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cadernos de psicologia 
recebe artigos 
Profissionais de saúde já podem enviar artigos 
para a terceira edição da publicação Cadernos 
de Psicologia. Os textos devem versar sobre: “os 
tempos no hospital oncológico”, ou seja, refletir 
acerca da temporalidade no trabalho assistencial 
e de pesquisa com os pacientes oncológicos. 
Serão aceitos textos originais ou revisões, em 
português, até 15 de março. 
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail 
cadernosdepsicologia@inca.gov.br. 

cooperação brasil-peru
O InCA recebeu uma comitiva do Peru para dar 
prosseguimento ao plano de trabalho que visa à 
capacitação de profissionais peruanos em transplante 
de medula óssea para crianças e adultos, treinamento 
em recursos humanos, registros de câncer e ações 
de comunicação em Saúde. O propósito é contribuir 
com o plano de cooperação bilateral Brasil-Peru, 
firmado entre os ministérios da saúde dos dois 
países, com atenção especial para o controle do 
câncer. Foram quatro dias de muito trabalho.
“O conhecimento gerado poderá ser útil na 
colaboração com os demais países da América do 
Sul, fortalecendo mais as instituições nacionais de 
câncer da região”, afirmou o diretorgeral do INCA, 
Luiz Antonio Santini (na foto abaixo, de pé).

Festa de natal 
A tradicional celebração do natal, organizada 
pela Área de Ações Voluntárias do INCA 
(INCAvoluntário), reuniu cerca de 300 pacientes 
infantojuvenis e seus acompanhantes.
Com o tema “natal com a Turma da Mônica”, a 
festa contou com atrações, como foto animada, 
camarim fashion, pintura artística, fliperama e 
guloseimas. este ano, a novidade foi o sorteio de 
brindes. Tablets e videogames foram os itens mais 
esperados.
O jogador do Fluminense Conca, além de 
celebridades como Daniella Sarahyba, Nicola Siri, 
Chay Suede, Márcio Kieling e Thiago Rodrigues, 
brincaram e tiraram fotos com as crianças.

radialistas comunitários
numa parceria entre o InCA e a OnG Criar 
Brasil (Centro de Rádio, Assessoria e Imprensa), 
cerca de 20 radialistas comunitários da Região 
norte – incluídos aí índios ou quem trabalha em 
comunidades indígenas – participaram de oficina 
sobre prevenção do câncer do colo do útero. 
Além de aumentarem seus conhecimentos 
sobre a doença e formas de prevenção, os 
radialistas aprimoraram as técnicas de produção 
de programas radiofônicos. Agora, em seus 
programas de rádio, eles serão multiplicadores 
de informação qualificada. A Região Norte foi 
escolhida por registrar a maior incidência do 
câncer do colo do útero no País, à frente até 
mesmo do câncer de mama. essa foi a segunda 
edição da oficina, batizada de Vozes pela 
Prevenção. A Secretaria especial de Atenção 
Indígena, do Ministério da Saúde, apoiou a 
iniciativa, realizada em Manaus. 


