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Faça você também parte desta 
Rede. Colabore enviando dúvidas, 
sugestões, críticas e elogios 
para a REDE CÂNCER no e-mail 
comunicacao@inca.gov.br ou pelo 
telefone: (21) 3207-5963.
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DO OUTRO LADO DA LINHA DE CUIDADO,  
QUAIS AS REAÇÕES E LIÇÕES DESSES PROFISSIONAIS?
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COMO RECEBER?
Olá, sou psicólogo e atuo como coordenador 
municipal de Controle do Tabagismo. Gostaria 
de saber como proceder para recebermos 
exemplares da Revista REDE CÂNCER. Fico no 
aguardo de resposta! AbraSUS 
João Lucas da Silva Ramos – Iranduba, AM

Prezados, é possível receber a versão impressa 
da Revista REDE CÂNCER? Atenciosamente, 
Josenilton Matos Dias – Salvador, BA 

Olá! Gostaria de receber a versão impressa da 
Revista REDE CÂNCER. Seria possível? 
Alexsandra de Brito Torquato – Caicó, RN 

 

AGRADECIMENTO
Acusamos o recebimento e agradecemos o 
envio da publicação REDE CÂNCER – nº 47. 
Gostaríamos de receber as próximas edições 
e/ou outras publicações editadas por essa 
Instituição. Atenciosamente,
Irene Cassia Molina Viotto, Universidade do 
Oeste Paulista – Presidente Prudente, SP

 

NOVO ENDEREÇO
Recebo a revista REDE CÂNCER pelo correio. 
Gostaria de comunicar a mudança de endereço 
para continuar recebendo a publicação.
Rosineide Avelino Ueda – São Paulo, SP

 

Nota da redação: Agradecemos o interesse.  
Os exemplares impressos da RC serão enviados para 
os endereços fornecidos. A versão digital pode ser 
obtida em https://www.inca.gov.br/revista-rede-cancer
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Protocolos aprovados 
Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas 
do linfoma de Hodgkin e da leucemia mieloide 
crônica do adulto foram aprovados pelo Ministério 
da Saúde. Os documentos contêm critérios de 
diagnóstico e indicações do tratamento, além de 
descreverem mecanismos de regulação, controle  
e avaliação das doenças.

Disponíveis em conitec.gov.br, em Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, os protocolos 
são de caráter nacional e devem ser utilizados 
pelas secretarias de Saúde dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios na regulação do acesso 
assistencial, autorização, registro e ressarcimento 
dos procedimentos correspondentes.

Investigação
Pesquisadores da Universidade de São Paulo 
(USP) concluíram, em estudo com animais, que o 
fármaco ambrisentana, usado contra hipertensão 
pulmonar, pode reduzir a capacidade de células 
tumorais migrarem e invadirem outros tecidos. 
Os testes, em camundongos, foram feitos com 
linhagens de tumores de pâncreas, ovário, mama  
e leucemia.

O medicamento reduziu em 47% a incidência de 
metástase no fígado e nos pulmões e aumentou 
a sobrevida dos camundongos tratados com o 
remédio em comparação aos que não receberam  
o fármaco. Ainda não há data para o início dos 
testes em humanos.

O estudo foi publicado na revista Scientific Reports.
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