
Mais que campeões
Prezado leitor,

Em ano olímpico, o Brasil é o palco do maior 
evento esportivo do mundo. E há atletas que pre-
cisam se esforçar muito mais que os demais para 
garantir seu lugar no pódio: são competidores olím-
picos e paralímpicos que enfrentaram o câncer e 
continuam conquistando vitórias. Conheça as emo-
cionantes histórias de superação desses heróis que 
competiram em nome da vida em Capa.

É claro que há muita ciência por trás dessas con-
quistas. Por isso, a formação de novos pesquisadores 
é incentivada pelos programas de iniciação científica 
(IC). A bolsa dessa modalidade, concedida pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico, procura despertar jovens talentos para 
a ciência, também na Oncologia. Descubra como 
funcionam os programas de IC em Educação.

Educar-se, aliás, deve ser uma demanda contí-
nua. Principalmente se a área de atuação for atraves-
sada por outras especialidades. É esse o desafio de 
quem administra unidades de saúde. São profissionais 
que precisam de capacitação orientada para as trans-
formações que a gestão em saúde vem enfrentando. 
Isso justifica a relevância dos cursos de capacitação. 
Veja mais sobre os investimentos em reciclagem e 
aprimoramento dos profissionais em Gestão.

O aprimoramento nunca deve ser apenas 
profissional; se possível, também deve nos trans-
formar em seres humanos melhores. As aventuras 
dos quimionautas no planeta Terra é o livro escrito 
pela produtora artística Gizella Werneck, que 
descobriu estar com câncer durante a gravidez. 
Ela não desistiu da maternidade e ainda inspirou 
pessoas para a valorização da vida e do amor, 

principalmente aquele destinado às crianças.  
Não é preciso conter a emoção durante a leitura 
de Social.

A preocupação com o outro talvez seja uma das 
maiores energias que fizeram com que o Registro 
Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea 
(Redome) chegasse a 3,8 milhões de pessoas ca-
dastradas, tornando-se o terceiro maior do mundo. 
Desde 2009 o Redome integra uma rede de registros 
internacionais, que permite procurar e também rece-
ber pedidos de doadores para pacientes de outros 
países. Em Rede você conhece um pouco mais a 
catarinense Odete Lopes de Lima, uma brasileira 
que já teve a medula exportada este ano.

Nessa linha, nota-se como os esforços coleti-
vos são importantes para garantir o acesso da po-
pulação a tratamentos de saúde de qualidade. Por 
exemplo, apesar da alta complexidade e do custo 
elevado, o INCA conseguiu realizar a primeira cirur-
gia de citorredução associada à quimio-hipertermia 
em um paciente pediátrico no Sistema Único de 
Saúde. A criança, agora bem e feliz, tinha um tumor 
raro, agressivo e poderia ter morrido. Descubra 
como a esperança se renovou em Assistência.

A atriz Francoise Forton entende bem de es-
perança. Em Personagem ela conta por que decidiu 
revelar ao público que teve um câncer do colo do 
útero e, a partir da sua experiência pessoal, alertar 
as pessoas que prevenir é preciso.

Boa leitura!
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