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Primeira diretoria e conselheiras empossadas em 1993
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Dedicação que faz história
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A Liga Feminina de Com-
bate ao Câncer foi fundada 
em Vera Cruz em 23 de ou-
tubro de 1993, com a deno-
minação de núcleo. Mesmo 
antes disso, a mobilização 
para auxiliar os doentes de 
câncer do município já era 
evidente. Em setembro de 
1990, a partir da constatação 
de que muitos pacientes 
estavam procurando auxílio 
em Santa Cruz, o engaja-
mento se deu para ampliar 
o quadro de associadas no 
município vizinho e forta-
lecer a entidade ajudava 
os vera-cruzenses. Mas em 
1991, as associadas locais 
decidiram reter o dinhei-
ro, fazendo caixa próprio 
para atender as pessoas do 
município, com os devidos 
encaminhamentos e dando 
o apoio necessário. Os recur-
sos eram insuficientes, então 
o Poder Público e a empresa 
Verafumos somaram-se às 

sócias.
Os trabalhos evoluíram 

e o grupo se tornou cada 
vez mais sólido. Era hora 
de criar o Núcleo de Vera 
Cruz, com atendimentos 
realizados nas residências 
das integrantes da diretoria. 
Em 4 de maio de 1999, a Liga 
inaugurava sua sala de aten-
dimento junto ao Hospital 
Vera Cruz. Por decisão da 
Liga Feminina de Combate 
ao Câncer do Rio Grande do 
Sul, os núcleos se tornariam 
independentes, o que em 
Vera Cruz aconteceu em 18 
de dezembro de 2000.

Ao longo destes 25 anos 
de ajuda no tratamento e de 
amplo trabalho na preven-
ção, a entidade contou com 
seis presidentes, que em 
algumas vezes intercalaram 
gestões: Maria Nelsi Muel-
ler, Marli Kurtz, Teresinha 
Kroth, Rejane Birk, Lígia 
Rieck e Marilise Iser. Elizete guarda o diagnóstico da doença que venceu
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Com fé e serenidade para encarar o 
tratamento, Elizete venceu um câncer raro

Vai completar uma década 
em dezembro próximo, que 
a vera-cruzense Elizete Pro-
chnow descobriu a doença. 
O nome leucemia linfocíti-
ca crônica é complexo, um 
tipo de câncer raro que se 
manifesta na cervical, axi-
las, virilha e abdômen, com 
nódulos. Foi ao sentir estes 
nódulos, na região do pes-
coço, que o alerta vermelho 
acendeu e Elizete foi inves-
tigar. Depois da biópsia, foi 
controlando por meio de 
exames de sangue. Até que 
o câncer se manifestou para 
valer. Em fevereiro de 2012, a 
vera-cruzense começou a qui-
mioterapia e, depois disso, 
passou por momentos difí-
ceis, ainda mais difíceis. Teve 
que ficar internada em Porto 
Alegre, em isolamento para 
evitar qualquer infecção. Foi 
retirada a medula óssea para 

tratamento e feito transplante 
autólogo, ou autotransplante. 
Passou por tratamento rigo-
roso, com medicação venosa 
e via oral, perdeu cabelo, 
a vida e a rotina mudaram 
completamente. Mas algu-
mas coisas não mudaram, 
talvez até fortaleceram.

A começar pela fé. “Nunca 
pensei que fosse morrer”, 
declarou Elizete, que teve 
na família, nos amigos e nas 
voluntárias da Liga Feminina 
de Combate ao Câncer alia-
dos para se fortalecer neste 
momento de sofrimento. Foi 
meio ano após o transplante 
de medula que as coisas co-
meçaram a melhorar. Apesar 
de voltar a fazer sessões de 
quimioterapia, elas foram 
ficando cada vez mais espa-
çadas até que encerraram, 
em 2014. Durante todo este 
tempo, exames de sangue, 

ecografia e tomografia faziam 
parte da rotina, para acom-
panhar o andamento. Até 
que no ano passado, a con-
firmação tão sonhada: estava 
curada. É claro que Elizete 
segue monitorando com exa-
mes, de tempos em tempos, 
mas o alívio é evidente. Com 
pensamento positivo sempre 
e cercada de equipe médica 
qualificada, com todo apoio 
dos familiares e conhecidos, 
ela se manteve otimista. É 
grata pela ajuda que a Liga 
deu em alguns exames que 
necessitou, sem contar em 
todo apoio emocional que 
presta, “ajuda a te levantar”, 
frisa ela.

ACREDITAR SEMPRE
Para tantos que passam 

pela notícia do câncer, diag-
nóstico sempre tão cruel, 
Elizete mostra seu exemplo 
de superação. Muitos são 
reféns da depressão, se en-
tregam. Ela lutou. Confiou na 
orientação médica, manteve 
a calma, a fé e a serenidade 
para encarar um tratamento 
rigoroso sim, mas necessário. 
Em qualquer desconfiança 
ou desconforto de que algo 
esteja anormal na saúde, a 
dica dela é certeira: investi-
gue, sem receio, vergonha 
de se mostrar. Quanto mais 
cedo tratar - ou descartar as 
possibilidades mais graves - 
melhor é para todos. “Desis-
tir? Jamais”, assegura ela, que 
venceu a luta contra o câncer.


