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Bem-vindo ao Juntos Pela Vida
Caros doares,
É gratiﬁcante para mim estar à frente de uma empresa que luta pela vida. Sei que a atuação
do Grupo nesses 25 anos só foi possível por meio de uma sociedade solidária que sempre
nos apoiou, e vocês fazem parte disso. Nosso compromisso de oferecer um tratamento
humanizado e com qualidade para os mais de 8200 pacientes do Hospital do Câncer em
Uberlândia é possível por vocês sempre estarem conosco nessa jornada em prol da vida.
Somos gratos a todos por isso.
Nesta edição do Juntos Pela Vida, você vai conhecer da história de Regina Bonnas, que em
meio a luta contra o câncer, resolveu se doar ao próximo como voluntária do Grupo Luta
Pela Vida. Vamos apresentar também uma nova conquista para o Hospital, que é a
inauguração do 3º Acelerador Linear da instituição. Além disso, uma conversa com o
oncologista Gabriel Simões traz alguns alertas sobre o câncer de intestino. Neste Juntos
Pela Vida, temos um local especial para mostrar algumas mobilizações
feitas pelas pessoas e empresas em prol do paciente oncológico.
Boa leitura!

do Grupo Luta Pela Vida

Thaísa Gapski Pereira Galicioli
Presidente do Grupo Luta Pela Vida

Superação
A solidariedade através da luta contra o câncer
Existem várias formas de acessar a solidariedade que habita dentro
de uma pessoa. Por vezes, ela nasce da forma mais espontânea e
natural possível. Porém, em muitos casos, ela se manifesta após um
conhecimento de causa, e assim aconteceu com Regina Bonnas. No
ano de 2000, ela foi diagnosticada com câncer de mama e tratou a
doença no ano de inauguração do Hospital do Câncer em Uberlândia.
Independente da forma como aconteceu, Regina resolveu
transformar toda sua luta em amor ao próximo.
Ela conta que, durante seu tratamento, a voluntária Célia levava
alguns bordados para passar o tempo, esse foi o primeiro contato com
o trabalho voluntário do Grupo Luta Pela Vida. “Quando eu terminei
de me tratar, fui convidada para integrar ao time de voluntários”, ela
recorda com alegria. O Hospital do Câncer e Regina dividem o mesmo
tempo de solidariedade e trabalho em prol do paciente oncológico.
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Em 2001, a convite de Elza Parziali, uma das fundadoras do Grupo Luta
Pela Vida, Regina assumiu a vice-liderança do núcleo de voluntários
dos Cuidados Paliativos. Naquele momento, ela conta que esta forma
de tratamento tinha acabado de ser iniciada por duas assistentes
sociais no Hospital. “Um projeto de muita riqueza e aprendizados que
proporcionou um conforto muito maior ao paciente que sabe que vai
ser vencido pela doença”, aﬁrma Regina.
Dois anos mais tarde, uma notícia a pegou de surpresa: o câncer de
mama tinha regredido, obrigando-a a passar por uma cirurgia de
retirada. Após recuperada, Regina assumiu a coordenação do Núcleo
de apoio religioso, que havia sido criado anos antes pelo Dr. Rogério,
oncologista e um dos fundadores do GLPV. Mais de duas décadas
depois, Regina ainda assume a função do mesmo núcleo.
Sem medir esforços, há 21 anos, a voluntária usa sua história como
inspiração e forma de levar o amor aos pacientes que estão em
tratamento no Hospital do Câncer.

Estamos juntos
Do dia 10 a 19 de agosto, o 2º Leilão Virtual Pela Vida mobilizou a
sociedade em prol da luta contra o câncer. Durante os nove dias de
duração, o evento contou com diversos itens doados pela população
à instituição de saúde, o que contabilizou mais de 200 lotes e
movimentou mais de 800 lances de solidariedade. O evento teve
também o apoio dos patrocinadores Amigos do Bem de Indianópolis,
Baduy Desenvolvimento, Grupo de Apoio às Pessoas com Câncer de
Iraí de Minas (GAPCIM), Motto, Provanza e Sicworks.
Mesmo que de maneira virtual, o evento teve disputas acirradas que
puderam ser acompanhadas pelo site, como os vários lances no
piano e também na bermuda autografada pelo Neymar. Além desses
lotes, foram vendidos artigos de decoração, eletrodomésticos,
serviços em geral e também itens alimentícios. A ação foi mais uma
forma encontrada pelo Grupo Luta Pela Vida para que as pessoas
conseguissem apoiar o tratamento dos pacientes oncológicos do
Hospital do Câncer em Uberlândia e ainda levassem um item que
deseja para casa.
Para os que arremataram a peça pretendida, a entrega começou a
ser feita na semana seguinte do evento, com a retirada na Unidade 2
do Hospital do Câncer.

Mobilizações da sociedade

Troco Solidário D’Ville

Arraiá da Graziella

Aniversário Solidário Bianca

Clique e conheça
melhor essa mobilização.
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Dia de Lutar Pela Vida tem campanha
“Eu apoio e você?”

Grupo Luta Pela Vida promove campanha de
incentivo à doação de medula óssea

Clique e conheça
melhor essa mobilização.

Empresas Investidoras

Empresas Investidoras

Empresas Investidoras

Empresas Mantenedoras

Clique aqui e conheça todas
as empresas parceiras.

Empresas Mantenedoras

Clique aqui e conheça todas
as empresas parceiras.

Empresas Mantenedoras

produzindo qualidade

Clique aqui e conheça todas
as empresas parceiras.

Fique por dentro
Um novo passo para o tratamento de radioterapia dos
pacientes de Uberlândia e região foi dado no Hospital do
Câncer. A instituição de saúde agora conta com um terceiro
Acelerador Linear, que tem expectativa de atender cerca de 25
pacientes por dia. A nova máquina foi inaugurada em junho pelo
Grupo Luta Pela Vida e Hospital do Câncer em Uberlândia.
A aquisição do novo acelerador linear foi possível por meio da
destinação de verbas parlamentares do Deputado Weliton
Prado no valor de R$15 milhões. O Grupo Luta Pela Vida, com o
apoio das doações feitas pela sociedade e empresas parceiras,
investiu diretamente na construção da Casamata, espaço que
protege os equipamentos, com o valor de R$1.607.283,55.
Também foi realizada pela ONG, a ediﬁcação de uma nova
cabine de força, necessária para possibilitar o funcionamento
do terceiro acelerador linear e outras máquinas da instituição,
investindo mais R$ 863.390,47.

Fique por dentro
A nova máquina é a Elekta Versa HD, considerada a mais moderna no
mundo e que tem a capacidade de realizar radiocirurgias de alta
complexidade, reduzindo a radiação nos órgãos e tecidos saudáveis do
paciente e focando o procedimento apenas no tumor. Segundo
Antônio Ponce, diretor da Elekta, atualmente existem apenas nove
Elekta Versa HD no Brasil e, dessas, a recém-inaugurada no Hospital
do Câncer em Uberlândia é a segunda disponível no serviço público.
De acordo com a Dra. Claudia Tavares, chefe do setor de oncologia, o
principal ganho no tratamento oncológico do paciente com a
aquisição do novo acelerador linear é a qualidade de vida. “Se antes o
órgão saudável era prejudicado pela radiação emitida para tratar a
área doente, agora o tratamento do paciente é potencializado,
garantindo maior qualidade de vida a ele e a diminuição no tempo de
espera na ﬁla para outros”, esclarece a radioterapeuta.

Papo de quem entende
Setembro Verde
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Com o intuito de esclarecer e alertar a população sobre a
importância de realizar ações para a prevenção do câncer de
intestino, desde 2015, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia
(SBCP) traz a campanha do Setembro Verde. O mês destina-se à
conscientização do câncer de intestino que, de acordo com
dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), é responsável por
mais de 40 mil novos casos diagnosticados no último ano.
Segundo o Dr. Gabriel Oliveira Simões, oncologista do Hospital
do Câncer em Uberlândia, este tipo de câncer vai desde a região
do reto, até próximo ao estômago. “O intestino é dividido em
duas partes: o intestino grosso e o intestino delgado, que é o mais
próximo do estômago. Os locais mais comuns de aparecimento
de tumor são o intestino grosso”, comenta o oncologista.

Papo de quem entende
Ao excluir o câncer de pele não melanoma, o câncer de
intestino é o terceiro mais incidente no país, atrás apenas do
câncer de próstata e o de mama. O oncologista ressalta que
este tipo de tumor possui várias formas de prevenção, como a
busca por hábitos de vida mais saudáveis, por meio da
atividade física e de uma dieta balanceada, além de exames
laboratoriais periódicos. “Mesmo diante de um diagnóstico, é
possível que o tumor esteja ainda em fase inicial, o que, na
maioria das vezes, pode poupar um tratamento com
quimioterapia”.
O especialista pontua que os sintomas mais comuns para este
tipo de câncer são: sangramento e alteração das fezes, dor
abdominal, alternâncias no padrão do intestino, perda de peso
e anemia. Além disso, é necessário ﬁcar atento ao histórico da
doença na família e aos fatores de risco, como obesidade e
sedentarismo, além de algumas síndromes genéticas que
podem desencadear o câncer de intestino.

Seja uma empresa parceira
do Hospital do Câncer em
Uberlândia e apoie a luta
contra o câncer!
Ligue: 0800 340 2062
para mais informações
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