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Congresso INCA 80 Anos

O INCA comemorou oito décadas de existência discutindo estratégias, desafios e perspectivas para
o controle do câncer no século XXI. O Congresso INCA 80 Anos, realizado em setembro, no Rio de
Janeiro, reuniu profissionais, parceiros, ex-funcionários e especialistas na área oncológica, nacionais e
estrangeiros, em torno de uma programação atualizada e abrangente.

Grata surpresa I

Grata surpresa II

Brasileiros fumantes e não fumantes apoiam a
criação de novas ações governamentais para a
cessação do tabagismo. Existe um forte apoio até
mesmo para a proibição total da comercialização dos
produtos de tabaco – algo que não está na agenda
legislativa, mas demonstra a aprovação da atuação
do Estado no controle do tabagismo.
As informações constam do Projeto Internacional
de Avaliação das Políticas de Controle do Tabaco
(Projeto ITC), criado para medir o impacto das
ações da Convenção-Quadro para o Controle do
Tabaco (CQCT) da Organização Mundial da Saúde
(OMS). Os dados nacionais (Projeto ITC Brasil) foram
divulgados durante o Congresso INCA 80 Anos.

A pesquisa do Projeto ITC Brasil revela,
aliás, que fumantes e não fumantes apoiam
fortemente duas políticas-chave para reduzir
publicidade e promoção de produtos de
tabaco: a proibição da exibição de produtos de
tabaco nos pontos de venda e a padronização
das embalagens de cigarros. Aproximadamente
três quartos dos fumantes (72%) apoiam
a proibição de displays dentro de lojas, e
quase metade (49%) aprovam as embalagens
padronizadas. O apoio é ainda maior entre os
não fumantes: 86% apoiam a proibição dos
displays dentro de lojas e 56% são a favor das
embalagens padronizadas.
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Importância reconhecida

Epidemiologia e história

O ministro da Saúde, Ricardo Barros,
gravou um depoimento em vídeo no qual
destacou os avanços no desenvolvimento de
pesquisas, na formação de profissionais e na
atenção aos pacientes.
“Ainda temos muitos desafios e uma longa
jornada para combater essa doença. O foco
da discussão precisa ser a prevenção e o
diagnóstico precoce do câncer. Por isso, este
congresso é tão importante”, defendeu Barros.
“Celebramos o aniversário da instituição de
câncer mais importante do País”, afirmou.

A conferência de abertura foi sobre
“Epidemiologia translacional: da evidência
à tomada de decisão”, com o professor e
pesquisador Moysés Szklo. O vídeo “INCA
80 anos: toda uma vida cuidando de vidas”,
iniciativa do servidor Alexandre Octávio Ribeiro
de Carvalho, com imagens raras da história da
instituição, agradou ao público.
O passado também foi reverenciado na
homenagem a Mário Kroeff, idealizador e
primeiro diretor do Instituto, recebida pelos filhos
do médico gaúcho, Marina e Mário Kroeff Filho,
na foto ao lado da ex-paciente Cléo Neves.

No Youtube
Nos dois dias do congresso, passaram pelas
seis salas de convenção do Othon Palace 1.020
pessoas. Algumas palestras e as cerimônias de
abertura e de encerramento estão no canal do
INCA no Youtube. Acesse e assista:
https://youtube.com/user/tvinca/videos.

Banimento
Quanto ao banimento do display
nos pontos de venda, há um
consenso entre os pesquisadores
que é extremamente importante:
o Brasil precisa efetivar a
proibição via parlamento. “O
tabagismo é uma doença
pediátrica, e mostrar o produto
atraente ajuda a capturar os
jovens”, explicou a secretária
executiva da Comissão Nacional
para a Implementação da
Convenção-Quadro (Conicq/
INCA), Tânia Cavalcante.

Experiências para a saúde
O projeto do INCA “Mapeamento e Sistematização de
Experiências de Multiplicação para a Promoção da Alimentação
Saudável e Prevenção de Câncer”, lançado no congresso, foi
selecionado pela Organização Pan-Americana da Saúde como
uma das 13 experiências mais significativas das Américas em
promoção da saúde.
Ainda no evento, a Coordenação de Prevenção e Vigilância do
Instituto discutiu experiências nacionais e internacionais
bem-sucedidas sobre advertências na parte da frente das
embalagens de alimentos processados e ultraprocessados,
taxação de bebidas açucaradas e proibição da publicidade infantil.
“Essas medidas são fundamentais para a prevenção do câncer.
As escolhas alimentares são influenciadas pelo rótulo”, destacou
a nutricionista do INCA Maria Eduarda Melo.
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