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internas

integrAção 
nACionAl

Avança o projeto de implementação 
do sistema informatizado que 
permitirá a integração e a 
padronização dos registros de todas 
as fases do tratamento do câncer 
de mama, o Sismama. Técnicos 
e gestores de três estados, Minas 
Gerais, Paraíba e Rio Grande do 
Sul já estão habilitados a operar o 
sistema. A meta é que o sistema 
funcione integralmente a partir 
do segundo semestre deste 
ano, quando todos os estados 
terão profissionais capacitados. 
O treinamento é promovido em 
parceria com o Datasus e conta 
com representantes da Divisão de 
Atenção Oncológica e da Divisão de 
Tecnologia da Informação. 

foliA SolidáriA 

A campanha para atrair doadores de sangue durante o 
Carnaval foi um sucesso. Durante os quatro dias, o INCA 
recebeu ao todo 601 voluntários, sendo 493 aptos para a 
doação. Um resultado bem acima da meta esperada de 450 
doações. Com o tema ‘Bloco da Solidariedade, participe desta 
folia!’, a campanha teve como padrinhos o dançarino Carlinhos 
de Jesus e a miss Brasil 2007, que também fez sua doação. 
Nas ruas, a iniciativa contou ainda com o apoio de dois atores 
da novela Duas Caras (TV Globo), Lázaro Ramos e Marjorie 
Estiano, que emprestaram a imagem para ajudar a mobilizar 
a população. TIM e VIVO reforçaram a divulgação enviando 
330 mil torpedos em suas redes locais. Segundo a chefe do 
Serviço de Hemoterapia do INCA, Iara Motta, as campanhas 
são promovidas regularmente para garantir os estoques do 
banco de sangue, especialmente nos feriados, quando o 
número de doadores é reduzido a quase 50%. 

ProPAgAndA nA mirA dA AnviSA

A obesidade infantil no Brasil triplicou num intervalo de 20 anos. O alerta 
é da chefe da unidade de Monitoramento e Fiscalização de Propaganda 
e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Ana 
Paula Massera, que participou de mais uma edição do projeto ‘Prevenção 
de quem previne’. O evento, promovido pela Coordenação de Prevenção 
e Vigilância (Conprev) promoveu o debate sobre a regulamentação 
da propaganda de alimentos para o público infantil. No encontro, a 
representante da Anvisa explicou como a propaganda explora apelos 
emocionais e racionais, para estimular o consumo de alimentos calóricos. 
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ProtoColo internACionAl

O INCA, por meio do Programa de Qualidade em Radioterapia 
(PQRT), participou da elaboração do novo Protocolo 
Internacional da Agência Internacional de Energia Atômica 
(AIEA). O documento é resultado de um projeto de pesquisa 
coordenado pela AIEA com a participação de físicos do 
Brasil, do Canadá, da China, da Croácia, da Polônia e do 
Reino Unido. No encontro, os participantes debateram o 
resultados do projeto que deu origem a um novo protocolo. 
O documento orienta sobre o desenvolvimento e a aplicação de um controle de qualidade em radioterapia, 
denominado Dosimetria In Vivo, que se presta a monitorar a dose de radiação ministrada aos pacientes durante 
o tratamento. O físico do INCA, Claudio Viegas (primeiro à esquerda da foto), representou o País no encontro 
realizado na sede da Agência, em Viena (Áustria). Ao lado dele, Kukowitz (Polônia), Lou Suoming (China), Philip 
Mayles (Inglaterra), Joanna Cygler (Canadá), Tomislav Bokulic (Croácia) e Joanna Izewska (AIEA).

novo CAmPuS em PAutA

A oficina interativa do Plano Diretor integrou, numa 
videoconferência, todas as unidades do INCA para 
exibição do documentário “Encontro com Gestores da 
Macrorregião de Saúde de Montes Claro”. O vídeo, que 
em 2007 recebeu prêmio especial na Mostra de Cinema 
em Cuba, aborda as dificuldades de gestores da saúde de 
absorver as tecnologias na Rede SUS, tema amplamente 
debatido com os participantes. Coordenado pela arquiteta 
e urbanista Luisa Pessôa, o objetivo do evento foi identificar, 
junto aos funcionários, todos os problemas e dificuldades 
do Instituto, para fazer um diagnóstico que deverá 
orientar o projeto de um novo campus, que integrará, no 
mesmo local, todas as unidades do INCA. 

mAeStro PolitiCAmente Correto

A Infraero retirou um pôster das dependências do Aeroporto 
Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão), onde o maestro 
aparecia fumando um charuto. Afinal, o tabagismo é um dos 
fatores de risco mais relacionados ao aparecimento do câncer 
e de doenças cardiovasculares. A solicitação partiu do INCA, 
depois de receber diversas manifestações de representantes 
da sociedade civil e de instituições parceiras, criticando a 
vinculação do artista ao consumo do tabaco. A Infraero acatou o 
pedido imediatamente. O compositor, que morreu em 1994, tinha 
as coronárias obstruídas e câncer de bexiga. 

 ana Jobim


