cirurgia da cabeça
foi em 2014; ainda no mesmo ano, uma tosse não parava. Em fevereiro de 2015, comecei a quimioterapia. Não dava para ser operada
porque a área de metabolismo do câncer pegava a veia cava. Fui direto à quimioterapia.
Em paralelo, comecei um tratamento alternativo. Meu médico sempre soube disso e respeitou. Ninguém vai lhe dizer faça ou não faça.
Vão lhe orientar, vão lhe dar indicações. Agora, a decisão é sempre sua e só sua.
O tratamento alternativo visava aumentar a permeabilidade da célula à quimioterapia, diminuir os efeitos colaterais e evitar a recidiva.
A quimioterapia foi um sucesso! Sumiu tudo, zerou.
Minha cirurgia foi ótima: tiraram um brônquio, um lóbulo do pulmão direito e uma costela porque ela ia quebrar. Fiz radioterapia e
terminei a quimioterapia com cabelo e sem anemia.
Em 2017, meu filho Fernando foi atropelado e não tinha muitas chances de sobreviver. Fui forte por ele e por mim. Aí, tem uma parte
do médico, tem uma parte de Deus e tem uma parte da paciente. Fiz a minha parte. Não parei de trabalhar nem larguei o pilates.
Manter a rotina é fundamental.
Hoje, tenho certeza de que o foco deve estar na superação, não no problema. Existem milhões de coisas que eu quero fazer, não
precisa muita coisa para o meu olho brilhar. Agora estou vivendo o hoje e cada dia. O que der para fazer, eu faço.
A vida deve ser mais leve. Se você se fragiliza, tudo se complica. Tive uma oportunidade e tanto de praticar e crescer. Eu brinquei que
ficamos muito mais próximos, eu e Deus.

“O diagnóstico e o tratamento do
câncer de pulmão trouxeram-nos um
grande aprendizado. Antes, minha
mãe relutava em ir ao médico e, hoje,
ela se tornou um exemplo.”
Fernando Gastal Ripoll, filho.
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“Enxergo a vida de
outra maneira, mais
leve, mais plena,
mais segura.”
Mônica, 53 anos

Monica de Almeida
Chain Montone

Transformacao

Uma das frases que eu mais gosto de dizer é: estou curada. Comparo a transformação que o câncer de pulmão provocou em mim com
o ato de trocar de óculos: enxergo a vida de outra maneira, mais leve, mais plena, mais segura. Tive muita sorte na minha trajetória
desde que cheguei a um pronto-socorro com suspeita de infecção urinária e o médico plantonista, depois de avaliar alguns exames,
me perguntou: “A senhora sabe que tem um nódulo no pulmão?”. Eu não fazia ideia.
Sou ex-fumante e nunca conheci ninguém que tivesse sobrevivido a um diagnóstico como esse. Na hora da revelação, muitas preocupações passaram pela minha cabeça. Eu estava cuidando dos meus pais – ela tinha Alzheimer e ele, doença de Parkinson –, passando
por um processo de divórcio e nutria a vontade de ser mãe.
Estava com 43 anos, era jovem e ainda tinha muito tempo pela frente. Não vou mentir, fiquei com muito medo de morrer, mas não
perdi a fé. Fui criada na Igreja Católica e hoje encontro muitas respostas no Espiritismo. Conhecer João de Deus, em Abadiânia, Goiás,
também me confortou.
Uma rede de proteção de amigas se formou a minha volta. Nunca esquecerei estes nomes: Magda, Monica, Joana e Solveig. Elas
estiveram comigo o tempo inteiro, segurando na minha mão, me encorajando, indo a consultas. Além de contar com o suporte dos
médicos, Marcelo Cruz e Ricardo Terra.
Fui também acompanhada por uma psicóloga habituada a questões oncológicas. Esse tratamento fez muita diferença na maneira
como eu lidei e lido com a doença até hoje. Sem ele, não sei se eu conseguiria falar dela com naturalidade.
Outro ponto importante no meu processo foi ter encontrado o Instituto Lado a Lado pela Vida na internet, pois o resultado da busca
por informações corretas sobre o assunto nem sempre é confiável.
Passei pela primeira cirurgia no meu pulmão em 2008 e ela foi exitosa. Conheci meu atual marido, Mário, nesse ano. Dois anos depois, tive uma recidiva e deitei novamente na mesa de cirurgia, dessa vez para tirar mais um pedaço do órgão.
Fiz 16 sessões de quimioterapia e hoje estou 100% ativa, trabalhando.
Até casei em 2017 e logo comemorarei bodas de papel! Hoje, sou uma
nova mulher, me reinventei e me sinto muito feliz.
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Veronica Hughes

In Memoriam

Companheirismo

“Aproveitamos cada
minuto, conversamos
abertamente durante
toda a trajetória.”
Marcelo, 60 anos

Na porta da nossa geladeira, Verónica fixou o número do telefone do serviço funerário para que qualquer pessoa pudesse ligar e
proceder aos preparativos para a despedida dela. Ela deixou tudo organizado: documentos, situação legal, imóveis transferidos para
o nome dos filhos. Eu apenas obedeci.
Ela sabia que iria morrer e trabalhou essa informação de maneira qualitativa, valorizando a nossa qualidade de vida. Aproveitamos
cada minuto, conversamos abertamente durante toda a trajetória.
Não sei como tínhamos tanto assunto: eram até três horas de conversa por dia, foram 34 anos de amizade e companheirismo.
Adorávamos viajar e o México sempre foi nosso destino preferido, de onde trouxemos muitas recordações.
Conheci Verónica quando eu tinha 16 anos. Ela era uruguaia, nós nos correspondíamos por carta e atravessamos muitos anos levando
nossa vida até que decidimos morar juntos no Brasil. Médica epidemiologista com Mestrado em Saúde Pública em Berkeley, nos
Estados Unidos, ela era impressionantemente bem informada.
Quando descobriu que tinha câncer de pulmão, durante exames de rotina, cumpriu exatamente tudo o que foi sugerido pelos médicos.
Em um espaço de tempo de 14 anos, sofreu uma lobectomia (retirada de parte do pulmão), depois passou por duas quimioterapias,
radioterapia, duas cirurgias na cabeça, começando na sequência a Imunoterapia.
Quando Verónica percebeu que seria uma perda de tempo, na opinião dela, continuar com os tratamentos, buscou um profissional
que a ajudasse com cuidados paliativos.
Verónica morreu com 57 anos. O câncer ganhou, isso é fato. Gosto de repetir uma frase dela: medicina é 99% bom-senso, água e
sabão. A doença na família, principalmente quando se trata de uma pessoa tão próxima e íntima, é um aprendizado de como obter o
melhor da vida e resolver os problemas possíveis. Os impossíveis não têm solução.

“A convivência com ela me transformou
em uma pessoa racional, evito o estresse
a qualquer custo. Por que ninguém me
ensinou isso quando eu era jovem?
Teria sido maravilhoso.”
Marcelo Nepomuceno, esposo.
52

53

“Sempre tivemos uma
sintonia muito perfeita,
nunca fizemos da
descoberta
algo pesado.”
Birlene, 51 anos

Samuel Rodrigues
Leveza

In Memoriam

Tinha 22 anos quando conheci Samuel na Igreja Evangélica que foi fundada pela minha família. Ele tocava guitarra tão bem! Comentei
com uma amiga que o achei um homem muito interessante. Mas ela foi logo avisando que era casado. Ah! Fiquei frustrada.
Mais de duas décadas depois, nós nos reencontramos solteiros e nos apaixonamos. Casamos decididos e felizes. Com seis meses de
união, Samuel começou a tossir sem parar e fez uma tomografia, em que foi diagnosticado um derrame pleural.
O médico frisou que se tratava da causa de uma doença. Meu Deus, que doença? Olhamos um para a cara do outro e desconfiamos.
Eu sou da área de saúde, e ali senti que algo estava estranho.
Depois de alguns exames, contaram ao Samuel que ele poderia ser portador de tuberculose, mancha no pulmão, enfisema ou até
mesmo câncer. Para drenar o líquido do órgão, ele foi para a mesa de cirurgia e fizeram uma biópsia, que confirmou que o tumor era
maligno. As sessões de quimioterapia precisavam começar imediatamente.
Na hora em que recebi a notícia, não assimilei completamente. Isso demora. Mas, como eu e o Sá sempre tivemos uma sintonia muito
perfeita, nunca fizemos da descoberta algo pesado.
Continuamos a namorar, sair, viajar, dançar, sempre amigos e companheiros. Nosso relacionamento durou quatro anos, entre namoro
e casamento. E foi maravilhoso. Demorei a vida inteira para encontrar o amor da minha vida e aproveitei todos os segundos. Tenho
certeza de que fiz diferença na vida dele.
O Sá fez quimioterapia e também tomou comprimidos. Um dia antes de uma sessão de radioterapia, ele me avisou para eu separar a
camisa bonita do nosso casamento porque ele tinha certeza que não voltaria do hospital. Pediu que fosse cremado – e sem sapatos.
O familiar que acompanha um paciente com câncer de pulmão precisa ter ciência que nascemos para viver e morrer. Não adianta se
iludir. Nunca fui egoísta a ponto de dizer: perdi meu marido.

“A vida não é assim. Pedi auxílio quando precisei, li a Bíblia e me inspirei em
livros de autoajuda. Passei os melhores
anos da minha vida com Samuel e isso
me conforta. A vida segue.”
Birlene Mariano Rodrigues, esposa.
54

55

Agradecimentos Especiais
O Instituto Lado a Lado pela Vida agradece a todos que colaboraram para a realização desta obra, que, esperamos, venha a inspirar
a vida de muitas pessoas.
Aos pacientes e familiares que nos receberam para um descontraído bate-papo e uma belíssima sessão de fotos.
Ailton Apolônio Tenório de Miranda
Anna Elizabeth Pinto Gastal
Benedito Carlos dos Reis
Celia Maria Fonseca Terlizzi In Memoriam
Celso de Oliveira Rodrigues

Julio Yoshio Adachi
Lucineide Alves Santos Bonfim
Maria de Fátima Coelho Maia
Messias de Matos
Mônica de Almeida Chain Montone

Nilo Sérgio Lima Teixeira
Olympio Pereira da Silva Jr.
Penha Oliveira Borges

A Marcelo Nepomuceno e Birlene Mariano Rodrigues, por revisitarem as mais lindas lembranças de seus entes queridos
para que pudéssemos homenageá-los no livro ao compartilhar suas histórias.
Verónica Hughes muito nos inspirou a dar voz ao paciente com diagnóstico de câncer de pulmão. Samuel Rodrigues sempre
nos emocionou por sua resiliência e por compartilhar com todos sua jornada.
Aos médicos Igor Alexandre Protzner Morbeck, Marcelo Cruz e Pedro De Marchi, pela disponibilidade em nos receber e por
terem um olhar tão humano e caloroso para todos aqueles que enfrentam um câncer. E, mais ainda, por entenderem a importância de
realmente ver o paciente, a sua voz e quanto é relevante o terceiro setor como um agente de mudança e transformação.
À doutora Rachel Melges Cardinalli Breviglieri, Moema Avellar Lisbão e Tereza Cristina Pugliesi dos Santos, do Instituto
Multidisciplinar de Cancerologia (IMC), de São José dos Campos, São Paulo, pela apresentação de pacientes e acolhimento de toda
a equipe que registrou os depoimentos.
A Viviane Rasi, da ONG Semeando Vidas, pelo grande apoio.
Aos jornalistas Cinthia Rodrigues, Marcos Linhares e Rodolfo de Ávila da Costa, pela sensibilidade na condução das entrevistas
com os pacientes e médicos.
Ao fotógrafo Marcello Zambrana, pelos belíssimos registros fotográficos de todos os entrevistados.
À Astrazeneca, pelo apoio na viabilização deste projeto e por entender a importância de uma obra como esta para todas as pessoas
acometidas ou não por um câncer.
56

57

Ficha Técnica
Idealizador				

Instituto Lado a Lado pela Vida

Supervisão Geral			

Marlene Oliveira

Coordenação Editorial		

Denise Blaques

Acompanhamento de
depoimentos e Curadoria		

Maria Teresa Sedlmayer

Revisão				

Eduardo Perácio / Instituto Lado a Lado pela Vida 		

Fotografia

Marcello Zambrana

Entrevistas pacientes, médicos
e Redação dos depoimentos		

Cinthia Rodrigues

					Marcos Linhares
					Rodolfo de Ávila da Costa
Projeto Gráfico e Editorial

Wish Propaganda

Capa					

Valéria Fernandes / Instituto Lado a Lado pela Vida

Editoração

Wish Propaganda

Realização				

Instituto Lado a Lado pela Vida

CTP e Impressão

Corset Artes Gráficas e Editora Ltda. / InnerWorkings Brasil
Gerenciamento de Impressões Ltda.

Distribuição
					Alameda Ministro Rocha Azevedo, 760 – Jardim Paulista
					

CEP: 01410-002 – São Paulo/SP – (55) 11 3050-5510

					www.ladoaladopelavida.org.br
					www.facebook.com/institutoladoaladopelavida.org.br

É vedada a reprodução parcial ou total, assim como cópia sem a autorização
expressa do proponente.

