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O Instituto do Câncer (Icesp), ligado à Secretaria Estadual da 
Saúde e à USP, lançou esta semana o movimento “Doe 1 Dia”. 
Com viés voluntário, a campanha incentiva o cidadão a fazer 
exames preventivos para detectar a doença, cujo diagnóstico 
precoce amplia as chances de cura.

Para a médica Maria del Pilar, coorde-
nadora de Oncologia Clínica do Icesp, fato-
res como o crescente aumento da popu-
lação e da expectativa de vida no Brasil 
têm aumentado o número de notificações. 
Outras causas são a exposição direta e pro-
longada ao sol por grande parte da popu-
lação e o maior acesso da população aos 
sistemas de saúde.

No mundo, o câncer de pulmão é o de 
maior incidência e está fortemente associa-
do ao tabagismo. No Brasil, os tumores mais 
prevalentes nos homens foram os de prósta-
ta e de pulmão; nas mulheres, os de mama 

Um dia pode salvar você do câncer

Campanha Doe 1 Dia estimula 
pessoas em boas condições de saúde 
a checagens periódicas e adoção de 
hábitos de vida saudáveis 

O câncer no Brasil – por região

Região
Estimativa dos Casos Novos

Masculino Feminino Total

Norte 8.930 10.190 19.120

Nordeste 40.530 48.820 89.350

Centro-Oeste 14.960 15.380 30.340

Sul 52.090 50.390 102.480

Sudeste 119.730 128.250 247.980

BRASIL 236.240 253.030 489.270

* Números (1910) arredondados para 10 ou múltiplos de 10
Fonte: Inca

O câncer no Brasil – órgão afetado
Localização Primária Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste

Mama Feminina  1.350  8.270  2.690  9.310  27.620

Traquéia, Brônquio e Pulmão  1.080  3.950  1.760  7.230  13.610

Estômago  1.300  4.280  1.270  4.090  10.560

Próstata  1.960  11.570  3.430  9.820  25.570

Colo do Útero  1.820  5.050  1.410  3.110  7.040

Cólon e Reto  620  3.040  1.580  6.150  16.720

Esôfago  260  1.530  580  3.040  5.220

Leucemias  560  2.070  650  1.790  4.510

Cavidade Oral  410  2.810  800  2.510  7.590

Pele Melanoma  180  540  250  2.020  2.940

Outras Localizações  5.260  14.780  8.090  28.810 80.960

Subtotal  14.800  57.890  22.510  77.880 202.340

Pele não melanoma  4.320  31.460  7.830  24.600  45.640

TOTAL 19.120 89.350 30.340 102.480 247.980

* Números (1910) arredondados para 10 ou múltiplos de 10

Fonte: Inca

A campanha surgiu após a constata-
ção médica de que muitas pessoas deixam 
de realizar exames por falta de hábito e de 
tempo. E também por desinformação ou 
medo do resultado. 

O movimento visa a sensibilizar quem 
está em boas condições de saúde a adotar 
hábitos de vida saudáveis e passar a checar 
periodicamente sua saúde. O site www.doe-
1dia.org.br traz todas as ações da campanha 
e informa sobre os principais tipos de câncer 
e as medidas de prevenção e tratamento.

A iniciativa também celebra o terceiro 
aniversário de criação do Icesp, fundado 

no dia 6 de maio de 2009. É uma parceria 
do Instituto com a agência de publicida-
de África e o jornal Folha de São Paulo. 
E tem também apoio da Federação das 
Associações Comerciais do Estado (Facesp). 

Mais notificações –  Dados de 2010 
do Instituto Nacional do Câncer (Inca), ligado 
ao Ministério da Saúde, estimam em 489,3 mil 
o números de casos confirmados da doença no 
Brasil. O levantamento também indicou que 
um terço dos casos ocorre em São Paulo, Estado 
mais populoso do País, com 42 milhões de habi-
tantes, segundo o Censo IBGE 2010. 

e de colo do útero. No restante da América 
Latina, as tendências seguem as nacionais.

O termo câncer designa genericamente 
mais de 100 doenças, incluindo tumores 
malignos de diferentes localizações. Na 
maioria dos casos a moléstia aparece a par-
tir dos 50 anos. Para fazer a detecção preco-
ce, a mulher deve consultar o ginecologista 
quando iniciar a vida sexual ou atingir 21 
anos de idade. Já o homem, deve frequen-
tar o urologista a partir dos 40 anos.

Rogério Mascia Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

Estagiários do Acessa Escola são treinados para dar assistência na aula de informática

Está disponível no site da Fundap 
(Fundação do Desenvolvimento Adminis-
trativo) a lista dos locais da prova do pro-
cesso seletivo de credenciamento para está-
gio nas salas de informática do Programa 
Acessa Escola, promovido pela Secretaria 
de Estado da Educação. As vagas são para 
alunos do 1º ou 2º ano do ensino médio da 
rede estadual. Mais de 17 mil estudantes se 
inscreveram para o exame, que acontece 
domingo (22), nas 91 Diretorias de Ensino, 
em todo o Estado.

Participam do processo seletivo 3.449 
escolas de ensino médio da capital, Grande 
São Paulo, litoral e interior. A relação das 
escolas com vagas também está disponível 
no site da Fundap. O processo seletivo vai 
suprir a demanda de estágio existente ou 
formar um banco de reserva nas escolas 
participantes do programa. Dessa forma, 
não há número definido de vagas. 

De caráter classificatório, a avaliação terá 
como referência a matriz de competências e 
habilidades do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). Os estudantes serão ava-
liados em Língua Portuguesa, Matemática, 
Informática e Conhecimentos Gerais. 

 O estágio – O Acessa Escola prevê 
um contrato de estágio de no mínimo seis e 
no máximo 12 meses, que poderá ser pror-
rogado apenas uma vez pelo mesmo perío-
do. Todos os estagiários serão supervisiona-
dos por assistentes técnico-pedagógicos das 
Diretorias de Ensino. Eles serão responsáveis 
pelo atendimento aos usuários (alunos, pro-

fessores e funcionários) nas salas de informá-
tica do Acessa Escola, que permanecem aber-
tas durante todo o dia nas escolas. A carga 
horária de trabalho é de quatro horas diárias, 
pela manhã, tarde ou noite. Além de capacita-
ção na área de informática, o programa ofere-
ce aos monitores bolsa-auxílio no valor de R$ 
340 mensais e auxílio-transporte. 

Criado em 2008 pela Secretaria de 
Estado da Educação, o Acessa Escola é um 
dos maiores projetos de inclusão digital do 
Estado, que transforma as salas de infor-
mática das escolas da rede pública esta-
dual em espaços de acesso livre à internet. 
O programa prevê, preferencialmente, o 
atendimento às escolas de ensino médio. 
A implantação obedeceu a um cronograma 
gradativo, levando em consideração cri-
térios como: regiões com maior índice de 
vulnerabilidade social, condições físicas da 
sala de informática, tipo de link disponível, 
entre outros.

Inicialmente foi implantado em unida-
des da capital, depois na Grande São Paulo 
e no interior. Em 2010, o programa chegou 
a 3.213 escolas de todo o Estado, totalizan-
do um investimento de R$ 75,8 milhões 
para manutenção do projeto e ampliação da 
capacidade de atendimento. 

Da Assessoria de Imprensa da

Secretaria de Estado da Educação 

Acessa Escola: veja os locais das provas

Mamografia: mulheres 
são incentivadas a repetir 
o exame com frequência
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Fundap: http://estagios.fundap.sp.gov.br


