32 - Qual a possibilidade que tem uma pessoa clinicamente
curada de um câncer em desenvolver a doença outra vez?
Essa possibilidade existe, mesmo em pessoas que foram
declaradas curadas sob o ponto de vista médico. Entretanto, embora
seja pequena, ela depende de várias condições que incluem o estado
de saúde da pessoa, o seu meio ambiente, o seu comportamento e os
efeitos biológicos tardios, provocados pelos produtos e subprodutos
químicos da quimioterapia ou das lesões cumulativas nas células que
foram

atingidas

pelas

emissões

de

radiações

ionizantes

da

radioterapia.
O estado de saúde da pessoa é muito importante para
manter as atividades metabólicas das funções celulares e orgânicas,
notadamente aquelas desenvolvidas pelo seu sistema imunológico.
Situações adversas que comprometem a saúde de uma pessoa que
teve sucesso na cura de um câncer, podem enfraquecer o sistema
imunológico, tornando-o incapaz de protegê-lo contra infecções
causadas por bactérias, vírus e fungos, principalmente. Como se
sabe, as pessoas que têm
período

por

conta

de

sua saúde comprometida por um longo

alguma

doença

crônica,

seus

imunológicos se tornam incapazes para combater
tendências

para se transformarem em

sistemas

células com

tumores malignos. O meio

ambiente e o comportamento do paciente, por sua vez, estão sempre
muito relacionados. É sabido que pessoas que se curaram de um
câncer, por exemplo, câncer de garganta, ao retornarem aos hábitos
de

consumir

bebidas

alcoólicas

e/ou

de

fumar,

têm

mais

possibilidades de desenvolver outra vez o mesmo tipo de câncer,
quando comparadas com outras que obedeceram rigorosamente os
aconselhamentos médicos.
Por fim, os efeitos biológicos tardios da quimioterapia
e/ou da radioterapia podem causar lesões genéticas em outras
células, diferentes daquelas que originaram o câncer que foi curado.
Assim, é possível que algumas pessoas possam padecer de um

câncer diferente do que foi curado depois de um período que pode
chegar a vários anos.
Por

todas

essas

razões,

as

pessoas

clinicamente curadas de um determinado tipo de

que

estão

câncer, devem

manter hábitos saudáveis e realizar exames preventivos por toda a
vida, conforme o critério médico.

