
INCA Terá NOVO ‘CAMPUS’

Um novo campus do Instituto Nacional de Câncer (INCA), que 
congregará os 18 endereços da entidade, é parte do Plano Diretor 
da instituição para melhorar o atendimento a pacientes e promover 
a integração das unidades de ensino, pesquisa, assistência e 
administração. No dia 2 de abril, foi publicado no Diário Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro, o termo de cessão de uso de áreas 
do terreno do Hospital Central do Iaserj para o Instituto Nacional 
de Câncer. Há 70 anos, o INCA foi projetado para um atendimento 
exclusivamente de internação. “Com os avanços tecnológicos, hoje 
a doença tem tratamento mais ambulatorial”, observa o Diretor-
Geral do Instituto, Luiz Antonio Santini, acrescentando que, para os 
pacientes, será mais confortável ter todos os níveis de atendimento 
em um só local. O novo campus integrado é uma proposta alinhada 
aos objetivos do Programa Mais Saúde, do Ministério da Saúde, 
que disponibilizará R$ 102 milhões para a primeira etapa do 
projeto, com a conclusão prevista para até 2011. Com a integração, 
a entidade reforçará seu papel de referência para os Centros de 
Alta Complexidade em Oncologia (Cacon).  

COOPerAÇãO TéCNICA eM ATeNÇãO ONCOLógICA

Durante a visita técnica de integrantes da Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS/Brasil) ao Instituto Nacional de Câncer (INCA), em maio último, foi realizada 
uma oficina de trabalho com o objetivo de definir uma proposta para o projeto de 
cooperação técnica entre as entidades. Na reunião, foi elaborada a primeira versão 
do chamado Marco Lógico – uma ferramenta para facilitar a execução de projetos. 
Com o documento, foram estabelecidas as prioridades para o programa, que busca 

fortalecer a Política Nacional de Atenção Oncológica, por meio de um enfoque multiprofissional para 
a promoção da saúde, prevenção, vigilância e assistência às pessoas portadoras de câncer. Além 
disso, ficou estabelecido o apoio à implementação de políticas que se relacionem com a saúde e a 
assistência ao câncer, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e da América Latina.

PLAQUeTAS CONTrA 
A deNgUe

Combater a dengue é um dever 
de todos. O Instituto Nacional de 
Câncer (INCA) está participando da 
luta contra a doença, distribuindo 
cartazes em todas as suas 
unidades e realizando ações de 
conscientização entre funcionários, 
pacientes e familiares. Além 
disso, está doando bolsas com 
concentrados de plaquetas para 
a Hemorrede do Estado do Rio 
de Janeiro. Só em março, foram 
enviadas 190 unidades. Em abril, 
até o dia 7, mais 210 bolsas foram 
enviadas à entidade. O Banco 
de Sangue do INCA funciona de 
domingo a domingo. A doação de 
plaquetas deve ser agendada pelo 
telefone (21) 2506-6064.
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INCA Se APrOxIMA dA MídIA

Com o objetivo de estreitar as relações com a imprensa, 
o Instituto Nacional de Câncer (INCA) vem promovendo 
iniciativas, como o Prêmio INCA de Jornalismo, e eventos para 
jornalistas. No dia 6 de março, um debate sobre a cobertura 
da mídia em relação ao câncer foi o tema do evento Mídia 
e ciência, mediado pela chefe da Divisão de Comunicação 
Social (DCS) da instituição, Cristina Ruas, com a presença da 
editora de Ciência e Saúde de O Globo, Ana Lucia Azevedo, 
no INCA. No dia 31 de março, o Diretor-Geral da entidade, Luiz 
Antonio Santini, deu uma palestra para cerca de 30 jornalistas 
da rádio CBN, abordando a importância da informação no combate à doença. Já na noite de 8 de abril, 
foi realizada a entrega do Prêmio INCA - Ary Frauzino de Jornalismo 2007 aos jornalistas Cristiane Segatto, 
da revista Época, com a matéria ‘As mil faces do câncer’, e Vinícius Sassine, do jornal O Popular (Goiás), 
com a reportagem ‘Pesquisa revela mutações em vítimas do Césio’. Os vencedores receberam prêmio em 
dinheiro no valor de R$ 7 mil, em evento na Academia Nacional de Medicina, no Rio. 

COrrIdA INTegrA FUNCIONárIOS

Para fortalecer o espírito de equipe, a confraternização e a 
integração de funcionários da Fundação Ary Frauzino (FAF) 
e do Instituto Nacional de Câncer (INCA), funcionários das 
entidades participaram da etapa Rio de Janeiro da Super 40, 
tradicional corrida de revezamento de rua, no primeiro domingo 
de abril, dia 6. Na corrida, cada competidor percorre quatro 
quilômetros até o grupo completar 40 quilômetros. Profissionais 
das duas entidades formaram duas equipes, uma masculina e 
outra feminina. O objetivo da FAF é criar, a partir do sucesso 
do Super 40, um grupo permanente de corrida e caminhada 

para funcionários da FAF e do INCA, inserido no Programa Vida Saudável, da Divisão de Saúde do Trabalhador. 
Diante do sucesso da iniciativa, a Fundação busca patrocinadores para financiar a contratação de profissionais 
habilitados para criar e acompanhar um programa de atividade física, específico para cada competidor. 
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PreSeNÇA FOrTe

O Brasil foi convidado a integrar o corpo diretor da União Internacional 
Contra o Câncer (UICC), entidade mundialmente reconhecida nesta 
área, por conta das ações implementadas para o controle do câncer 
no país. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, participará da 
abertura do UICC08 - World Cancer Congress, que será realizado 
de 27 a 31 de agosto, em Genebra, na Suíça. De acordo com os 
organizadores, o Brasil foi um dos países que mais submeteram 
trabalhos. Do Instituto Nacional de Câncer (INCA), ao todo, foram 55 
resumos inscritos, sendo que um foi escolhido para apresentação oral; 
37, para pôsteres; e 17 serão publicados nos anais do congresso. Lu
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