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OncOcheck-up

HSM oferece 
serviço de rastreio 
oncológico 

Alerta sobre o 
câncer de intestino

nO BLOG DO cÂnceR

“Saudade 
é o amor 
que fica”, 
diz criança com 
câncer em fase terminal
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Ambulatório de Oncocheck-up do HSM, 
novo aliado na prevenção do câncer

pRÓXImAInÍcIO

oncoNews

Para oferecer um serviço completo aos pacientes, o Hospital HSM 

conta com uma equipe de profissionais que atuam tanto na prevenção 

quanto no tratamento contra o câncer. Além das terapias para 

tratamento da doença, o paciente agora pode ter um acompanhamento 

para avaliar o risco de desenvolver a doença e tomar medidas mais 

eficazes para evitar o câncer.

É com foco nessa prevenção que foi criado o Ambulatório de 

Oncocheck-up do HSM, uma área do hospital voltada especialmente 

para a realização de check up oncológico ou rastreamento oncológico, 

no qual os pacientes que apresentam ou não sintomas podem fazer um 

acompanhamento para prevenir o câncer, de maneira geral.

Quem pode se beneficiar?
Segundo um dos oncologistas responsáveis pelo ambulatório, Bruno 

Fernandes, todas as pessoas podem ser beneficiadas com os serviços 

do Ambulatório de Oncocheck up, tanto aquelas que não apresentam 

qualquer tipo de problema de saúde quanto as que possuem histórico 

de câncer na família ou apresentam histórico pessoal de doenças 

relacionadas ao câncer.

Funcionamento
Terças e quartas à tarde: 14h às 17h

Telefones
Agendamento de exames: 3239-9000

Agendamento de consultas: 3211-4400



A campanha Setembro Verde alerta sobre o câncer de intestino, 

que é um dos mais comuns entre os brasileiros, com 33 mil novos 

casos entre 2016 e 2017, segundo o Instituto Nacional do Câncer 

(Inca).

O câncer colorretal é a segunda doença mais frequente nas 

mulheres, atrás do câncer de mama. É a terceira doença mais 

presente entre os homens após o câncer de próstata e pulmão. 

Além da predisposição genética, este câncer tem relação com o 

estilo de vida, acometendo na maioria das vezes pacientes que 

consomem muita carne vermelha e processada, comem poucas 

frutas, legumes e verduras, são obesos e sedentários, consomem 

álcool e fumam.

O câncer de colo e reto geralmente não apresenta sintomas na 

fase inicial. Em estágios avançados, pode ser identificada a perda 

de sangue nas fezes, dor abdominal, alteração do ritmo intestinal, 

emagrecimento, náuseas, vômitos e anemia não explicados por 

outras causas.
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