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CONICQ LANÇA OBSERVATÓRIO DA POLÍTICA NACIONAL DE 
CONTROLE DO TABACO

Por ocasião do Dia Mundial sem Tabaco (31 de maio), a Comissão Nacional para a 
Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (Conicq) lançou o site 

Observatório da Política Nacional de Controle do Tabaco (http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/
connect/observatorio_controle_tabaco/site/home/).

O site será atualizado permanentemente à medida que determinações da Convenção-Quadro sejam 
implementadas no Brasil. O INCA ocupa a secretaria executiva da Conicq.

internas

MANUAL REGISTROS HOSPITALARES DE CÂNCER GANHA 
EDIÇÃO ATUALIZADA 

O INCA lançou a segunda edição – revista e atualizada – do manual Registros 
Hospitalares de Câncer – Planejamento e Gestão. A publicação é importante para 
a consolidação e a permanente atualização dos Registros Hospitalares de Câncer 
(RHC) no Brasil. 
O manual dá suporte à implantação da quinta versão da Ficha de Registro de 
Tumores dos RHC e orienta os registradores na sua atividade diária. Os dados 
oriundos dos RHC têm sido usados para aprimorar a assistência prestada aos 
pacientes com câncer, pois traçam o perfil da clientela, evidenciam aspectos 
demográficos, mostram os recursos que são usados no diagnóstico e no 

tratamento e acompanham a evolução da doença e o estado geral dos pacientes ao 
longo do tempo.
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MCDIA FELIZ SERÁ EM 27 DE AGOSTO 

A Fundação do Câncer lançou a campanha de pré-venda de 
sanduíches do McDia Feliz. Neste ano, os recursos arrecadados 
serão destinados a projetos de pesquisa do câncer pediátrico.
Para aderir à campanha, basta comprar o tíquete, no valor 
unitário de R$ 9,75. O cupom poderá ser trocado por um Big 
Mac nas lojas McDonald’s participantes no dia 27 de agosto.



14 REDE CÂNCER

CURSO ON-LINE ENSINA ASPECTOS 
BÁSICOS DO CÂNCER

Profissionais de saúde não especialistas em oncologia 
podem fazer o curso on-line Abordagens Básicas para 
o Controle do Câncer – ABC do Câncer. O conteúdo, 
dirigido a profissionais de nível superior, foi criado 
pela Coordenação de Educação do INCA e validado 
por especialistas do instituto. São cinco módulos: O 

que é câncer; Magnitude do problema; Ações de controle; 
Integração das ações; e Políticas para o controle do câncer. Ao final de 

cada um, há cinco questões de autoavaliação. Após o último módulo, há, ainda, um caso 
clínico com 10 questões. O curso deve ser completado em 30 horas. “O recomendado é, pelo menos, 
uma hora de estudo por dia, durante um mês, para que o aprendizado seja mais eficiente”, indica 
o coordenador de Educação, Luiz Claudio Thuler. “O aluno que obtiver, pelo menos, 70% de acerto 
receberá um certificado on-line”, completa. Mais informações e inscrições em: https://inscricaoonline.
inca.gov.br/ie_eventos/eventos_hotsite.asp?id=205&ID_IDIOMA=1

DIRETOR-GERAL DO INCA 
PARTICIPA DE MISSÃO NA 

COLÔMBIA
O diretor-geral do INCA, Luiz Antonio Santini 

(2º à dir.), participou, a convite da Agência 
Internacional de Energia Atômica (AIEA), de uma 

missão do Programa de Ação para a Terapia 
do Câncer (PACT, na sigla em inglês), realizada 

no início de julho, em Bogotá, na Colômbia. 
Ele atuou como consultor técnico na área de 

gerenciamento do controle do câncer.
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INCA APRESENTA NOVO SISTEMA DE 
CADASTRO DE DOADORES DE MEDULA NO 
CONGRESSO DA SBTMO
No estande do INCA no XV Congresso da Sociedade Brasileira de 
Transplante de Medula Óssea (SBTMO) será oferecido treinamento para o 
novo sistema REDOME-Net, de cadastramento de doadores de medula óssea.
O congresso, que reúne especialistas de países integrantes do Mercosul e 
da União das Nações Sul-Americanas (Unasul), estimula a cooperação e a troca de 
experiências, fortalecendo a atividade de transplante no continente sul-americano. O 
evento será realizado no Rio de Janeiro de 11 a 14 de agosto.


