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NEWS
Advia Centaur
SIEMENS

Fachada do CTO e equipe de trabalho

O Laboratório de Corrêas acredita que resultados positivos são alcançados quando o trabalho é feito em conjunto.
Um exemplo disso é o serviço que o
Laboratório de Corrêas presta aos pacientes do Centro de Terapia Oncológica
(CTO). Há mais de 10 anos, o Laboratório
realiza os exames encaminhados pelo
CTO, sempre em regime de urgência.
O Laboratório de Corrêas tem o
compromisso de realizar os exames laboratoriais com qualidade e agilidade e,
por isso, mantém um canal direto com o
Centro de Terapia para, dessa forma, enviar diretamente todos os resultados dos
exames, facilitando o acompanhamento

clínico e terapêutico dos pacientes.
A importância do CTO pode ser
constatada nos números. O Centro, que
existe há 28 anos, atende a uma média
de quase 800 novos casos por ano, para
tratamento do câncer, com um perfil semelhante aos dos grandes centros do
país: mama com 147 casos novos, próstata (135), cólon (78), cabeça e pescoço
(72), útero (57), estômago (38), pulmão
(37), primário desconhecido (27), bexiga
(26) e linfoma (23), completando os dez
tumores mais comuns em 2007.

O Advia Centaur é um equipamento automático de imunoensaios, que tem a finalidade de
realizar provas hormonais, de marcadores tumorais, anemia, autoimunidade, drogas terapêuticas e
alergia. Para a realização dos exames, o equipamento utiliza o método da quimioluminescência. O equipamento tem como características
principais: não necessitar interromper o procedimento para a colocação de reagentes, amostras e consumíveis; é capaz de realizar 240
testes por hora, sendo considerado
o equipamento mais rápido do mercado; a entrada de amostras tem
alimentação contínua e os testes e
a repetição dos mesmos, são feitas
automaticamente.
O Laboratório de Corrêas, sempre investindo em qualidade e agilidade, é o único laboratório da região serrana que possui este equipamento, por isso, conseguiu a
diminuição dos prazos dos testes
de hormônios, para um prazo máximo de 48 horas, com toda segurança e confiabilidade já conhecida
pelos médicos e clientes.
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Laboratório de Corrêas e CTO - Uma Grande Parceria (CONTINUAcao)
Para atender a esta demanda,
o CTO conta com 4 oncologistas (seniores), juntos desde o início: Mauro
Sérgio Vieira de Mello, Francisco Roberto Millingtom, Carla Ismael Domenge e
Bernardino Alves Ferreira Neto e, os novos colaboradores, os médicos Bruno
Vargas, Mariana Helena Geraldo e Júlio
Vieira de Mello. Desde abril de 2002, o
Centro conta também com dois hematologistas (as médicas Cristina Fraga e
Carla Duarte). A equipe de Radioterapia
é formada pelos médicos Paulo César
Canary e Denise Franco da Rocha e os
físicos Carlos Eduardo Veloso e Evangelina Macedo. A estrutura do CTO permite fazer todos os tipos de quimioterapia e radioterapia.
O corpo clínico também é formado por especialistas na área de infectologia, clínica da dor, cirurgia geral e
hepática, além de dois clínicos para
atendimentos de co-morbidades e emergências. Desde o início da operação, o
trabalho é realizado com duas psicólogas (Jane Borges e Cristina Volker) e,
aos poucos, foi formada uma equipe
multidisciplinar com nutricionista, duas
fisioterapeutas oncológicas, uma fonoaudióloga, além da equipe de enferma-

gem (dois enfermeiros e quatro técnicos) e uma farmacêutica oncológica.
Todo o grupo atende a maioria dos convênios da cidade (Unimed - Bradesco Golden, entre outros) e aos pacientes
do SUS, para os quais o CTO é referência para cidades vizinhas da região
serrana onde não há atendimento de
quimioterapia ou radioterapia.
O Centro de Terapia Oncológica desenvolve também atividades
científicas em parceria com a Sociedade
Franco-Brasileira de Oncologia Clínica
e as principais entidades de ensino superior da cidade (Faculdade de Medicina de Petrópolis, Faculdade Arthur
Sá Earp Neto e Universidade Católica
de Petrópolis).
Na sede, são realizados quatro encontros científicos por ano, com
palestrantes convidados de fora da cidade, para atualização do corpo clínico considerada referência no setor - e dos
profissionais da cidade e de municípios vizinhos.
Juntamente com as Secretarias
Municipais de Saúde e de Educação e o
Ministério da Saúde (INCA), o CTO desenvolve, desde 2000, o programa Saber Saúde, voltado para professores do

palavras do diretor

sa. Quero aqui agradecer de coração,
todos os que nos ajudaram a manter e
evoluir tecnicamente, mantendo este
laboratório sempre com agilidade,
eficiência e transparência.
Os investimentos realizados
nos proporcionaram esta agilidade na
entrega dos resultados, conseguindo
hoje entregar 80 % dos exames em 48
horas úteis, sem comprometer nossa
qualidade técnica. A confiabilidade do
laboratório já adquirida, nos mantém
cada vez mais com um grau maior de
responsabilidade em nosso dia- a- dia.
Agradeço com muito carinho
nossos parceiros, que dentro dos 10
anos de administração no Laboratório
de Corrêas, sempre estiveram presentes, acreditando na nossa capacidade
e transparência.

Primeiramente, quero agradecer a Deus pelo ano que tivemos. Este
foi um ano de bênçãos em todos os
sentidos. Tivemos a graça de ter saúde,
Deus nos foi dando sabedoria o suficiente para termos o equilíbrio de uma
evolução técnica, obtendo neste ano
mais uma acreditação. Deus nos deu
também uma equipe técnica maravilhosa, todos se esforçaram ao máximo e
com muito treinamento evoluímos desde a recepção até a entrega de laudos.
O nosso laboratório hoje atingiu um nível de qualidade dentro dos
padrões internacionais com uma acreditação, uma certificação e, com esta
excelência, tenho certeza de que a
nossa cidade se orgulha desta empre-
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Uma publicação do
Laboratório de Corrêas

ensino fundamental das escolas públicas do município, com a intenção de
passar informações sobre os fatores de
risco e a prevenção do câncer, que serão
transmitidos para as crianças. O Centro
ajudou na fundação da Associação
Petropolitana de Pacientes Oncológicos
(APPO). A entidade sem fins lucrativos é
de reconhecida utilidade pública municipal e estadual e mantém uma sala no
CTO para ajuda aos pacientes carentes
do município através de distribuição de
cestas básicas (60 ao mês), doação de
medicamentos de apoio como antibióticos e analgésicos, empréstimo de perucas, cadeira de rodas e outros utensílios além de orientações sociais.
O Grupo Realizar, fundado em
2000, também recebe o apoio do CTO.
O grupo tem como objetivo garantir a
qualidade de vida dos pacientes oncológicos, oferecendo cursos ligados
às artes em geral, com a participação
de voluntários (pacientes, familiares
e amigos).
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A Mística do Sangue e do Cuidado

Resultado
dos exames
em até

48

horas

Água “quebra” o jejum? Resfriado
interfere no hemograma? E fumar
antes do exame?
Perguntas como essas são freqüentes para uma grande maioria das pessoas. Mediante estes fatos, resolvemos, a cada edição, “tentar” de uma
forma bastante simples esclarecer.

cuidado. Fui olhado de perto, como pessoa, e isso contribuiu muito para a minha
recuperação. É por isso que aproveito
esta oportunidade para testemunhar
a minha satisfação de fazer parte desta família.
Como petropolitano adotado,
registro aqui o meu carinho pela cidade
e a satisfação de ver o Laboratório de
Corrêas realizar na saúde, o mesmo que
eu procuro fazer como padre: cuidar.
É na lida cotidiana com os sofrimentos do mundo que descobrimos a
bonita oportunidade de humanizar os
que sofrem, acolhê-los e proporcionálos a experiência da superação.
Parabéns, meus amigos! Pelo
trabalho tão marcado pela honestidade
e competência, e pelo cuidado tão presente no acolhimento dos que procuram pelos serviços de vocês.
Sigamos juntos, buscando a
mística do sangue! Ele nos revela
que as pessoas precisam de cuidados.
Foi por isso que Jesus morreu, e por isso
que devemos viver!

1) Esforço físico atrapalha os
exames laboratoriais?
Alguns sim, como os de glicemia e
dosagem de fator VIII de coagulação. Tanto que, antes de fazê-lo, você não pode ter se submetido a qualquer esforço físico. Lembre-se: exames laboratoriais são padronizados
para a realização em condições
ideais, bem definidas. É o que os médicos chamam de condições basais.
Em conseqüência, testes feitos
após esforços físicos terão eventualmente valores diferentes.
2) Água “quebra” o jejum?
Não. Mas convém tomá-la com moderação. O excesso interfere nos
exames de urina. Se seu exame
envolve algum tipo de anestésico,
você poderá beber água.
3) Exames de sangue têm que ser
sempre em jejum?
Nem todos. O hemograma simples,
por exemplo, dispensa o jejum, alguns podem ser colhidos, inclusive
à tarde, sem problemas.
4) Por que quando se tira sangue
para exame, às vezes o local fica
roxo?
Isso se chama hematoma: extravasamento de sangue para fora da
veia. Pode ocorrer em determinadas situações, tais como: veias finas,
delicadas, com muita pressão, falta
de boa compressão do local da
punção, paciente usando algum medicamento que altera a coagulação
do sangue, entre eles Aspirina.

Padre Fábio de Melo

• Resultados de exames
em qualquer de nossos
postos de atendimento.
• Resultados de exames
pela internet.
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*80% dos laudos de exames
são entregues em até 48h

O cuidado humano é um bonito desdobramento do Evangelho.
Cuidar é revestir o que é frágil,
conferindo-lhe
sustento para enfrentar o momento da dificuldade.
Por isso o cuidado é uma expressão concreta do
amor.
Só cuidamos
daquilo que amamos, afinal a experiência antropológica do cuidado desvela os
significados que
nos sustentam.
Isto vale para todos os aspectos
da nossa vida, inclusive no campo profissional. Uma sociedade é mais feliz à
medida que os que nos prestam serviços estão verdadeiramente movidos pela mística do cuidado.
Um prefeito só pode ser bom se
estiver comprometido com o desejo de
cuidar bem da cidade e dos cidadãos.
Uma professora só pode ser competente se estiver movida pelo desejo de
preparar e capacitar pessoas. Um médico só pode alcançar sucesso à medida
que os pacientes que foram bem cuidados por ele o elegerem como tal. A
excelência de uma empresa está diretamente ligada à capacidade que ela tem
de cuidar bem da missão que a mobiliza.
É assim...
Tenho acompanhado há um bom
tempo o trabalho desempenhado pelo
Laboratório de Corrêas à sociedade de
Petrópolis e região. Eu também necessitei dos serviços que esta empresa
presta. No momento da fragilidade de
uma enfermidade, descobri que o Laboratório me oferecia muito mais que
"resultados precisos". Com eles eu passei concretamente pela experiência do

perguntas
f r e q u e n t e s
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útero (18.500). Nossa cidade tem um perfil bem semelhante ao do que ocorre no
país, e nas áreas mais desenvolvidas do sul-sudeste.
Além da alta incidência, a
taxa de mortalidade também é elevada devido ao
diagnóstico tardio, o que leva a um maior sofrimento
do indivíduo e de sua família, além de um gasto
maior com o tratamento. O
diagnóstico precoce das
neoplasias malignas leva a
um grande aumento do índice de cura dos pacientes
(estima-se que mais de 50%
dos tumores diagnosticados em sua fase inicial são
curáveis) e menos mutilação e gastos com a saúde.
Há muito tempo tentamos elaborar um exame
que possa nos dar um
diagnóstico do câncer em
sua fase bem inicial (e
Dr. Bernardino Alves Ferreira Neto - Médico Oncologista
alguns perseguem na sua
O câncer vem sendo um problefase pré-maligna, a da alteração genéma de saúde pública há mais de 20
tica) e que poderia muito bem ser um
anos. É a segunda causa de mortali“simples” exame de sangue, mas ainda
dade no país, atrás somente das doenestamos longe disso.
ças cardiovasculares. Estima-se que
Os marcadores tumorais ou biomais de 470 mil brasileiros terão câncer
lógicos, podem ser identificados no sanem 2008, sendo mais comum o de pele
gue, nos fluidos biológicos e em tecidos
não melanoma (115.000), seguido do
tumorais, em geral são proteínas comcâncer de próstata (49.500), mama
pletas ou pedaços de proteínas, antíge(49.400), pulmão (27.300), cólon e reto
nos de superfície celular, enzimas e
(27.000), estômago (21.800) e colo de
hormônios. Devido à extensão do tema,

vamos nos ater aos marcadores tumorais pesquisados no sangue.
Esses marcadores tumorais ou
biológicos sanguíneos, são muito úteis
e auxiliam no diagnóstico, estadiamento, resposta terapêutica, detecção de
recidivas e prognóstico. Estes, devem
ser sempre, como todo o exame, analisados pela luz da clínica apresentada pelo paciente. De um modo geral não nos permitem introduzir ou mudar um tratamento, mas sim prosseguir
nas investigações.
Cada um tem suas indicações
precisas, não sendo aconselhável seu
uso rotineiro e indiscriminado, podendo
gerar incertezas, ou outros procedimentos até invasivos e desnecessários
e conseqüentemente o aumento dos
custos. Utilizam-se os marcadores tumorais com a finalidade de triagem populacional, diagnóstico diferencial em pacientes sintomáticos, estadiamento clínico, estabelecimento de diagnóstico,
monitorização da eficiência terapêutica,
localização de metástases, tratamento
(imunoirradiação) e detecção precoce
da recorrência.
Muitos desses chamados marcadores tumorais da atualidade, estão presentes em diversas doenças benignas,
o que pode trazer certa confusão na
análise do exame profissionais com pouca experiência no assunto. Alguns podem estar elevados e não necessariamente refletir esse ou aquele tumor
ou recidiva da doença, sendo um ponto importante a cautela na avaliação
dos dados.

incontroláveis, determinando a formação de tumores (acúmulo de células
cancerosas) ou neoplasias malignas.
Por outro lado, um tumor benigno significa simplesmente uma massa localizada de células que se multiplicam vagarosamente e se assemelham ao seu
tecido original, raramente constituindo
um risco de vida.
Os diferentes tipos de câncer correspondem aos vários tipos de células
do corpo. Por exemplo, existem diversos tipos de câncer de pele porque a

pele é formada de mais de um tipo de
célula. Se o câncer tem início em tecidos
epiteliais como pele ou mucosas ele é
denominado carcinoma. Se começa em
tecidos conjuntivos como osso, músculo
ou cartilagem é chamado de sarcoma.
Outras características que diferenciam os diversos tipos de câncer
entre si são a velocidade de multiplicação das células e a capacidade de
invadir tecidos e órgãos vizinhos ou distantes (metástases).

DESVENDANDO EXAMES
Marcadores Tumorais

DICAS DE SAUDE
Câncer
O câncer é o nome dado a um
conjunto de mais de 100 doenças que
têm em comum o crescimento desordenado (maligno) de células que
invadem os tecidos e órgãos, podendo
espalhar-se (metástase) para outras
regiões do corpo.
Dividindo-se rapidamente, estas
células tendem a ser muito agressivas e

Fonte: www.inca.gov.br
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CONVENIOS
AMIL / CABERJ / CANADÁ SEGUROS
FUNDO DE SAÚDE / GOLDEN CROSS
MEDIAL SAÚDE / PARTICULAR
SAÚDE BRADESCO / SMH / SUS / UNIMED

Petrópolis:
Rua Dr. Nelson de Sá Earp, 95
Salas 407/408 - Centro
(Shopping Bauhaus Expansão)
(24) 2237 2851
Rua dos Expedicionários, 144
Bingen (Hospital Unimed)
(24) 2291 9700

Rua Teresa, 1515
Sala 203 - Alto da Serra
(Hipershopping ABC)
(24) 2242 4041

Itaipava:
Est. União e Indústria,
10.126 - Loja 33 (Arcádia Mall)
(24) 2222 7046

Corrêas:
Rua Rodolfo
Figueira de Melo, 17
(24) 2221 2370

Xerém:
Rua Dr. Osmundo
Bezerra Duarte, 120
(21) 2107 1231

