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Câncer de boca
Para discutir o papel das faculdades de Odontologia 
na rede de atenção à saúde na prevenção e no 
controle do câncer da cavidade oral, o INCA 
promoveu um fórum com docentes de patologia 
oral e estomatologia do Rio de Janeiro e as 
coordenações municipal e estadual de saúde bucal.
Profissionais do Instituto mostraram o cenário 
assistencial do câncer de boca e o perfil dos 
pacientes atendidos na instituição, além de 
abordarem temas como estadiamento avançado 
X qualidade de vida. Já os representantes das 
faculdades apresentaram o fluxo de atendimento 
em suas clínicas, desde a origem dos pacientes e 
como atuam no recebimento de casos suspeitos 
de câncer de boca até o encaminhamento dos 
confirmados para início do tratamento.
Segundo a cirurgiã-dentista Adriana Atty, 
da Divisão de Detecção Precoce e Apoio à 
Organização de Rede do INCA, a ideia de mediar 
essa aproximação foi possibilitar que as clínicas 
das faculdades participem formalmente da rede 
de atenção, facilitando o acesso de pacientes à 
biópsia e ao encaminhamento para tratamento nos 
hospitais habilitados, no caso de confirmação do 
diagnóstico de câncer.

Glossário Temático
Em evento no INCA, foi lançada a publicação 
Glossário Temático: Fatores de Proteção e de 
Risco de Câncer, produzida pelo Ministério da 
Saúde em parceria com o Instituto. O objetivo 

é facilitar a divulgação e 
compreensão de termos e 
expressões utilizados na área 
de prevenção do câncer, 
especificamente sobre os 
fatores de proteção e de risco 
para a doença.

Premiação II
Com o trabalho Melanoma subungueal: análise 
de 157 casos tratados no INCA, a Seção de 
Tecido Ósseo e Conectivo (TOC) do Instituto 
conquistou o primeiro lugar no I Congresso 
Sul-Sudeste da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Oncológica, em meio a 108 outros estudos 
nacionais. O pesquisador principal é o chefe 
da seção, Luiz Fernando Nunes, que dividiu a 
autoria com o coordenador de Assistência do 
INCA, Gélcio Mendes. Trata-se do estudo com 
a maior casuística mundial desse tipo de câncer 
até hoje. O evento foi realizado em novembro, 
em Florianópolis.

Premiação I
A nutricionista do INCA Nilian de Souza recebeu, 
na Dinamarca, premiação pela apresentação oral 
Avaliação do esgotamento musculoesquelético por 
tomografia computadorizada e métodos substitutos 
em pacientes com câncer colorretal, no congresso 
da Sociedade Europeia de Nutrição Clínica e 
Metabolismo (Espen). Além da apresentadora – e 
autora principal –, o trabalho teve a participação 
de Renata Brum, Nivaldo Barroso de Pinho, 
Cristiane Aline D’Almeida e Viviane Dias 
Rodrigues. O estudo traz resultados parciais da 
tese de doutorado de Nilian.
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Nutrição oncológica em alta
A Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica (SBNO) e o INCA promoveram, em novembro, o V 
Congresso Brasileiro de Nutrição Oncológica, a VIII Jornada Internacional de Nutrição Oncológica e a 
VIII Jornada Luso-brasileira em Nutrição Oncológica. Com o tema A Multidisciplinaridade da Assistência 
Oncológica, os eventos reuniram os mais renomados profissionais nacionais e internacionais da área. Na 
ocasião, foi lançado o Volume II do Consenso Nacional de Nutrição Oncológica revisado. A publicação, 
desenvolvida por diversas instituições e profissionais ao longo dos últimos anos, traz, de forma 
complementar ao primeiro volume, orientações nutricionais para o sobrevivente do câncer, para o paciente 
idoso e crítico oncológico e quanto à imunonutrição e ao uso de fitoterápicos em oncologia. Durante o 
evento, também foram certificados os primeiros especialistas em Nutrição Oncológica pela SBNO.

BNT na Espanha
O Banco Nacional de Tumores e DNA (BNT) 
do INCA participou do VII Congresso Nacional 
de Biobancos e I Congresso Latino-americano 
de Biobancos, em novembro, em Santiago de 
Compostela, Espanha.
Na ocasião, foram apresentadas algumas 
experiências do BNT, com ênfase na 
implementação do Sistema de Gestão da 
Qualidade e em recentes avanços no sistema 
informatizado de gerenciamento de amostras.
O encontro foi organizado pela Rede Nacional 
de Biobancos da Espanha. Esta sétima edição 
contou, pela primeira vez, com a participação 
de profissionais de países latino-americanos 
– Argentina, Brasil, Uruguai, Chile, Peru e 
México, membros da Rede de Biobancos da 
América Latina e do Caribe (Reblac). Do Brasil 
compareceram também profissionais dos 
bancos de tumores do A.C.Camargo Cancer 
Center e do Hospital de Câncer de Barretos.

Câncer infantil
A sobrevida estimada no Brasil por câncer 
na faixa etária de 0 a 19 anos é de 64% – 
índice calculado com base nas informações 
de incidência e mortalidade. Essa e outras 
informações fazem parte de um panorama do 
câncer infantojuvenil divulgado pelo INCA e pelo 
Ministério da Saúde em cerimônia alusiva ao Dia 
Nacional de Combate ao Câncer Infantil (23 de 
novembro) e ao Dia Nacional de Combate ao 
Câncer (27 de novembro).
A sobrevida de pacientes infantojuvenis varia de 
acordo com a região do País. Os índices são mais 
elevados no Sul (75%) e Sudeste (70%) do que no 
Centro-oeste (65%), Nordeste (60%) e Norte (50%).
O panorama nacional completo sobre o câncer 
infantojuvenil no Brasil será lançado pelo INCA 
em 2017 e trará a inclusão inédita de informações 
sobre morbidade hospitalar, bem como da 
faixa etária de 20 a 29 anos (adultos jovens). A 
publicação Incidência, mortalidade e morbidade 
hospitalar por câncer em crianças, adolescentes e 
adultos jovens no Brasil: Informações dos registros 
de câncer e do sistema de mortalidade tem como 
base de dados as informações sobre incidência 
(coletadas por 25 Registros de Câncer de Base 
Populacional), mortalidade (registradas no Sistema 
de Informação sobre Mortalidade, do Ministério da 
Saúde) e morbidade hospitalar (provenientes dos 
Registros Hospitalares de Câncer).
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