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Cadernos  
de Psicologia:  
artigos até março
Profissionais de saúde podem enviar artigos 
para a publicação Cadernos de Psicologia 
até 21 de março. O tema da quarta edição 
é “O Corpo na Perspectiva Interdisciplinar”. 
Desta vez, Cadernos busca refletir o corpo 

no trabalho assistencial 
em oncologia. Serão 
aceitos trabalhos 
originais ou revisões 
escritos em português, 
entre sete e dez laudas. 
Para mais informações, 
envie e-mail para 
cadernosdepsicologia@
inca.gov.br.

Médico de carreira é novo 
diretor-geral do INCA
O médico pediatra e hematologista  
Luis Fernando Bouzas tomou posse, em dezembro, 
como diretor-geral do INCA. Servidor de carreira do 
Instituto desde 1984, ele recebeu o cargo das mãos 
do secretário de Atenção à Saúde do Ministério da 
Saúde, Alberto Beltrame. O ministro  
da Saúde, Marcelo Castro, enviou vídeo  
no qual desejou sucesso a Bouzas.
O novo diretor-geral ingressou no INCA como 
médico do recém-implantado Centro de Transplante 
de Medula Óssea (Cemo), unidade que passou 
a dirigir 20 anos depois. Desde 2003, coordena 
o Registro Nacional de Doadores Voluntários de 
Medula Óssea (Redome). Neste período, obteve o 
êxito de transformar o registro brasileiro no terceiro 
maior do mundo. 
Em seu discurso de posse, Bouzas listou algumas 
de suas metas, como a volta ao protagonismo na 
política nacional de prevenção e controle do câncer; 
ampliação da posição internacional alcançada; 
estabelecimento de centros macrorregionais, 
multiplicando o modelo INCA de prevenção, 
controle, ensino, pesquisa e assistência; ensino 
a distância e aumento da formação técnica para 
atuação em todo o território nacional; parceria 
com outras instituições para o desenvolvimento de 
projetos para inovação e incorporação tecnológica; 
e continuidade do projeto do novo campus, que 
será o maior complexo com essas características da 
América Latina.

Dia Mundial do Câncer
Atitudes que cada um pode tomar 
individualmente e outras, coletivamente, são o 
mote da campanha do Dia Mundial do Câncer 
deste ano, celebrado em 4 de fevereiro. Além 
de mobilizar as pessoas para deixar de fumar, 
fazer atividades físicas regularmente e adotar 
uma alimentação balanceada, a versão brasileira 
da campanha, feita pelo INCA, pretende 
conscientizar os empresários de que eles devem 
proteger do câncer de pele seus empregados 
que trabalham sob o sol. Uma das opções é 
oferecendo 
horários 
alternativos 
para a jornada.
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