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Trajetória do controle do tabaco
vira exposição
Em comemoração ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, 29 de
agosto, o INCA e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) montaram a
exposição O controle do tabaco no Brasil: uma trajetória. A mostra
conta a história dos embates entre organizações brasileiras ligadas
à saúde pública e à indústria do fumo a partir do século XX, por
meio de painéis fotográficos retratando propagandas do produto e
campanhas de órgãos do governo preocupados com os malefícios
do uso do tabaco. A mostra ficou por uma semana no Rio de Janeiro
e deverá ser montada em outras cidades.

projeto-piloto do Curso
de EAD Saber Saúde
O Programa Nacional de Controle do Tabagismo lançou projetopiloto do Curso de Ensino a Distância Saber Saúde em Curitiba
(PR). Resultado da parceria com as secretarias de estado da
Saúde e da Educação do Paraná, o curso ocorrerá de setembro
a novembro. A modalidade será futuramente estendida a outros
estados, o que representa um grande impulso no trabalho
de prevenção do tabagismo e outros fatores de risco com
professores e estudantes.

Outubro Rosa
Nos dias 4 e 5 de outubro, o INCA realizará evento técnico-científico
em comemoração ao Outubro Rosa, campanha de mobilização pela
detecção precoce do câncer de mama. Em pauta, dois temas principais:
os avanços, as conquistas e os obstáculos para o cumprimento das
14 recomendações lançadas pelo INCA em 2010 e 2011 e a troca de
conhecimentos sobre os rumos da pesquisa científica relacionada ao
câncer de mama. O Instituto também vai estimular o uso da cor rosa
durante o mês, principalmente entre os dias 1º e 7. A ideia é que toda
população use uma peça cor-de-rosa, seja no vestuário ou na paisagem
urbana (fitas em carros, janelas, bandeiras, faixas, luzes).
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Diretor-geral do INCA reeleito para a UICC
O diretor-geral do INCA, Luiz Antonio Santini, foi reeleito para a diretoria da União Internacional para o Controle do Câncer
(UICC) para o período 2012-2014. O resultado foi divulgado no domingo, 26, na Assembleia Geral da UICC, no Canadá.
A eleição ocorreu antes da abertura do Congresso Mundial de Câncer, organizado a cada dois anos pela instituição. O
objetivo do encontro, realizado em agosto, é promover a discussão e o compartilhamento de ideias para a redução de
impacto do câncer nas populações de todo o mundo. O INCA participou do painel Melhorando os Sistemas Nacionais
de Saúde por meio do planejamento do controle do câncer e fez várias apresentações: a bem-sucedida experiência do
curso a distância para não especialistas ABC do Câncer; as estratégias da indústria do tabaco para enfrentar os esforços
nacionais de controle de tabaco; adoçantes artificiais e risco de câncer e implementação de programas de rastreamento
e estratégias de captação de populações não rastreadas.

Farmácia Hospitalar em Oncologia
O Comitê de Ensino em Farmácia do INCA promove, dias 31
de outubro e 1º de novembro, o III Congresso de Farmácia
Hospitalar em Oncologia. A programação científica terá como
tema central: “Segurança e Efetividade da Farmacoterapia
em Oncologia”. Os melhores trabalhos apresentados serão
premiados.

Programa Nacional de Qualidade em Citopatologia
A Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), do Ministério da Saúde, instituiu Grupo Técnico de Trabalho para
estruturar o Programa Nacional de Qualidade em Citopatologia. Além do Departamento de Atenção Especializada
da SAS, que coordenará os trabalhos, o GT será composto, entre outros, por representantes do INCA; Anvisa;
Associação Nacional de Citotecnologia; Sociedade Brasileira de Patologia; Sociedade Brasileira de Citopatologia;
Associação Brasileira de Enfermagem; Sociedade Brasileira de Citologia Clínica; Associação Nacional de
Citotecnologia. A minuta do programa deverá ser entregue à SAS antes do final deste ano.

Programas de Ensino do INCA
Até 4 de outubro estão abertas as inscrições para o processo seletivo
unificado do INCA dos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível
Médio (Especialização em Radioterapia, Formação em Citopatologia
e Qualificação em Histotecnologia); Programas da Residência Médica
(Anestesiologia, Cancerologia Cirúrgica, Cancerologia Clínica,
Cancerologia Pediátrica, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia Torácica,
Hematologia e Hemoterapia, Mastologia, Medicina Intensiva, Medicina
do Trabalho, Medicina Nuclear, Patologia, Radiologia e Diagnóstico por
Imagem e Radioterapia); Residência Multiprofissional (Enfermagem,
Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social)
e curso de Física Médica. A prova será no dia 11 de novembro.
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