A prevenção sustenta a luta
contra o câncer em Cuba

Maria Josefina Arce
O Dia Mundial de Luta contra o Câncer se comemora desde o ano 2000 a cada quatro de fevereiro.
Recordemos que essa doença mata milhões de pessoas ao ano, é uma das principais causas de morte
no planeta.
Em Cuba, há muitos casos, por isso a prevenção é um dos sustentáculos do Programa Nacional de
Controle do Câncer, que engloba ações educativas, diagnóstico precoce, tratamento e atendimento
personalizado a cada paciente.
O trabalho preventivo começa com o médico da família. Estes especialistas estão preparados para
avaliar os casos, iniciar a fase terapêutica e remeter os pacientes a oncologistas.
O trabalho realizado pelos médicos da família tem elevado impacto, porquanto os exames feitos nos
postos de saúde possibilitaram que pessoas aparentemente sadias tivessem descoberto que estão
doentes.
No país existem mais de 40 serviços de oncologia médica, nove de oncologia pediátrica, 25 de medicina
nuclear e instituições de terceiro nível que contam com pessoal altamente qualificado e tecnologia de
ponta.

As principais características dos profissionais da saúde cubanos são o humanismo e a dedicação,
especialmente daqueles que atendem a esses doentes, para garantir melhor qualidade de vida..
O bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos a Cuba prejudica muito o
setor da saúde, o Programa Nacional de Controle do Câncer inclusive, mesmo assim, nunca parou, nem
sequer no meio de uma pandemia.
A Covid-19 não impediu que as pessoas com câncer recebessem seu tratamento como de costume,
totalmente grátis, apesar de seu elevado custo.
E a ciência cubana colocou mais uma vez todo seu potencial em benefício da saúde dos cubanos. À sua
perseverança e conhecimentos devemos CIMAVAX, uma vacina contra o câncer de pulmão,
desenvolvida pelo Centro de Imunologia Molecular.
Este medicamento prolonga a vida de pacientes em fases avançadas da doença, pois atua sobre o
sistema imunológico.
A Organização Mundial da Saúde advertiu sobre a subida em 60% dos casos no mundo, dentro de 20
anos, portanto, a prevenção é da maior importância, justamente o princípio que guia o programa cubano
contra o câncer, que se sustenta no diagnóstico precoce e nas campanhas educativas.
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