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Prezado leitor,

A relação de vírus e bactérias com o câncer em 
determinadas partes do corpo humano é o tema da 
matéria de capa desta edição. Pesquisas realizadas 
nos últimos 30 anos confirmam a ação de certos ti-
pos do Papilomavírus Humano, o HPV, na indução de 
lesões que podem levar ao câncer do colo do útero. 
Alguns agentes infecciosos vinculados à doença po-
dem ser prevenidos com vacinas já testadas a longo 
prazo e comprovadamente eficazes. É o caso da va-
cina contra o vírus da hepatite B (VHB) - incorporada 
ao calendário oficial de vacinação -, que pode levar 
ao câncer de fígado.

na parte de prevenção, trazemos informações 
importantes sobre reposição hormonal, tratamento 
adotado nos últimos anos para o controle dos sinto-
mas do climatério, fim do ciclo reprodutivo feminino. 
estudos mostram que a adoção desse procedimen-
to traz consequências que devem ser avaliadas cui-
dadosamente pela mulher e seu médico. A terapia 
hormonal tem efeitos cumulativos, de acordo com a 
duração do tratamento, e eleva o risco de câncer de 
mama, útero e ovário. 

Infecções e câncer

nosso entrevistado é o oncologista Agustín 
Lage dávila, diretor do centro de Imunologia Molecu-
lar do Ministério de Saúde Pública de cuba, premia-
do na china pelo desenvolvimento de drogas para o 
tratamento de cânceres de cabeça e pescoço. Quem 
ocupa a seção Personagem é a jornalista cristiane 
Segatto, que tem longa trajetória profissional e se es-
pecializou em reportagens sobre saúde. na matéria 
de educação, focalizamos telemedicina e telessaúde, 
dois campos ainda pouco conhecidos e utilizados no 
nosso país.

Por fim, destacamos a polêmica discussão 
sobre novos modelos de gestão para o Sistema 
Único de Saúde. Falta consenso sobre as melhores 
práticas entre as experiências já implementadas e 
as novas propostas, mas é unânime a percepção 
de que é preciso buscar alternativas que tornem o 
SUS mais acessível e eficaz. A discussão passa das 
formas de contratação e remuneração de pessoal 
à implementação de um sistema com metas bem 
definidas. Todos, na prática, buscam melhor aten-
dimento ao cidadão.

 

Boa leitura!
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