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OPaS E INCa UNIDOS PElO DIa MUNDIal SEM TaBaCO
O INCA participou, na sede da Organização Pan-Americana da Saúde 
(Opas), em Brasília, do lançamento da campanha “Tabaco: proíba 
publicidade, promoção e propaganda”, por ocasião do Dia Mundial sem 
Tabaco, comemorado todo 31 de maio.
Para uso no Brasil, o INCA criou material de campanha, além de um hotsite 
em seu portal. No hotsite tem uma nova versão do quiz “Mitos e Verdades 
sobre o Câncer”, desta vez tendo como foco o tabagismo. São 12 
perguntas para testar conhecimentos e desfazer crenças ligadas ao tema.

MINISTrO Da SaúDE rECEBE DIrEçÃO DO INCa 
Gestores das unidades assistenciais do INCA foram recebidos, ao lado 
do diretor-geral do Instituto, pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, 
no início de junho. Um dos temas da reunião foi a proposta de um novo 
modelo de gestão para o INCA, que vem sendo discutida por Grupo de 
Trabalho (GT) instituído para estudar a questão. Padilha reafirmou o seu 
compromisso de acompanhar os resultados do GT e dar 
encaminhamento à proposta.
Da conversa com o ministro, participaram o diretor-geral, Luiz Antonio 
Santini; o vice-diretor, Reinaldo Rondinelli; os diretores do HC III, do 
Centro de Transplante de Medula Óssea e da unidade de suporte 
terapêutico oncológico (HC IV), Pedro Aurélio Ormonde do Carmo, 
Luis Fernando Bouzas e Claudia Naylor, respectivamente; o chefe da 
Divisão Clínica do HC I, Luiz Augusto Vianna; e o representante  da 
Direção do HC II, Marcos Renni. 
O grupo apresentou o andamento da construção do Campus Integrado – complexo que 
reunirá num só local os atuais 18 endereços do INCA. O ministro apreciou o projeto e informou conhecer o 
trabalho diferenciado que o INCA faz na área de prevenção e controle de câncer no Brasil, e seu status como 
referência em oncologia nas áreas de Assistência, Pesquisa e Ensino e no auxílio ao Ministério da Saúde na 
coordenação e construção de políticas públicas.

aTUalIzaçÃO EM CâNCEr Da TIrEOIDE 
A Seção de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do INCA organizou a 
quinta edição do Simpósio Internacional de Atualização em Câncer 
da Tireoide. O evento contou com discussões de caso e palestras 
de especialistas nacionais e internacionais. 
O indiano Ashok Shaha, que atua no Serviço de Cabeça e Pescoço 
do Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, nos EUA, ministrou 
palestra com o tema The difficult thyroid getting in and out of 
trouble. Shaha também discorreu o julgamento médico e práticas 
equivocadas que podem surgir no tratamento da glândula tireoide. 
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SEMaNa DE ENFErMagEM
Para comemorar a 74ª Semana Brasileira de 
Enfermagem, o INCA organizou a 17ª Semana de 
Enfermagem, em maio. Therezinha de Jesus do 
Espírito Santo da Silva, enfermeira e professora 
titular da UFRJ, realizou a conferência “Cuidado 
Físico e Não Físico em Enfermagem Oncológica”. 
Ela falou sobre a necessidade de formação e 
suporte para que o enfermeiro esteja preparado 
para lidar também com a esfera psicológica, 
visando a melhorar a qualidade de vida do 
paciente, de familiares e acompanhantes. 
Foi montada uma exposição em que os visitantes 
tiveram a oportunidade de conhecer mobiliários, 
instrumentos cirúrgicos e medicamentos antigos. 

alUNO DO INCa rECEBE PrIMEIrO PrêMIO EM SIMPóSIO 
O melhor trabalho científico do Simpósio Pan-Americano de Câncer de Mama é de autoria do estudante de 
mestrado da Pós-Graduação em Oncologia do INCA Bruno Ricardo Pires. Ele elaborou o pôster NF-KAPPAB/RELA 
Inhibition Reduces Aggressive Phenotype in HER 2 Breast Cancer Cells. O estudo, que contou com a supervisão 
da pesquisadora Eliana Abdelhay, responsável pelo Laboratório de Imunogenética do Instituto, abordou a questão 
do complexo proteico NF-KAPPAB/RELA como regulador transcricional de genes associados à metástase em 
câncer de mama. 
Por conta da premiação, o mestrando terá seu trabalho inscrito no World Congress on Breast Healthcare em 
Orlando, Flórida, nos Estados Unidos, que será realizado em outubro de 2014. Bruno Pires também é bolsista do 
Programa Bolsa Nota 10, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj).

ExPOSIçÃO ITINEraNTE SOBrE  
CâNCEr DO COlO DO úTErO 
O INCA, a Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) e o Instituto 
de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (Iesc/UFRJ) promoveram a primeira edição 
itinerante da exposição “Imagens das Campanhas 
Educativas de Prevenção do Câncer do Colo do Útero no 
Brasil”, em junho, com o lançamento do catálogo da 
exposição. A mostra foi montada no Centro Municipal de 
Saúde Américo Veloso, na comunidade da Maré, no Rio e 
poderá ser solicitada por outras secretarias de Saúde para 
exibição em seus estados.
Agentes de saúde e ex-fumantes da comunidade atuaram 
como multiplicadoras de informações de educação em 
saúde e participaram da palestra no local. A exposição 
contém 17 painéis apresentando o histórico das iniciativas 
para o controle da doença e faz parte do projeto “História 
do Câncer: Atores, Cenários e Políticas Públicas”.
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