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Prezado leitor,

O fim do ano chegou com uma boa notícia: 
o número de casos de câncer do colo do útero 
e a mortalidade pela doença estão caindo. das 
11 cidades com Registro de Câncer de Base 
Populacional com pelo menos oito anos de sé-
rie histórica, a doença apresentou tendência de 
queda na incidência em oito, e na mortalidade, 
em seis. Os números e as tendências dos tipos 
de câncer de maior impacto no Brasil estão no 
terceiro número do Informativo Vigilância do 
Câncer, que o INCA lançou no Dia Nacional de 
combate ao câncer. Saiba mais na seção Epi-
demiologia, na página 12.

E quem disse que pesquisa em câncer é coi-
sa só de cientista pós-graduado? O americano 
Jack Andraka, de apenas 15 anos, criou um mé-
todo inovador para diagnosticar o câncer de pân-
creas. Confira a matéria exclusiva para a REDE 
CÂNCER na seção Personagem, na página 8.

Uma virada com 
boas notícias

A resolução do Conselho Federal de Me-
dicina, que permite que o portador de doença 
crônico-degenerativa em fase terminal decida se 
deseja ou não ser submetido a procedimentos in-
vasivos e dolorosos é o tema da seção Debate, 
na página 14. Leia, entenda e tome uma posição.

Em setembro, foi dado início à preparação do 
terreno onde será construído o Campus do INCA, 
o mais completo centro de desenvolvimento cien-
tífico e de inovação tecnológica para o controle 
do câncer da América Latina. O complexo vai am-
pliar a capacidade do Instituto para internações 
em 22%, para atendimentos de quimioterapia em 
45% e de radioterapia em 40%. Conheça o proje-
to e veja como vão ficar as novas instalações do 
INCA na matéria de capa, a partir da página 22.

E para fechar esta edição, vamos conhecer os 
sonhos, as expectativas e os desafios dos residentes 
dos programas de Oncologia na seção Educação.

Boa leitura! 

Instituto nacional de câncer José Alencar Gomes 
da Silva


