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Prezado leitor,

Receber a notícia de que se está com câncer 
provoca um impacto psicológico devastador na 
maioria das pessoas. Infelizmente, esse é apenas um 
de vários problemas em torno da doença. O dano fi-
nanceiro às famílias é uma das consequências pouco 
debatidas após o diagnóstico. Essa dura realidade, 
que precisa ser discutida, é o tema de Capa. 

O número crescente de tumores de orofaringe 
causados pelo HPV demonstra que estamos diante 
de uma transição epidemiológica: os casos da doen-
ça associados ao HPV são mais observados à medida 
que os originados pelo tabagismo diminuem. A partir 
da compreensão dessa mudança, os profissionais 
de saúde se preparam para determinar a abordagem 
terapêutica mais eficaz. Veja em Epidemiologia.

Preparar-se para o futuro, aliás, é condição 
necessária para o enfrentamento do câncer, e isso 
passa pela qualificação dos profissionais do ama-
nhã. Por isso, a homologação da Pós-Graduação 
do INCA em Endoscopia Digestiva como centro de 
ensino e treinamento pela sociedade brasileira da 
especialidade é motivo de orgulho e também do au-
mento da responsabilidade do Instituto. Descubra 
por que o INCA obteve esse selo de qualidade  
em Educação.

Por falar nisso, há muitas formas de educar. 
Uma delas é chamar a atenção para problemas que 

afetam grande parte da população. O ultramarato-
nista carioca Márcio Villar, por exemplo, decidiu fa-
zer isso da maneira que melhor sabe: correndo. Ele 
vende quilômetros de suas corridas e doa o dinheiro 
para o voluntariado do INCA. O atleta tem fortes ra-
zões para seguir os caminhos da solidariedade. Em 
Personagem, você descobrirá quais.

Razões também foi o que buscaram os autores 
da publicação Diretrizes para Detecção Precoce do 
Câncer de Mama no Brasil. Resultado de um extenso 
trabalho de revisão de evidências, o documento reú-
ne recomendações que devem servir para mulheres 
e profissionais de saúde decidirem de maneira con-
junta as melhores condutas de detecção precoce 
considerando benefícios e riscos relacionados a 
cada intervenção. Conheça os bastidores desse im-
portante trabalho multidisciplinar em Gestão.

Algumas diretrizes, porém, são pessoais e 
mudam trajetórias de vida que atingem muitas 
outras. É o caso de ex-pacientes oncológicos que 
decidiram se transformar em profissionais ligados à 
área de saúde: Comportamento traz histórias de rea-
lização, superação e vitória, dor e agradecimento.

Boa leitura!
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