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Publicação  
e seminário
O INCA promove dia  
31 de março o 
seminário Alimentação, 
Nutrição, Atividade Física e Controle 
do Câncer: Desafios e Possibilidades. 
Na ocasião, será lançada a publicação 
Dieta, Nutrição, Atividade Física e 
Câncer: Uma Perspectiva Global -  
Um Resumo do Terceiro Relatório de 
Especialistas com uma Perspectiva 
Brasileira.

Portal do INCA
Um ano após entrar no ar, o novo Portal do INCA registrou 
aumento de quase 50% no número de usuários. De novembro 
de 2018 para novembro de 2019, o número de pessoas que 
visitaram o site passou de 3,441 milhões para 5,053 milhões. 
O acesso às páginas do portal registrou crescimento mais 
expressivo a partir dos celulares: subiu 67,67% (de 1,851 
milhão em 2018 para 3,104 milhões em 2019).

Dieta, Nutrição, Atividade Física e Câncer: 
Uma Perspectiva Global 
 Um Resumo do Terceiro Relatório de Especialistas com 
uma Perspectiva Brasileira 

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA)
American Institute for Cancer Research (AICR)
World Cancer Research Fund (WCRF)

Biblioteca Virtual em Saúde Prevenção e Controle de Câncer
http://controlecancer.bvs.br/

Bloco da Solidariedade 
comemora 15 anos 
O Bloco da Solidariedade do INCA completou 15 anos, 
chamando a atenção para a necessidade de doações de 
sangue no Serviço de Hemoterapia no período do carnaval. 
O evento aconteceu na praça em frente à sede do INCA, 
no Centro do Rio de Janeiro, e contou com a presença 
do padrinho e da madrinha da campanha, o dançarino 
Carlinhos de Jesus e a bailarina Ana Botafogo. Ritmistas, 
o mestre-sala Marlon Lamar e a porta-bandeira Lucinha 
Nobre, o intérprete Gilson da Conceição e passistas mirins 
da Escola de Samba Portela deram o tom do evento. Houve 
também uma apresentação coreografada (flash mob) 
organizada por Ana Botafogo. “São 15 anos de alegria e 
de muita luta. Os artistas gentilmente vieram nos ajudar. 
O folião é cidadão do bem. Estamos buscando melhorar a 
vida dos que necessitam dessa doação. Que todos possam 
ajudar nesta bela campanha”, convocou Carlinhos de Jesus. 
Foi a primeira vez que o intérprete Gilsinho se envolveu no 
projeto. “É muito gratificante participar desse evento. Ajudar 
o INCA é uma causa muito nobre”, elogiou. 

INCA vai capacitar 
médicos angolanos 
Acordo assinado entre Brasil e 
Angola prevê a capacitação de novos 
profissionais angolanos no INCA 
em especialidades relacionadas 
à oncologia, como radioterapia, 
radiologia, cirurgia oncológica, entre 
outras. O documento foi assinado 
pelo ministro da Saúde brasileiro, 
Luiz Henrique Mandetta, e por sua 
colega de Angola, Sílvia Lutucuta.
Além disso, será prestado apoio 
técnico para a estruturação da 
política e aperfeiçoamento da 
notificação hospitalar de câncer. 
As medidas visam melhorar a 
atenção prestada aos pacientes 
para detecção precoce, confirmação 
diagnóstica e tratamento da doença, 
em Angola. 
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