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internas

integração rio 
transplante 

O INCA firmou uma parceria com o Banco 
de Olhos do Rio Transplante que agilizará as 
cirurgias de crianças com retinoblastoma, 
tumor oftalmológico mais freqüente na 
infância. Grande parte dos pacientes 
com esse tipo de tumor ainda chega ao 
Consultório Oftalmológico do INCA, único no 
Rio especializado nesse tipo de tratamento, 
com a doença já em estágio avançado, 
quando são reduzidas as possibilidades de 
manutenção da visão ou mesmo do olho, 
implicando na retirada completa do órgão. A 
integração com o Banco de Olhos reduzirá 
o tempo de espera para a reconstrução da 
cavidade ocular feita com a colocação de um 
implante de plástico especial, envolvido com 
o tecido doado. Antes da parceria, os tecidos 
eram provenientes de outros estados por 
meio do Sistema Nacional de Transplante. 

70 anos do inca na alerj 

Em comemoração 
aos 70 anos do 
INCA, a Assembléia 
Legislativa do 
Estado do Rio reuniu 
alguns personagens 
históricos do 
Instituto, funcionários 
com mais de 30 
anos de casa e ex-
diretores, incluindo o 
ministro Temporão. 
A solenidade 
foi marcada por 
declarações emocionadas de orgulho e afeto pela 
instituição, com destaque para a homenagem aos mais 
antigos funcionários da casa representados por Osmar 
Moraes de Aguiar, Francisca Alves Bandeira dos Santos, 
José Kogut e Geni Soares Reis. O deputado estadual 
Gilberto Palmares entregou o Prêmio Excelência na Luta 
pela Vida ao diretor-geral do INCA, Luiz Antonio Santini, 
que destacou a capacidade de inovação permanente 
na instituição graças, principalmente, à sua força de 
trabalho. “Sem ela, o INCA não seria hoje o que é”, 
afirmou.  Agraciado com o título de Benemérito do 
Estado do Rio de Janeiro pelos serviços prestados à 
saúde pública no estado, o ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, aproveitou a ocasião para lançar um 
novo desafio ao INCA: propôs um projeto de expansão 
do Instituto nos outros estados, a exemplo do Programa 
de Controle do Tabaco,considerado modelo pela OMS.

consenso nutricional

Para construir um consenso nacional de nutrição na área do câncer, o INCA promoveu 
a II Jornada Luso-Brasileira de Nutrição Oncológica e a III Jornada Internacional de 
Nutrição Oncológica. O evento reuniu de 9 a 12 de outubro cerca de 300 nutricionistas, 
estudantes e profissionais da área de saúde de todo o País e estrangeiros. Segundo 
Nivaldo Barroso Pinho, chefe do Serviço de Nutrição e Dietética do HC I, esse foi um 
marco para garantir a qualidade nos serviços de nutrição oncológica do país. Outros 
temas foram debatidos pelas diferentes instituições presentes, com destaque para 
a Conprev que reforçou a prevenção ao câncer a partir da alimentação correta. A 
publicação do consenso de nutrição oncológica está prevista para 2009.
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capacitação preventiva 

Com início previsto para fevereiro, o INCA 
abre inscrições para a capacitação de 
ginecologistas que integram a Rede de 
Atenção Oncológica. O objetivo é reforçar 
a prevenção do câncer do colo uterino. O 
curso, promovido numa parceria com o 
Instituto Fernandes Figueira (IFF / Fiocruz) 
e Instituto de Ginecologia da UFRJ, 
qualificará médicos da rede pública para 
o diagnóstico e o tratamento adequados 
desse tipo de câncer, como a avaliação 
colposcópica e a eletrocirurgia. Caberá 
aos municípios indicar os inscritos, 
que deverão integrar um plano para 
implantação ou aperfeiçoamento de rede 
local de atenção e prevenção do câncer. 
Com duração de seis meses, o curso 
será dividido em dois módulos com parte 
teórica e outra prática, quando o aluno 
participa do atendimento ambulatorial e 
cirúrgico numa das instituições parceiras. 
O término da primeira turma está previsto 
para o fim de julho. 

gestão qualificada 

Foi inaugurado o primeiro curso de qualificação 
da gestão em Atenção Oncológica pelo INCA. O 
objetivo é propiciar a criação de projetos na área 
do câncer nos municípios, capacitando os gestores 
para lidar com os diferentes aspectos dessa área, 
que envolve muitos procedimentos chamados de alta 
complexidade no setor da saúde. A primeira turma, 
iniciada ao final de outubro, conta com 81 gestores de 
27 secretarias municipais do Rio e três da Secretaria 
Estadual de Saúde e Defesa Civil. Elaborado por 
profissionais conceituados nas diversas esferas da 
gestão pública, o curso baseia-se na prática e no 
enfrentamento de situações-problema comuns à 
rotina dos gestores. No total, serão 13 encontros, às 
terças e sábados, ou sextas e sábados, das 8 às 17 
horas. Atualmente, as aulas são presenciais, mas a 
idéia é expandir a iniciativa a o território nacional em 
ambiente virtual, ainda em fase de teste nas aulas. A 
próxima turma, já prevista para março de 2008, reunirá 
gestores dos demais municípios do Rio e de outros 
estados da Região Sudeste.

opas reafirma parceria com inca

As relações entre INCA e a Organização Pan-Americana da Saúde ficarão ainda mais 
próximas. É o que afirmou o representante da OPAS no Brasil, Diego Victoria Mejía, durante 
visita à sede do Instituto, no Rio. O INCA é colaborador da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e OPAS nas ações de controle do tabagismo, entre outros projetos direcionados aos 
países Latino-Americanos e de Língua Portuguesa. O ObservaRH, por exemplo, desenvolve 
estudos e metodologias para a regulação, formação e desenvolvimento de recursos 
humanos na área do câncer. Durante a visita, Mejía conheceu maiores detalhes do Programa Nacional de Controle 
do Tabagismo, que permitiu a redução de 35% no consumo per capta de cigarros, entre 1989 e 2005. Segundo ele, 
o encontro reforça a parceria com o INCA que é uma referência mundial para as políticas nacionais e regionais de 
controle do câncer. Essa foi a primeira visita do colombiano, desde que assumiu o cargo em abril deste ano. 




