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AgrOtóxIcOs e cÂncer
Os riscos do consumo de agrotóxicos e sua relação com determinados tipos de 
câncer foram debatidos no Seminário Agrotóxicos e Câncer, o primeiro sobre o 
assunto no País. A promoção foi do INCA em parceria com Ministério da Saúde, 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Fundação Oswaldo Cruz.
O Brasil já é líder mundial em consumo de agrotóxicos. Segundo o Sindicato Nacional 
da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola, somente em 2010 foram jogados mais 
de 1 milhão de toneladas de venenos nas lavouras. De acordo com a Anvisa, 14 tipos 
de agrotóxicos prejudiciais à saúde já foram proibidos em outros países, e devem ser 
banidos imediatamente no Brasil. Os mais prejudicados são os trabalhadores agrícolas, 
mas toda a população é exposta pelo consumo da água e dos alimentos contaminados.
Os agrotóxicos ocupam o quarto lugar no ranking de intoxicações. De acordo com 
a Organização Mundial de Saúde (OMS), são 3 milhões de casos anualmente no 
mundo, 70% nos países em desenvolvimento.

JOgO ALertA pArA Os perIgOs dO cIgArrO
O INCA e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) lançaram o jogo “Agentes da 
Saúde: Por um Mundo Livre do Cigarro”, destinado a crianças e jovens de 
10 a 14 anos. O game aborda de forma lúdica a influência da indústria do 
tabaco na sociedade. 
O jogo dá continuidade ao tema do Dia Nacional de Combate ao Fumo, e 
centra-se nos malefícios que a fumicultura e o tabagismo causam ao meio 
ambiente, ao agricultor, ao fumante e à população em geral. 
O game foi financiado pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), 
está hospedado no portal do INCA (www.inca.gov.br) e disponível para 
qualquer plataforma com acesso à internet. 

IncA AfILIA-se A grUpO de 
pesqUIsA InternAcIOnAL
O INCA filiou-se ao 
grupo cooperativo de 
pesquisa Southwest 
Oncology Group (Swog), 
sediado nos Estados 
Unidos. Trata-se de uma 
rede de organizações líderes de pesquisa de oncologia, 
que integram o National Clinical Trials Network.
Participar deste grupo possibilita ao Instituto estar à frente 
nas pesquisas que podem até mesmo modificar a forma 
de tratamento de determinados tumores. Trabalhando 
de forma colaborativa, os pesquisadores de Colômbia, 
México e Peru vão explorar a possibilidade de criar um 
grupo específico para a América Latina.
A rede conta com mais de 4 mil pesquisadores em mais 
de 500 instituições nos EUA e em vários outros países.

rbc sObre cÂncer de MAMA
Com o objetivo de promover e disseminar a 
produção do conhecimento acerca do câncer de 
mama, a Revista Brasileira de Cancerologia (RBC) 
terá uma edição temática sobre câncer da mama. 
Os manuscritos enviados devem ser inéditos, sendo 
considerados para publicação os seguintes tipos: 
Artigos Originais, Revisão da 
Literatura, Relato de Casos/
Série de Casos, Artigo 
de Opinião e Resenha. 
Os artigos devem ser 
elaborados segundo 
as normas da RBC 
constantes em www.inca.
gov.br/rbc. O prazo para 
submissão de artigos é 15 
de março de 2013 pelo 
e-mail: rbc@inca.gov.br


