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É assim que somos.
É assim que atuamos.

Ligados
pela vida 
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Em todos esses anos de
atividade, sempre pensamos 

em colocar os melhores
serviços e recursos da medicina 

oncológica à disposição de
nossos pacientes.

Dr. Luis Eduardo Werneck
Médico Pesquisador em Oncologia, ESMO Member - European Society of Medical 
Oncology, ASCO Member - American Society of Clinical Oncology, 
Membro Efetivo da Sociedade Brasileira de Cancerologia.

Além das questões clínicas da doença, na prática, também 
fomentamos o estudo e a pesquisa para o desenvolvimento 
teórico dos nossos profissionais e parceiros através da 
Oncológica do Brasil Ensino e Pesquisa (OBEP), nossa 
instituição de ensino, pesquisa e extensão que busca 
compreender melhor cada mínimo aspecto da doença.

Ao virar a página, você irá conhecer um pouco mais sobre 
a nossa história e o nosso compromisso com a saúde das 
pessoas. Espero que você goste da leitura e saiba que pode 
contar com a gente, sempre!

Mensagem do Doutor

É com enorme satisfação que apresento a você este livro 
sobre a Oncológica do Brasil. Em todos esses anos de 
atividade, sempre pensamos em colocar os melhores 
serviços e recursos da medicina oncológica à disposição de 
nossos pacientes.

Quem visita a Oncológica do Brasil encontra profissionais 
altamente gabaritados para um atendimento humanizado, 
tecnologias avançadas para o diagnóstico mais preciso e a 
estrutura mais confortável para a acomodação, tratamento 
e recuperação dos pacientes com câncer. “

”
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Institucional

A Oncológica do Brasil nasceu da necessidade de oferecer um 

atendimento de excelência aos pacientes com câncer no estado do Pará. 

Hoje, somos uma referência regional no diagnóstico e tratamento da 

doença em todas as suas fases.

A nossa maior preocupação sempre foi, em primeiro lugar, com a saúde e 

o bem-estar dos pacientes que nos procuram. Para isso, nunca poupamos 

esforços ou recursos para que eles tenham sempre ao seu alcance as 

mais novas técnicas e os mais modernos equipamentos do mercado para 

diagnosticar e tratar o câncer.

Nossa equipe multidisciplinar cuida de todos os detalhes para que 

o atendimento dos nossos pacientes e seus familiares seja o mais 

confortável e efetivo possível. 
Com isso, ganhamos a admiração de muitos e crescemos, conquistamos 

parcerias importantes e adquirimos tecnologias que têm feito a diferença na 

vida de nossos pacientes.

São mais de quinze especialidades 

médicas, todas elas canalizadas para 

o tratamento do câncer.

Com tudo isso, queremos promover a formação profissional e humana na área 

da saúde e contribuir para o desenvolvimento da região Norte nos campos 

educacional e científico-tecnológico, tornado-nos referência como um centro 

avançado de ensino, pesquisa e tratamento do câncer.

Estamos conseguindo alcançar estes e outros objetivos graças à experiência e a 

busca incessante por conhecimento dos nossos especialistas que têm mudado 

diariamente a vida das pessoas.
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Parceria técnico-científicaPara transfusão sanguínea

Parceiros

Nosso jeito de cuidar das pessoas e pensar no futuro nos trouxe 

reconhecimento e parcerias estratégicas de instituições referências no Norte, 

no Brasil e no exterior. Aliançados, caminharemos em frente:

Amaral Costa
M E D I C I N A  D I A G N Ó S T I C A



1514

Especialidades



1716

Gastroenterologia

Gastroenterologia é o estudo, diagnóstico, tratamento e prevenção 

de doenças relacionadas ao aparelho digestivo, incluindo erros 

inatos do metabolismo, doença do trato gastrointestinal, doenças 

do fígado e cânceres. 

Coloproctologia

Coloproctologia é a parte da medicina que estuda e trata os 

problemas do intestino grosso (cólon), sigmoide e doenças do reto, 

canal anal e ânus.

Onco-hematologia

A onco-hematologia é a hematologia aplicada a pacientes com 

doenças malignas no sangue e gânglios ou ínguas.

Fazem parte desse grupo os linfomas, leucemias, doenças 

mieloproliferativas (policitemia, trombocitemoa e mielofibrose), 

mielodisplasias e o mieloma múltiplo.

Oncologia Clínica

A oncologia é a especialidade médica que se dedica ao estudo e 

tratamento do câncer, incluindo sua etiologia e desenvolvimento. É a 

especialidade mais nova dentre as especialidades de tratamento com 

paciente oncológico. 

Dermatologia

A dermatologia é o estudo da pele e seus anexos (pelos, glândulas), 

visando o tratamento e a prevenção das doenças. Esta especialidade 

também tem uma parte estética preocupada com o melhoramento do 

aspecto da pessoa.

Radioterapia

A radioterapia é o tratamento empregado em várias doenças, 

especialmente o câncer, com o uso de raios ionizantes: 

eletromagnéticos, como os raios X e gama, ou de partículas 

elementares, como os elétrons, prótons e nêutrons.

Especialidades

Clínica médica

A clínica médica consiste no tratamento médico geral e engloba todas 

as áreas não cirúrgicas em que o médico trata dos problemas da 

saúde como um todo, encaminhando para outras áreas específicas, 

quando necessário.

Cirurgia Oncológica

A cirurgia oncológica é um dos tripés para o tratamento do câncer, ao 

lado da quimioterapia e da radioterapia, usada hoje no diagnóstico, 

estadiamento e tratamento ou extração de quase todos os tumores 

sólidos ou órgãos afetados pela doença.

Cirurgia Geral e do Aparelho Digestivo

A cirurgia geral é a área que engloba todas as áreas cirúrgicas. O 

médico especialista atua principalmente nos casos de problemas 

cirúrgicos exploratórios de doenças ainda não diagnosticadas, como 

as do aparelho digestivo e casos de urgências.

Cirurgia Torácica

A cirurgia torácica trata da caixa torácica e vias aéreas. É a especialidade 

médica que se ocupa do tratamento de patologias pulmonares 

e torácicas passíveis de abordagem cirúrgica à exceção das que 

acometem o coração e grandes vasos.

Ginecologia e Mastologia

A ginecologia é a área da medicina que se dedica aos estudo da 

fisiologia, patologia e cuidado do corpo da mulher e de seu sistema 

reprodutor. É imprescindível o acompanhamento da mulher por este 

profissional já na adolescência, logo após o início da fase menstrual. A 

mastologia é uma subespecialidade que trata da mama, suas alterações 

benignas, malignas e sua estética.

Urologia

A urologia é a especialidade médica responsável por tratar clinica e 

cirurgicamente das doenças do aparelho reprodutor masculino e trato 

urinário do homem e da mulher.
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Especialidades

Nutrição Oncológica

A nutrição oncológica é a nutrição voltada para o paciente com câncer e o 

acompanhamento é feito antes, durante e após o tratamento. A nutrição 

investiga e controla a relação do homem com o alimento para a 

preservação da sua saúde. 

Psicologia Oncológica

A psicologia oncológica é uma especialidade da psicologia e uma 

subespecialidade da oncologia que procura compreender o impacto do 

câncer no funcionamento emocional do paciente, de sua família e dos 

profissionais de saúde envolvidos em seu tratamento.

Fonoaudiologia Oncológica

A fonoaudiologia oncológica é aplicada aos pacientes com câncer, uma vez 

que o tratamento pode ter como consequência alterações na cavidade oral, 

faringe, laringe e sistema nervoso, acarretando dificuldades na comunicação 

oral e na alimentação.

Odontologia/Laser

O laser é uma fonte de luz que contém propriedades 

terapêuticas, portanto, possui ação anti-inflamatória, analgésica 

e bioestimulante. Atualmente, devemos considerar o laser um 

auxiliar terapêutico indispensável ao tratamento oncológico.

Fisioterapia

A fisioterapia em oncologia objetiva preservar, manter, desenvolver 

e restaurar a integridade cinético-funcional de órgãos e sistemas 

do paciente, assim como prevenir os distúrbios causados pelo 

tratamento oncológico. As indicações são determinadas pelas 

disfunções causadas pelo tumor no paciente, assim como pelos 

tipos de tratamento adotados
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Diagnóstico e 
Tratamento
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De modo geral, quando um 
câncer é detectado precocemente 

o paciente apresenta maior probabilidade 
de cura com o tratamento apropriado. Por 

isso, a Oncológica do Brasil é referência também 
no diagnóstico do câncer. Existem pelo menos 
quatro tipos de tratamento disponíveis para o 

paciente com câncer e a escolha de cada um deles 
varia de acordo com o tipo de tumor, a fase da 
doença e o protocolo de tratamento proposto. 

Nesta página, apresentamos uma visão 
geral quanto aos tipos de tratamento 

do paciente com câncer.

Diagnóstico e Tratamento

CIRURGIA 

O câncer, assim como outras doenças, pode também ter uma abordagem cirúrgica, 

capaz de frear o desenvolvimento da doença ou, até mesmo, curá-la. O tratamento 

curativo é feito, geralmente, quando se encontra o câncer ainda em estágios iniciais, 

quando ainda é possível remover todo o tumor e, caso indicado, regiões próximas 

a ele e linfonodos. Porém, quando feita em casos mais avançados, a cirurgia 

oncológica geralmente tem caráter paliativo, ou seja, pretende apenas diminuir o 

tamanho do tumor ou diminuir certos sintomas que podem afetar a qualidade de 

vida do paciente, como a compressão de certos órgãos pelo tumor, a dor ou os 

sangramentos excessivos, mas sem previsão de cura.

TERAPIA BIOLÓGICA 

A terapia biológica, também chamada de imunoterapia, consiste na utilização 

do próprio sistema de defesa do corpo na tentativa de combater o “organismo 

hospedeiro”, que nesse caso é o câncer. Algumas dessas terapias utilizam de 

citocinas, como interleucinas e interferon. Atualmente a imunoterapia é um dos 

grandes focos do tratamento para o câncer e já apresenta resultados promissores 

em sua utilização. 

RADIOTERAPIA 

A radioterapia consiste, por sua vez, em danificar o DNA das células 

cancerosas utilizando a radiação. Existem 2 tipos gerais: a radioterapia 

externa e a braquiterapia. Na radioterapia externa, uma fonte externa de 

radiação é utilizada, provocando um feixe que atinge o tumor. A angulação dos 

feixes é muito importante, pois, no trajeto para danificar o tumor, a radiação 

penetra células saudáveis. Na braquiterapia, a fonte de radiação é interna, 

vindo do interior do corpo do paciente. Isótopos radioativos são inseridos no 

tecido alvo, liberando doses de radiação locais que, por conseguinte, afetam 

em menor escala os tecidos saudáveis.

QUIMIOTERAPIA 

A quimioterapia utiliza medicamentos para destruir células cancerígenas, 

podendo ser administrada por via intravenosa (injeção na veia) ou via oral 

(ingestão de comprimidos). Muitas vezes são utilizados mais de um tipo de 

quimioterápico para um mesmo tratamento, sendo que o médico atende a um 

protocolo de tratamento para definir a quantidade de quimioterápico que deve 

ser usado, como deve ser combinado e em que momento deve ser aplicado. A 

quimioterapia é feita em ciclos, sendo um período de tratamento seguido por 

um período de descanso.



2524

Inovação e 
Tecnologia



2726

Inovação e Tecnologia

O grande diferencial da Oncológica do Brasil será sempre a qualidade 

do atendimento, mas não podemos deixar de destacar os investimentos 

em inovação e tecnologia, que a todo momento trazem mais conforto e 

segurança para os pacientes.

Na Oncológica do Brasil, eles dispõem de tratamento em suítes privativas, 

que proporcionam um ambiente de maior conforto e acolhimento, um espaço 

mais reservado para receber familiares e visitantes, com serviço de hotelaria, 

TV a cabo e internet wi-fi gratuita, além de lanche pós quimioterapia servido 

aos pacientes após as infusões.

Para maior comodidade do paciente, a Oncológica do Brasil possui posto 

de coleta de materiais biológicos integrado ao serviço, em parceria com o 

Laboratório Amaral Costa. Tudo é realizado no leito e o resultado dos exames 

lançado diretamente no sistema da Oncológica do Brasil.

Além disso, a quimioterapia com monitoramento não invasivo de 04 

parâmetros garante muito mais segurança ao paciente durante a realização das 

infusões quimioterápicas. A Oncológica do Brasil foi a primeira instituição da 

região Norte a utilizar as bombas de infusão Baxter como nos grandes centros 

de oncologia do mundo. Somos a única instituição de Belém a atender ao 

paciente em domicílio com o Home Care Oncológico, quando há impossibilidade 

clínica do seu deslocamento para o suporte clínico e avaliação multidisciplinar e 

a utilizar a inovadora touca térmica Cold Cap, que diminui a perda capilar em até 

70% dos casos.

O cateter de Picc também é uma importante tecnologia utilizada em benefício 

do paciente, eliminando os desconfortos de repetidas punções venosas para 

ministração do quimioterápico, é um dispositivo simples e seguro a disposição 

do paciente oncológico.

Todas essas inovações tecnológicas 

são resultado da nossa paixão pelo que 

fazemos. Para nós, cuidar de quem precisa 

é sempre um prazer e tem que ser feito da 

melhor maneira possível.
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Ensino e Pesquisa

A Oncológica do Brasil Ensino e Pesquisa (OBEP) é uma instituição de ensino, pesquisa 

e extensão que atua no campo da oncologia. Sediado na unidade Doca o instituto reúne 

profissionais, pesquisadores e estudantes para compor a primeira instituição privada no 

Norte do Brasil voltada para a produção científica em oncologia. 

Para isso, fomenta a participação de seus membros em eventos científicos regionais, 

nacionais e internacionais, em uma ação realizada lado a lado com atividades de 

extensão, como a realização de campanhas educativas e ações comunitárias em 

diferentes cidades, além da organização de congressos.

Atualmente, a  Oncológica do Brasil Ensino e Pesquisa participa de cerca de 20 

estudos, entre pesquisa básica e clínica com a indústria farmacêutica, dando 

oportunidade de tratamento para pacientes de diversos centros que não possuem 

novas possibilidades terapêuticas.
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Mutirões anuais de mama

São ações educativas que já fazem parte do 

calendário da Oncológica do Brasil. Palestras, 

wokshops, oficinas e centenas de atendimentos 

clínicos, mamografias e ultrassonografias de mama 

gratuitos são oferecidos a população como uma 

forma de estimular a prevenção e o diagnóstico 

precoce.
Política de Valorização 

Feminina 

Saúde + Bem-estar + Beleza

Periodicamente, são desenvolvidas 

ações com propostas educativas, suporte 

multidisciplinar e de beleza, bem-estar e 

saúde, que impactam positivamente nos 

resultados do tratamento oncológico.

Responsabilidade Social

A Oncológica do Brasil está sensível aos diversos aspectos importantes 

que podem influenciar diretamente no bem estar e qualidade de vida 

do paciente oncológico. Por isso, promove ações que podem impactar 

positivamente na vida das pessoas que interagem conosco, sejam elas 

pacientes ou da população em geral.

O Auto exame não substitui a necessidade de avaliação clínica por um 
médico especialista e a realização da mamografia. Consulte o seu médico.
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Projeto Viva Bem

A Oncológica do Brasil criou o projeto VIVA BEM, 

uma série de 12 fascículos em que cada um aborda 

um tipo de câncer diferente. O objetivo é levar informações 

preventivas gratuitamente de forma compreensível a toda a 

população, estimulando hábitos saudáveis que possam contribuir 

para uma melhor qualidade de vida. Os fascículos são distribuídos 

gratuitamente em postos de saúde, consultórios médicos e lugares 

diversos de grande circulação de pessoas, além de servir como 

suporte as ações educativas e palestras realizadas pelos 

profissionais da Oncológica do Brasil ao longo de todo 

ano. A prevenção sempre será a maior arma de 

combate ao câncer.

Novembro Azul

Uma data que faz parte do calendário de 

ações da Oncológica do Brasil com ações de 

propagação da informação preventiva como melhor 

forma de diagnosticar precocemente e tratar o câncer 

de próstata. Palestras, ações educativas, entrevistas 

em programas televisivos e massificação da 

informação são alguns dos esforços para contribuir 

socialmente neste movimento nacional em 

prol da saúde do homem.
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Papel Reciclável 

Optamos pela utilização de papel reciclado proveniente de fontes certificadas 

em nossas unidades, de modo a fomentar o estímulo à reciclagem, sempre 

em busca da preservação do meio ambiente.

Plástico 

Procuramos eliminar de nossa rotina a utilização de materiais plásticos 

descartáveis que não possuam relação direta com as atividades médicas 

e estamos iniciando um programa de classificação do lixo produzido em 

nossas dependências, para possibilitar a reciclagem de todos os materiais.

Sustentabilidade

Precisamos de recursos como energia elétrica, papel, medicamentos, 

água, plásticos, dentre outros materiais que estão presentes em nosso dia 

a dia e que são essenciais para que possamos realizar o nosso trabalho. 

Pensando em diminuir o tamanho do impacto que nossas atividades causam 

ao planeta, várias práticas sustentáveis foram introduzidas nas nossas 

atividades cotidianas.
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Planos de Saúde

Aceitamos os principais planos de saúde do país.



4746

Unidades



4948

Oncológica do Brasil 
Unidade Doca

Av. Visconde de Souza Franco, 570 - Reduto

66053-000 - Belém - PA

Central de Marcações: (91) 3223.5800

Central WhatsApp: (91) 99135.1001
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Oncológica do Brasil
Unidades Ananindeua

BR 316 - KM 09, 1604 -  Hospital Anita Gerosa - Centro

67030-007 - Ananindeua - PA

Central de Marcações: (91) 3346.7441

Central WhatsApp: (91) 99185.1001

BR 316 - KM 08, 501 - Edifício Business 316 - Sala 04 - Centro

67013-010 - Ananindeua - PA 

Central de Marcações: (91) 3250.1050

Central WhatsApp: (91) 99185.1001
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Oncológica do Brasil
Unidade Capanema

Clínica + Vida

Tv. Rui Barbosa, 146 - Centro 

68700-140 - Capanema - PA

Central de Marcações: (91) 3462.5640
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Oncológica do Brasil
Unidade Paragominas

Casa de Saúde de Paragominas

R. Santa Teresinha, 304 - Centro 

68625-080 - Paragominas - PA 

Central de Marcações: (91) 3729.1546 

Central WhatsApp: (91) 99149.1001
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Oncológica do Brasil 
Unidade Tapajós

Av. Presidente Vargas, 2144 - Aparecida 

68040-060 - Santarém - PA 

Central de Marcações: (93) 3529.2731 

Central WhatsApp: (93) 99128.1001
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Belém - Doca | PA

Ananindeua | PA 

Capanema | PA

Paragominas | PA

Santarém | PA

Bauru | SP (Futuras instalações)

Rede de 
Atendimento
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