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Iniciativa mundial 

A Iniciativa Mundial de Eliminação do Câncer 
do Colo do Útero da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) foi lançada em 17 de novembro. Na 
ocasião, foram divulgados os produtos técnicos 
e as perspectivas regionais da estratégia e as 
estimativas da carga global do câncer do colo do 
útero associado ao HIV. A pesquisadora Nathalie 
Broutet apresentou a atualização das diretrizes de 
rastreamento e tratamento do câncer cervical.

A publicação das estimativas globais está disponível 
no The Lancet Global Health junto com um podcast.

Cartilha

O Instituto Desiderata lançou a segunda 
edição da Cartilha para Cuidadores de 
Crianças e Adolescentes com Câncer. Voltada 
para as famílias dos pequenos pacientes, 
a publicação foi construída por um time 
multiprofissional que inclui, além da equipe 
Desiderata, médicos, enfermeiras, dentistas, 
assistentes sociais e psicólogas do INCA, 
Instituto Martagão Gesteira, Hospital Federal 
dos Servidores do Estado e Hemorio.

“Contamos com o olhar de todos esses 
especialistas, considerando a saúde de uma 

Simpósio on-line  
de imunobiológicos

A quinta edição do Simpósio 
Internacional de Imunobiológicos será 
on-line. O simpósio visa estimular o 
desenvolvimento biotecnológico e 
ampliar a fronteira do conhecimento 
científico em imunobiológicos. A 
programação científica do V ISI será 
toda disponibilizada por meio virtual, 
simulando a experiência de estar num 
evento presencial.

O evento será realizado de 3 a 5 de maio. 
O período de envio de resumos vai até 
15 de fevereiro de 2021. Consultas sobre 
regras e como submeter resumos podem 
ser feitas neste hotsite: https://isi.bio.
fiocruz.br/index.php/br/

forma integral. Assim, o 
olhar sobre o tratamento 
é ampliado, levando 
em conta os vários 
fatores que devem ser 
considerados para 
que ele seja o mais 
adequado possível”, 
destaca Carolina Motta, 
analista de saúde do 
Instituto Desiderata.

A versão on-line pode ser baixada do 
site do Instituto, em https://desiderata.
org.br/kind/publicacoes/.
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