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Mesmo diante de tantas turbulências no cenário políti co e econômico 
do nosso país, o Grupo CAM chegou em 2016 com todo gás! O Grupo 
manteve a sua solidez e conti nuou investi ndo em novos projetos de 
expansão. Nesta edição, você vai conhecer um pouco mais sobre 
o serviço de diagnósti co e tratamento de mama do Grupo CAM, 
reconhecido como um dos mais importantes do Nordeste. Também 
vamos mostrar a ampliação do serviço de ressonância da CAM Itaigara 
e a reforma realizada na unidade do Canela, que deixou a clínica ainda 
mais moderna e humanizada. Alguns temas importantes da área de 
saúde ganharam destaque, como a imunoterapia, considerada revolucionária na luta contra o câncer, e as 
causas e tratamentos da doença de Parkinson - um dos males da humanidade, que conta com serviços do 
GMN. Fique por dentro ainda sobre o exame que avalia a composição corporal com densitometria oferecido 
pela OSTEO, as mudanças da CLION – que agora possui o certi fi cado de Acreditação Nível II, além das ações 
comemorati vas pelo Dia Mundial da Saúde e Dia Mundial de Combate ao Câncer. Tenha uma boa leitura!

Dr. Airton Ribeiro da Silva Filho (CRM: 10652) - Diretor Técnico do Grupo CAM

EDITORIAL

CAM CANELA 
Mais moderna e humanizada

Com público cati vo, a unidade da clínica 
CAM localizada no bairro do Canela 
passou a oferecer ainda mais conforto e 
comodidade aos pacientes, após passar 
por uma reforma completa. A sua estrutura 
fí sica foi renovada, ampliando as áreas de 
circulação e modernizando os consultórios 
conforme as normas técnicas dos órgãos 
reguladores.  
Com a reforma, a clínica ainda ganhou 
mais um novo consultório médico. 
“Aumentamos a nossa capacidade de 
atendimento. Essa ampliação oferece 
maior disponibilidade para agendamento 
de consultas, possibilitando mais opções 
de horários para nossos pacientes”, afi rma 
a administradora da unidade, Daniele 
Marti ns. 
O visual da clínica também mudou, está de 
cara nova. A unidade ganhou nova fachada 
e uma decoração mais humanizada. A 
sinalização foi outro diferencial. Mais 
moderna e efi ciente, ajuda no acesso 
dos pacientes aos ambientes da clínica, 
sobretudo aqueles com necessidades 
especiais, como os defi cientes visuais, que 
agora podem contar com acessibilidade 
adaptada às suas demandas.
Esta é a CAM Canela: tradicional, atual e 
cada dia mais humana. Nossa sati sfação é 
o bem estar do nosso cliente.
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No dia 8 de março, elas ganharam mimos 
nas unidades clínicas, ao som de boa 
música.

O Dia Internacional da Mulher é para o 
Grupo CAM, que tem no público feminino 
a sua grande inspiração para oferecer 
um serviço diferenciado, desde a sua 
fundação. No dia 8 de março, as clientes 
que esti veram nas unidades do Grupo 
(CAM, CLION, ION, OSTEO E GMN) foram 
agraciadas pelo som ao vivo de saxofone e 
violino, além de receberem como brinde 
esmaltes personalizados com a arte da 
Campanha do Dia da Mulher. Com o slogan 
“Com você, as cores ganham mais vida. E 
nossas vidas, mais cores.”, a campanha do 
Grupo CAM buscou valorizar a mulher em 
sua essência, exaltando a beleza, alegria e 
poder femininos.

Com o slogan “Estar bem de saúde vai muito além da ausência de doenças. Culti ve mais 
amor, alegria e amizades.”, o Grupo CAM promoveu uma campanha para o Dia Mundial 
da Saúde, 7 de abril, focada no bem estar como fonte de vida. 
A campanha foi divulgada em todas as unidades do Grupo, além de fazer parte de uma 
ação realizada com o Shopping Itaigara, em parceria com outras insti tuições, através 
da qual foram oferecidos diversos serviços gratuitos. O Grupo CAM ofereceu serviço 
de massagem para os clientes que transitavam no shopping e distribuiu carti lhas 
informati vas com dicas de saúde e incenti vo a hábitos saudáveis, como alimentação 
adequada, práti ca de ati vidades fí sicas, cuidado com a autoesti ma, descanso, diversão, 
entre outros.

CAMPANHA DO GRUPO CAM CHAMA A ATENÇÃO PARA A IMPORTÂNCIA DA 
QUALIDADE DE VIDA 

8 DE MARÇO

 “Nós estamos crescendo, evoluindo 
em todos os senti dos, seja social ou 
profi ssional.”, afi rmou a cliente Maria 
de Lurdes da Paixão Dias. Ela ressaltou 
que as mulheres ainda têm muito o que 
batalhar por mais igualdade e respeito, 
mas que já conseguiram muitas vitórias 
. Maria de Lurdes também elogiou a 
campanha do Grupo: “Muito chique, 
adorei!”. Já Cecília Passos foi categórica: 
“Nós merecemos essa data!”. Ela também 
fi cou bastante surpresa e feliz com a 
iniciati va do Grupo CAM e destacou a 
importância da mulher ser valorizada. 
“Nós temos que ser reconhecidas, pois 
fazemos tudo tão bem ou melhor que 
eles.”, declarou sorrindo.

CLIENTES E COLABORADORAS DO GRUPO CAM SÃO RECEBIDAS EM GRANDE ESTILO 
NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

DIA MUNDIAL DA SAÚDE 
7 DE ABRIL



4

Dr. Augusto Tufi  - Diretor do Grupo CAM
Coordenador do Serviço de Mastologia

Quando o assunto é prevenção, 
diagnósti co e tratamento das 
doenças da mama, o Grupo CAM é, 
sem dúvida, a maior referência no 
estado. Formado por uma equipe 
de cerca de cinquenta profi ssionais 
diretamente ligados a esse serviço 
- entre mastologistas, oncologistas, 
patologistas e radiologistas, o Grupo 
consolidou-se como principal núcleo 
nessa área, onde o paciente pode 
contar com um atendimento integral 
e de excelência. Só em 2015, apenas 
a clínica CAM realizou cerca de 50 
mil consultas de mastologia, além 
dos diversos exames de diagnósti co 
por imagem voltados para essa 
especialidade.

Patrimônio humano

“Nosso maior patrimônio é a 
nossa equipe de profi ssionais. 
Nós priorizamos a qualifi cação e 
atualização dos nossos médicos, 
promovendo cursos e parti cipação 
em eventos cientí fi cos dentro e fora 
do país”, afi rma o diretor do Grupo 
CAM Augusto Tufi  Hassan. Outro 
diferencial oferecido pelo Grupo é 
o tratamento humanizado prestado 
pela sua equipe, tanto médica 
como de atendimento. “Sempre 
buscamos oferecer um atendimento 
humanizado, que trate o paciente 
como indivíduo único e complexo, 

MAIS AMPLO E 
AVANÇADO SERVIÇO 
DE DIAGNÓSTICO E 
TRATAMENTO DE 
MAMA DA BAHIA.

GRUPO CAM

não apenas mais um na multi dão”, 
ressalta Augusto Tufi .
O paciente sempre foi o foco 
moti vador do Grupo. Desde o início 
da sua história, há quase 40 anos, 
o Grupo CAM foi pioneiro ao trazer 
para a Bahia exames e equipamentos 
de ponta, apostando na tecnologia 
em prol da saúde. “A CAM foi criada 
com a fi losofi a de exercermos uma 
medicina correta e de alto nível. 
Por isso, sempre buscamos apostar 
no que havia de mais moderno, 
para oferecer o melhor para nossas 

pacientes”, declara João Soares de 
Almeida, presidente do Grupo.

Tecnologia de vanguarda

A clínica CAM foi a primeira do 
Norte/ Nordeste a oferecer o 
equipamento de mamografi a, que 
é, ainda hoje, o exame padrão para 
rastreamento  do câncer mamário.  
Também foi uma das primeiras do 
Brasil a dispor do serviço de punção 
de mama - quando pouca gente 
acreditava nesse método, assim 
como a mamotomia – que possibilita 
uma biópsia mais ampla, guiada 
pela ultrassonografi a, estereotaxia 
ou pela ressonância magnéti ca.
E o espírito inovador seguiu no DNA 
da CAM. O Grupo trouxe a primeira 
estereotaxia e estereotaxia digital 
da Bahia, e também foi pioneira no 
estado ao adquirir a mamografi a 
digital DR e a tomossíntese, uma das 
mais novas e efi cazes armas para 
detecção do câncer de mama. “São 
equipamentos que exigem grandes 
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Com o tema Tratamento cirúrgico do câncer de mama e reconstrução mamária, o Grupo 
CAM reuniu dois especialistas que são referência internacional na área, em uma sessão 
cientí fi ca realizada no últi mo dia 8 de abril, no restaurante Barbacoa em Salvador. Os 
professores Antônio Frasson e Cícero Urban ministraram palestras para médicos do 
Grupo e profi ssionais convidados da mastologia e oncologia de todo o Estado, além de 
parti ciparem de discussão de caso clínico, trocando experiências e trazendo informações 
sobre o que há de mais moderno nesse segmento. 

“Evento de alto nível, com palestras proferidas brilhantemente pelos professores Antônio 
Frasson e Cícero Urban, ícones da mastologia brasileira e internacional e discussão de 
caso clínico, com grande parti cipação dos nossos colegas mastologistas, oncologistas 
e radioterapeutas, reforçando a importância da multi disciplinaridade na abordagem 
desta patologia.”, declarou o mastologista da CAM Roberto Kepler. Sob a coordenação 
de  Augusto Tufi  Hassan, diretor do Grupo CAM, e Roberto Kepler, o evento contou com 
o apoio do SCMED - MENTOR.

Dr. João Soares - Presidente do Grupo CAM

SESSÃO CIENTÍFICA REÚNE ESPECIALISTAS EM CIRURGIA DE MAMA

investi mentos, mas não poupamos 
esforços para adquiri-los. Colocamos 
uma parte signifi cati va da nossa 
receita em máquinas cada vez mais 
modernas”, garante João Soares. 

Tudo em um único lugar

A clínica CAM ainda oferece, entre 
outros exames, ultrassonografi a 
mamária, o serviço próprio de 
anatomia patológica, core biopsy e 
mamotomia, cirurgia radioguiada 
(em parceria com outra clínica do 
Grupo CAM, o GMN – Grupo de 
Medicina Nucelar) e possui um 
centro de genéti ca especializado 
em câncer. Desta forma, o paciente 
pode contar com a conveniência 

de realizar vários exames em um 
único lugar. O Grupo CAM sempre 
se preocupou em oferecer aos seus 
clientes facilidades que valorizem 
o seu tempo e comodidade. A 
recente aquisição de mais um 
aparelho de ressonância magnéti ca, 
por exemplo, buscou agilizar o 
agendamento dos exames e dar 
maior rapidez nos seus resultados. 
Já nas clínicas de oncologia CLION 
e ION, além dos oncologistas 
clínicos e hematologistas, os 
pacientes têm à disposição uma 
equipe multi disciplinar formada por 
cirurgiões oncológicos, de tórax e 
de cabeça e pescoço, mastologistas, 
urologistas, psicóloga, nutricionista, 
fi sioterapeuta e enfermeiros, que 
dão todo o suporte necessário no 
período do tratamento oncológico.

Projetos de expansão

Além de melhorar a sua estrutura 
fí sica já existente, como a recente 
reforma da CAM Canela, o Grupo 
também tem investi do em novos 
espaços. Até o fi nal do ano, está 
prevista a inauguração de uma 
nova unidade da CAM e da CLION 
no município de Lauro de Freitas. 
“Hoje o Grupo tem uma demanda 

tão grande que vê a necessidade de 
ampliar ainda mais a sua estrutura 
fí sica e profi ssional. Prevemos uma 
expansão que vai exigir um grande 
investi mento da nossa parte. 
Estamos na contramão de muitas 
empresas que se retraíram em 
tempos de crise”, destaca Soares. 
Além da nova unidade em Lauro de 
Freitas, a CLION abriu recentemente 
uma unidade auxiliar no Hospital 
da Bahia. E no segundo semestre 
deste ano, abrirá uma nova 
unidade com todo o atendimento 
médico - inclusive de oncologistas, 
mastologistas e cirurgiões, no 
Hospital Português, uma insti tuição 
renomada com mais de 150 anos 
de história. Essa parceria com 
o Português busca, sobretudo, 
oferecer aos pacientes da CLION 
maior assistência e conforto, em 
uma estrutura hospitalar. Num 
futuro breve, o Grupo CAM também 
estará levantando um prédio com 
novos consultórios, serviço de 
imagem e oncologia no bairro do 
Itaigara. “É necessário ter coragem 
e acreditar no novo. Temos uma 
concorrência saudável que esti mula 
o crescimento e nós vamos seguir 
crescendo”, conclui o presidente do 
Grupo, João Soares. 

5
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A CLION, Clínica de Oncologia do Grupo 
CAM, iniciou o ano de 2016 investi ndo em 
novas contratações, além de inaugurar 
nova unidade de atendimento. A equipe de 
oncologistas foi ampliada com a chegada de 
mais três novos profi ssionais gabaritados, com 
alta qualifi cação. “Entendemos que o nosso 
diferencial maior são os nossos profi ssionais. 
Desta forma, não abrimos mão de estar sempre 
investi ndo na equipe médica para oferecer aos 
nossos pacientes um atendimento cada vez 

IMUNOTERAPIA UMA NOVA LUZ NA LUTA CONTRA O CÂNCER

Poucas descobertas, em toda a história da busca 
pela cura do câncer, foram tão animadoras 
para cienti stas, médicos e pacientes como os 
resultados da Imunoterapia. O tratamento tem 
revolucionado a área da oncologia e levado 
esperança a milhões de pessoas que sofrem 
com a doença todos os anos. Para esclarecer 
um pouco sobre o assunto, o oncologista 
da CLION Dr. Fernando Nunes explica o que 
é, como funciona e quais os impactos da 
Imunoterapia nos tratamentos contra o câncer.

1. O tratamento de Imunoterapia em 
pacientes com câncer tem sido considerado 
revolucionário. Qual o seu diferencial em 
relação aos tratamentos convencionais?
Por muitos anos, acreditou-se no uso da 
Imunoterapia para o tratamento do câncer em 
geral. No entanto, os primeiros tratamentos 
desenvolvidos com base no sistema imune 
apresentavam importante toxidade e 
efi cácia questi onada. Anos depois, novas 
pesquisas desenvolveram algumas vacinas 
anti câncer e classes de fármacos efi cientes 
no estí mulo ao sistema imunológico. 
Na grande maioria das vezes, o nosso 
sistema imune não consegue efeti vamente 
combater uma célula com câncer. Isso 

ocorre principalmente pela existência de 
sistemas de freios na resposta imunológica, 
que desacelera a ati vidade dessas células, 
tornando-as inefi cazes no tratamento 
de tumores. Novos medicamentos como 
Ipilimumabe, Nivolumabe e Pembrolizumabe 
agem bloqueando esse mecanismo de freio, 
deixando as células do sistema imunológico 
ati vas para combater mais efi cazmente as 
células neoplásicas.

2. A Imunoterapia é efi caz para o tratamento 
de qualquer ti po de câncer? Tem resultados 
também em qualquer estágio da doença? 
Uma grande quanti dade de estudos vem 
testando diversos imunoterápicos nos mais 
variados subti pos tumorais. As neoplasias 
mais testadas foram melanoma, pulmão, rim, 
bexiga e cabeça e pescoço. Inicialmente, os 
testes aconteceram em tumores avançados, 
porém, em breve, aparecerão os resultados 
dos estudos em tumores iniciais.

3. Quais os efeitos colaterais?
Quando comparamos os efeitos adversos do 
uso dos imunoterápicos mais novos com a 
quimioterapia padrão, nota-se uma redução 
importante nos efeitos colaterais, com uma 
importante melhora em qualidade de vida. 
Entre os efeitos adversos mencionados pelos 

pacientes que fazem uso de medicações 
como Nivolumabe e Pembrolizumabe 
destacam-se fadiga, diarreia, artralgia (dor 
nas arti culações) e alteração de pele.

4. O que falta e qual a previsão para 
os pacientes com câncer terem acesso 
a esse tratamento? Ainda está em fase 
experimental?
Muitas dessas medicações já são liberadas 
pelos órgãos reguladores em outros países 
como Estados Unidos. No Brasil, ainda 
passamos por um processo de liberação. 
No entanto, acreditamos que dentro de seis 
meses teremos essas medicações disponíveis 
no sistema privado.

5. Poderíamos afi rmar que a Imunoterapia 
pode ser um caminho para a cura do 
câncer ou ainda estamos muito longe dessa 
realidade?
Ainda não sabemos qual será o caminho 
para a cura do câncer, mas com certeza a 
Imunoterapia tem nos aproximado dessa 
realidade. Precisamos aguardar ainda 
um grande número de novos estudos em 
desenvolvimento. No entanto, resultados 
preliminares têm gerado uma grande 
expectati va entre oncologistas e profi ssionais 
que tratam neoplasias.

mais qualifi cado e humanizado”, declara Dr. 
Renato Coelho, diretor técnico da clínica. 
Neste ano, os pacientes da Clion - que já teve 
seu espaço ampliado no ano passado na sua 
unidade do Itaigara, ainda podem contar com 
uma nova unidade de atendimento no Hospital 
da Bahia, localizado na Av. Magalhães Neto 
no bairro da Pituba. “É importante também 
oferecermos maior conforto aos nossos 
pacientes, que já enfrentam outros ti pos 
de difi culdades ao longo dos tratamentos”, 
pontua Dr. Renato Coelho.

A busca incessante pela qualidade de 
atendimento e segurança de pacientes e 
colaboradores da Clion foi reconhecida pela 
ONA – Organização Nacional de Acreditação, 
que concedeu à clínica, no fi nal de 2014, 
o certi fi cado de Acreditação Nível I. Neste 
ano, a clínica cumpriu todos os protocolos 
e conquistou o certi fi cado de Nível II, 
consolidando ainda mais a sua capacidade e 
qualidade de atendimento, como refl exo de 
um trabalho de alto nível, que atende aos 
padrões internacionais na área de saúde. 

A equipe multi disciplinar da CLION, 
formada por psicóloga, fi sioterapeuta, 
nutricionista e enfermeiros, tem 
realizado eventos que buscam acolher 
e, sobretudo, informar os pacientes 
a respeito de temas relacionados ao 
momento que vivenciam paralelo ao 
tratamento do câncer. 
No dia 27 de fevereiro, o projeto Bem 
Cuidar promoveu uma palestra sobre 
Alimentação e Saúde, ministrada pela 
nutricionista Flávia Bária, e realizou uma 
dinâmica de grupo para acolhimento 
de novos parti cipantes. No últi mo dia 
30 de abril, foi promovido o Simpósio 
Multi disciplinar da CLION com o tema 
Prevenção do Câncer e Qualidade de 
Vida. O evento, aberto a pacientes, 
acompanhantes e estudantes, abordou 
entre outros assuntos a importância do 
diagnósti co precoce, da alimentação e 
da ati vidade fí sica no combate ao câncer.

CLION 
SEGUE INVESTINDO 
NA AMPLIAÇÃO DA SUA 
ESTRUTURA FÍSICA 
E PROFISSIONAL

Acreditação Nível II

Eventos focados 
no paciente

Palestra projeto Bem CuidarSimpósio Mundisciplinar



7 77

COMPOSIÇÃO 
CORPORAL MEDIDA 
POR DENSITOMETRIA

Diversos métodos não invasivos estão sendo uti lizados na tentati va de avaliar a 
composição corporal.  A Densitometria é um deles. Inúmeros trabalhos mostram 
a importância da aferição da massa muscular, da gordura corpórea e da densidade 
mineral óssea em pessoas saudáveis, idosas, obesas e portadoras de enfermidades.

De acordo com o médico radiologista da clínica OSTEO, Marcelo Maltez Hassan, os 
aspectos nutricionais, as taxas de gordura e de tecido muscular estão relacionados 
com o surgimento de doenças e funcionam como preditores de morbimortalidade. 
“Considerando a obesidade um fator fortemente associado à hipertensão e ao 
desenvolvimento de alguns ti pos de câncer, monitorar a massa corporal torna-se uma 
necessidade”, afi rma o especialista.

A Densitometria para medida da composição corporal é um dos serviços oferecidos pela clínica 
OSTEO, do Grupo CAM. Trata-se de um exame rápido (3-10 min), não requer a uti lização de 
meios de contraste, além de empregar baixas doses de radiação e de ser preciso e acurado. 
Ele permite boa correlação com outros métodos amplamente uti lizados para essa fi nalidade, 
a exemplo da Bioimpedância. 

Ao realizar a aferição da composição de corpo inteiro e de cada região em separado, a 
densitometria possibilita a obtenção de inúmeros outros parâmetros (ou dados), tais como: 
densidade e conteúdo mineral ósseo, percentual de gordura tecidual, massa gordurosa e 
muscular, índice de massa corporal, índice gorduroso em relação à curva de normalidade, 
percentual de gordura andróide e ginecóide. “Várias condições clínicas podem ser melhor 
compreendidas e monitoradas, tais como: anorexia nervosa, sobrepeso e obesidade, 
lipodistrofi as, doenças infl amatórias intesti nais, doença celíaca, cirrose hepáti ca, 
endocrinopati as, doenças renais crônicas, dentre outras”, garante Hassan.

A importância já estabelecida da densitometria como um dos principais métodos para medida 
da composição corporal e para as mais diversas fi nalidades faz com que ela seja cada vez mais     
uti lizada na práti ca médica. A indicação do exame é tão importante quanto a interpretação 
dos resultados, sendo sempre necessária a correlação clínica para diagnósti cos e controles 
mais precisos.

O serviço de Ressonância Magnéti ca 
da clínica CAM sempre foi reconhecido 
pelo alto padrão de seus equipamentos 
e profi ssionais. Agora, tem mais 
um bom moti vo para se destacar. 
Com a capacidade de atendimento 
prati camente dobrada, passou a oferecer 
agendamento e resultados de exames 
com muito mais rapidez, além de mais 
conforto e a qualidade já consolidada.

“Nosso serviço procura primar pela 
qualidade dos resultados e humanização, 
focando no paciente e direcionando o 
exame de acordo com a história clínica 
apresentada”, declara João Ricardo 
Maltez de Almeida, especialista da CAM. 
Além desse aspecto, a interação entre 
os profi ssionais do Grupo CAM favorece 
a troca de informações que extrapolam 
aquelas conti das no relatório médico e 

A Ressonância Magnéti ca é um excelente 
método para diagnósti co e defi nição 
de condutas médicas. É o método de 
imagem mais sensível para diagnósti co 
de câncer de mama, por exemplo, com 
alto valor prediti vo negati vo (ou seja, 
se o exame for negati vo, a chance de 
ter um câncer não detectado é muito 
pequena, inferior a 5%). Em outras 
especialidades, a RM é considerada o 
melhor método diagnósti co em uso 
clínico roti neiro, como em neurologia ou 
em ortopedia para os casos de avaliação 
de joelho, lesões musculares, ombros, 
entre outros. 

CAM AMPLIA SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
Com nova estrutura, agendamento pode ser realizado em até 24h.

levam à melhor conduta clínica possível, 
tornando o serviço diferenciado.

PRECISÃO 
NOS RESULTADOS
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Os horários do serviço de 
Ressonância Magnéti ca da CAM 
também são diferenciados. 
Durante a semana, funciona das 
6 às 22h. No sábado, das 6h30 
às 19h e, no domingo, das 7 às 
13h. O serviço será estendido 
para a nova unidade da CAM em 
Lauro de Freitas, prevista para 
inaugurar até o fi nal do ano.

Palestra projeto Bem Cuidar

OSTEO
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Esti ma-se que 200 mil brasileiros sejam afetados 
pela Doença de Parkinson. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde, aproximadamente 1% da 
população acima de 65 anos é afetada. O médico 
nuclear Bernardo Pedreira Coelho (CREMEB 14344), 
diretor técnico do GMN - Grupo de Medicina Nuclear, 
esclarece questões sobre a doença.

Em que consiste a Doença de Parkinson, também 
conhecida como Mal de Parkinson? 

Trata-se de uma doença degenerati va do 
sistema nervoso central, causada por uma diminuição 
da produção de um neurotransmissor chamado 
dopamina, especialmente em uma região do encéfalo 
chamada substância negra. A dopamina é importante 
para o controle dos movimentos voluntários do 
corpo.

Quais as causas mais comuns?
Sabe-se que ocorre degeneração e morte 

das células produtoras de dopamina no sistema 
nervoso em velocidade mais rápida que a esperada 
pelo envelhecimento natural. As causas dessa 
degeneração não são bem conhecidas ainda. 
Supõe-se que fatores genéti cos e ambientais, como 
exposição a substâncias tóxicas, ajam em conjunto.
 
Quais os principais sintomas iniciais que levam à 
identi fi cação dessa doença?

As manifestações clínicas mais frequentes 
são tremores, especialmente em repouso, lenti dão 
dos movimentos, rigidez muscular e difi culdade 

para manter o equilíbrio. Inicialmente os sintomas 
aparecem só de um lado do corpo e após alguns 
anos afetam o outro lado. Pode haver difi culdade 
para escrever, andar e falar. Estes sintomas fazem 
parte do que se chama Síndrome Parkinsoniana ou 
parkinsonismo. Também são frequentes quadros 
depressivos associados.

A parti r de que idade os primeiros sintomas 
costumam aparecer?

Na maioria dos pacientes os sintomas 
aparecem progressivamente a parti r dos 60 anos. 
Em cerca de 10% dos casos, surgem antes do 40 anos 
(parkinsonismo precoce). Menos frequentemente, 
podem ocorrer antes dos 21 anos (parkinsonismo 
juvenil). Como não há formas comprovadas de 
prevenção, deve-se procurar atendimento médico 
sempre que for observado tremor nas mãos ou algum 
outro sintoma de parkinsonismo.

O fator hereditário tem relevância no surgimento 
da doença?

Embora sejam conhecidos genes relacionados à 
Doença de Parkinson, não é frequente a ocorrência 
de diversos casos em uma mesma família. Quando 
isso ocorre, geralmente trata-se da forma precoce da 
doença. 

Como é feito o diagnósti co da Doença de 
Parkinson?

O diagnósti co é fundamentalmente clínico. 
O parkinsonismo pode ocorrer além de na Doença 

de Parkinson em outras patologias ou como efeito 
colateral de algumas medicações. Cerca de 70% 
dos casos de parkinsonismo se devem à Doença de 
Parkinson. O diagnósti co diferencial com as outras 
causas é baseado principalmente na história clínica e 
evolução da doença.

De que forma a Medicina Nuclear pode contribuir 
no diagnósti co e tratamento dessa doença? 

Assim como os exames de imagem anatômicos 
(tomografi a computadorizada e ressonância 
magnéti ca), os métodos de imagem funcionais da 
medicina nuclear como PET e SPECT são uti lizados 
quando a apresentação clínica do paciente não é 
característi ca, auxiliando no diagnósti co diferencial 
com outras doenças do sistema nervoso central, 
essencial para o estabelecimento do prognósti co e a 
defi nição do tratamento adequado.

O GMN oferece quais serviços para esse fi m?
Na clínica GMN já disponibilizamos o 

SPECT cerebral com 99mTc-TRODAT-1. Este é um 
radiofármaco específi co que se concentra em 
transportadores de dopamina. O exame permite 
avaliar a densidade destes transportadores em uma 
região do cérebro chamada estriado.

Existe tratamento para a Doença de Parkinson?
Embora não exista ainda uma cura para a Doença 

de Parkinson, há tratamentos medicamentosos, 
cirúrgicos e psicoterápicos que visam a melhora dos 
sintomas e o retardo da progressão da doença.

DOENÇA DE 
PARKINSON
Um mal que pode ser diagnosti cado e tratado precocemente

GMN

Serviços:  Aconselhamento 
Genéti co e Prevenção do 
Câncer, Anatomia Patológica, 
Core Biopsy, Endocrinologia, 
Ginecologia e Obstetrícia, 
Mamografi a Digital DR, 
Mamotomia, Mastologia, 
Punção de Mama e Tireoide, 
Raio-X Digital, Ressonância 
Magnéti ca, Roll,  Tomossíntese, 
Ultrassonografi a Geral.
Responsável Técnico: 
Dr. Airton Ribeiro - CRM 10652 
Central de Marcação: 
71 3352-8800
grupocam.com.br/clinicacam

Serviços: Assistência 
Farmacêuti ca, Cirurgia de 
Cabeça e Pescoço, Cirurgia 
Oncológica, Cirurgia Torácica, 
Coloproctologia, Fisioterapia, 
Hematologia, Mastologia, 
Nutrição, Oncologia Clínica, 
Psicologia, Reumatologia, 
Urologia.
Responsável Técnico: 
Dr. Renato Coelho - CRM 7097 
Central de Marcação: 
71 2105-6565
grupocam.com.br/clion

grupocam.com.br

Serviços: Acompanhamento 
Psicológico, Cirurgia Oncológica, 
Core Biopsy, Day Hospital, 
Mamografi a, Mastologia, 
Nutrição, Oncologia Clínica, 
Punção de Mama, Punção de 
Tireoide, Ultrassonografi a Geral, 
Urologia.
Responsável Técnico: 
Dr. Leonardo da Fonseca
CRM 14802 
Central de Marcação: 
75 2101-5555
grupocam.com.br/ion

Serviço: Densitometria Óssea 
Responsável Técnico: 
Dr. Adalberto Visco
CRM 6118
Central de Marcação : 
71 3352-8800
grupocam.com.br/osteo

Serviços: Cinti lografi as, Cirurgia 
Radioguiada, Medicina Nuclear.
Responsável Técnico: Dr. 
Bernardo Pedreira
CRM 14344 
Central de Marcação: 
71 3354-2977
grupocam.com.br/gmn
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