
Parabéns!
Prezado leitor, 

Ufa! Chegamos ao número 30 de um projeto 
que nasceu enfrentando desconfianças e obstá-
culos – mas chegamos. Afinal, quem apostaria na 
perenidade de uma publicação de jornalismo cien-
tífico voltado para o câncer, doença ainda cercada 
de mitos, que mesmo muitos profissionais de Saúde  
evitam abordar?

O INCA apostou na ideia, ainda que, bem en-
tendido, a revista REDE CÂNCER não seja um veí-
culo para falar do Instituto, mas para ser uma ampla 
fonte de debate e de divulgação de fatos da pesqui-
sa, da prevenção, da assistência e da gestão relacio-
nados ao controle da doença no Brasil.

Até por isso, nesta edição comemorativa, opta-
mos por listar 30 fatores relevantes para o enfrenta-
mento do câncer. São itens que vão das investiga-
ções científicas às políticas públicas em favor dos 
usuários do SUS. Descubra mais em Capa.

E nada mais relevante do que não permitir 
que o câncer afete os prazeres da vida. O sexo 
é um deles. Mas como casais lidam com o pro-
blema entre quatro paredes? É possível superar 
sequelas e ter uma vida normal? A resposta está 
Comportamento.

Superação, aliás, é uma palavra que parece ter 
sido talhada para Bruna, que tem a história contada 

em Personagem. Ela perdeu uma filha com menos 
de dois anos para o câncer e transformou a própria 
dor em solidariedade inspiradora e emocionante na 
forma de uma ONG.

Pessoas como Bruna, a beleza do Brasil, o 
fortalecimento de suas instituições, a importância 
do INCA. Tudo isso e mais um muito são fatores 
que trouxeram estudantes de outros países para 
o Programa de Pós-Graduação em Oncologia do 
Instituto. De quais países eles vêm, o que esperam 
encontrar e as lições em terras tupiniquins podem 
ser conhecidos em Educação.

Como proteger as crianças é preciso, para en-
cerrar, uma boa notícia: a quimioterapia para o trata-
mento de tumor ocular que afeta os pequeninos nos 
primeiros anos de vida tem obtido resultados pro-
missores, como o aumento da taxa de preservação 
do olho. O tratamento já é possível pelo SUS. Os 
detalhes estão em Assistência.

Agora, você já tem mais do que 30 motivos 
para aproveitar esta edição.

Boa leitura!
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