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A estruturação da Área Temática Controle de Câncer nestes últimos 
anos permitiu ao Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 
Silva (INCA) captar, recuperar e disseminar o conhecimento 
institucional, promovendo a gestão da informação e a estruturação de 
uma Rede de cooperação que segue como componente estratégico a 
Política Nacional de Atenção Oncológica. Como integrante de 
entidades e organismos estrangeiros, o INCA compreende a 
necessidade do compromisso com o desenvolvimento e geração de 
conhecimento e sua expansão. Reconhece que a informação, baseada 
em evidências, é estratégica para a transformação das práticas em 
saúde. 

Introdução: 



Métodos:  
A utilização da ferramenta Área Temática Controle 
de Câncer apoia a geração de novos conhecimentos 
por conter organizado, em suas bases de dados, um 
vasto repertório de documentos sobre a temática. 
Atualmente estão disponíveis cerca de 4.000 
documentos entre livros, teses e dissertações, 
pôsteres e apresentações.  

Essa literatura é o resultado de estudos e pesquisas desenvolvidas nos diversos setores da 
Instituição. Desta forma, a Área Temática ampliou o conceito dos serviços de informação, pois 
traz em sua estrutura, mecanismos que integram as principais fontes de informação que 
oferecem acesso gratuito às publicações científicas. E assim, possibilita a valorização e a 
difusão do conhecimento científico institucional. 
 



Publicações: Palestras: 



Dicas em 
Saúde: 

Informações  
Estratégicas: 

Legislação: 



O INCA, articulado com as políticas de ação no contexto do Sistema 
Único de Saúde (SUS), adota um modelo de gestão participativa e 
compartilhada, permitindo que suas ações atuem na formação de 
redes de conhecimento técnico e científico que buscam ampliar o 
acesso regional num país com as dimensões do Brasil e beneficiar a 
população com informações sobre a prevenção da doença. A 
ferramenta Área Temática Controle de Câncer, além de servir a esse 
modelo de rede, promove as práticas de comunicação e 
acessibilidade no âmbito das ações do INCA, pois favorece o 
intercâmbio com várias esferas gestoras e assistenciais na instituição 
quando salvaguarda e dissemina todo o material produzido. 

Resultado e discussão:  



Prevenção e Controle 

Assistência 

Pesquisa 

Monitoramento e Vigilância Ensino 

Formulação de Políticas 



Projeto Memória:  

1- 15 Fotos do Hospital de Câncer I 

2- 355 Fotos do Hospital de Câncer III 
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3- 301 Cartazes das Campanhas 



Conclusões e comentários:  
A Área Temática Controle de Câncer se mostra eficaz como 
suporte tecnológico para a implantação de uma estratégia 
de Gestão do Conhecimento, permitindo o uso e reuso do 
conhecimento valorizando as práticas e experiências da 
instituição. Ademais, garante o controle bibliográfico por 
reunir em um só lugar a produção institucional com a 
possibilidade acesso em texto completo. 




