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internas

psicologia oncológica em pauta
Com o tema Desafios no Cuidado Integral em Oncologia, acontecerá nos dias 8 e 9 de agosto a IX Jornada 
de Psicologia Oncológica do INCA - III Encontro INCA/Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia. As 
inscrições para envio de resumos para pôster podem ser feitas até o dia 15 de junho. As instruções estão 
publicadas no portal do INCA (www.inca.gov.br), onde também é possível se inscrever para participar do 
evento até 1º de agosto.

diretor da iarc Visita inca
O diretor da Agência Internacional de 
Pesquisa sobre Câncer (Iarc, na sigla 
em inglês), Christopher Wild, visitou a 
Coordenação de Pesquisa do INCA. 
Alunos da Pós-Graduação e pesquisadores 
assistiram à palestra sobre os projetos da 
Iarc. Segundo a coordenadora de Pesquisa, 
Marisa Breitenbach, um dos objetivos da 
visita de Wild foi discutir parcerias em 
projetos, treinamentos em pesquisa e 
incentivar alunos de Pós-Doutorado recém-
formados a continuarem sua capacitação 
na Agência, que conta com a participação 
de mais de 50 países-membros. Na América 
Latina, o Brasil deverá ser o primeiro 
integrante. “Está prevista para maio a 
incorporação do Brasil à Iarc, e quanto mais 
alunos participarem desse intercâmbio, mais 
rápida ocorrerá a integração”, relatou Marisa.

congresso receBe inscrição 
de traBalhos
O diretor-geral do INCA, Luiz Antonio Santini, será 
um dos moderadores da sessão que vai discutir 
pesquisa integrada e as prioridades de prática 
e políticas públicas para melhorar o controle 
do câncer ao nível da população. Esse será um 
dos temas das plenárias programadas para o 5º 
Congresso Internacional de Controle do Câncer. 
O evento será realizado de 3 a 6 de novembro, no 
Peru. As inscrições para submissão de trabalhos 
estão abertas e vão até 14 de junho no site:  
http://www.iccc5.com/

atualização em câncer da 
tireoide
O INCA sedia o V Simpósio Internacional de Atualização 
em Câncer da Tireoide, dias 10 e 11 de maio. Direcionado 
a médicos, residentes e estudantes de medicina, o 
workshop terá painéis e mesas-redondas. O evento contará 
com três palestrantes amaricanos e um canadense. Mais 
informações e inscrições online até 3 de maio no portal do 
Instituto (www.inca.gov.br).
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inca e fifa contra o  
fumo na copa
A Federação Internacional de Futebol (Fifa) 
determinou que os estádios sejam livres da 
fumaça de produtos derivados do tabaco durante 
os jogos da Copa das Confederações deste ano e 
as partidas da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. 
A decisão foi tomada após a Comissão Nacional 
para Implementação da Convenção-Quadro para 
o Controle do Tabaco (Conicq), cuja secretaria 
executiva é ocupada pelo INCA, recomendar a 
proibição. Cinco milhões de pessoas morrem por 
ano no mundo devido a doenças relacionadas ao 
tabagismo; 600 mil devido ao tabagismo passivo.

inquérito de nutrição
O Serviço de Nutrição do Hospital do 
Câncer I, do INCA, liderou a construção 
do I Inquérito Brasileiro de Nutrição 
Oncológica do INCA, realizado em conjunto 
com 45 instituições que prestam assistência 
a pacientes com câncer em 13 estados e no 
Distrito Federal. O documento será lançado 
nos dias 31 de outubro e 1º de novembro 
durante o III Congresso Brasileiro de 
Nutrição Oncológica do INCA, a VI Jornada 
Internacional de Nutrição Oncológica e 
a V Jornada Luso-Brasileira em Nutrição 
Oncológica, em Salvador.

taBaco e mulher
Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) constatou que o 
percentual de meninas que começaram a 
fumar antes dos 15 anos é 22% superior 
ao de meninos. Para aprofundar a questão, 
o INCA, em parceria com a Fundação do 
Câncer, a Universidade Federal do Rio de 
Janeiro e a Organização Pan-Americana da 
Saúde, promoveu em março o I Seminário 
Nacional sobre Tabaco, Mulher e Gênero, 
no Rio. Durante o encontro foi apresentado 
o documentário eu gosto mesmo é de viver, 
da cineasta Adriana Dutra, que aborda um 
grupo de mulheres que optaram por uma 
vida sem cigarro e com mais saúde. Além de 
darem seus depoimentos, as mulheres, todas 
da Comunidade da Maré, foram capacitadas 
como multiplicadoras e vão atuar em suas 
redes de relações comunitárias.


