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STF não garante  
cigarros sem aditivos
Deu empate no julgamento, pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF), da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 4874, ajuizada 
pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) contra a Resolução da Diretoria 
Colegiada (RDC) 14/2012, da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
que proíbe a adição de aroma e sabor 
em cigarros. Sem alcançar o mínimo de 
seis votos para se declarar a invalidade da 
norma, a ação foi julgada improcedente.
Como o resultado do julgamento 
não gerou efeito vinculante, não há 
empecilhos a eventuais decisões das 
demais instâncias do Judiciário acerca 
da resolução.

Tratamento inovador
A Anvisa aprovou o medicamento Ibrance 
(palbociclibe), terapia inovadora para o 
tratamento do câncer de mama avançado 
do tipo estrogênio receptor positivo (ER+) 
e HER2-. Ou seja, tumores que crescem 
em resposta ao hormônio estrogênio e 
não estão relacionados à proteína HER2. 
Há mais de 10 anos não se ouvia falar em 
um tratamento inovador de primeira linha 
para esse tipo de câncer, que representa a 
maioria dos casos de tumores mamários.
A medicação foi aprovada nos Estados 
Unidos, em fevereiro de 2015, e na União 
Europeia, em 2016.
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Faça você também parte desta
Rede. Colabore enviando
dúvidas, sugestões, críticas e
elogios para a REDE CÂNCER no
e-mail comunicacao@inca.gov.br
ou pelo telefone: (21) 3207-5963.

PROJETOS E PESQUISAS
Sou pós-graduanda em Nutrição e desenvolvo um 
projeto no Instituto de Oncologia Pediátrica do 
Hospital das Clínicas de São Paulo. Gostaria de 
receber exemplares da revista em minha casa. As 
informações têm me ajudado muito.
Rose Ueda – São Paulo, SP

Sou estudante de Tecnologia em Radiologia no 
Centro Universitário Uninovafapi. Fiquei muito 
interessado na REDE CÂNCER, pois estou fazendo 
uma pequena pesquisa acadêmica sobre câncer de 
mama e sua revista pode me ajudar muito.
Wellington Cabral Barbosa – Teresina, PI

Sou psicóloga e trabalho em estratégia de saúde da 
família. Estava lendo uma edição de 2014 e vi que 
há a possibilidade de receber a REDE CÂNCER. 
Seria muito útil para meu trabalho estar atualizada 
sobre este assunto tão pertinente.
Luciene Antunes Barbosa – Jaraguári, MS

Faço parte do Núcleo de Apoio aos Pacientes com 
Câncer, entidade sem fins lucrativos. Gostaríamos 
de receber os exemplares da REDE CÂNCER.
Francisco Edmilson Dias Araújo – Pau dos Ferros, RN

EDIÇÕES GRATUITAS
Sou estudante de Serviço Social e gostaria de 
receber a revista na minha residência, se for gratuita.
Jaline Silva de Araújo Fernandes – Juazeiro do Norte, CE

Sim, Jaline. A distribuição da REDE CÂNCER é 
gratuita. Aguarde que você, assim como todos os 
outros solicitantes, começará a receber os exemplares 
em breve. Lembre-se que a revista é trimestral.
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