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A evolução da banda larga no Brasil tem sido bastante sig-
nificativa. O levantamento da Telebrasil mostra que de janeiro a 
agosto deste ano, 21,7 milhões de novas conexões em banda larga 
foram ativadas, em um ritmo de crescimento 57% mais alto que 
o mesmo período do ano passado, quando foram ativados 13,7 
milhões de acessos. Do total de acessos de internet rápida regis-
trados no fim de agosto, 18,9 milhões são de banda larga fixa e 
62,4 milhões de banda larga móvel, segmento que praticamente 
dobrou nos últimos 12 meses, com 97% de crescimento. A banda 
larga fixa, por sua vez, ampliou sua base em cerca de 1 milhão de 
novas conexões, desde agosto do ano passado. Essa infraestrutu-

ra fixa chega a todos os 
municípios brasileiros e 
é por meio dela que as 
concessionárias levam 
internet gratuita de alta 
velocidade a mais de 
61 mil instituições de 
ensino, pelo programa 

Banda Larga nas Escolas. As redes de 3G, que permitem a oferta 
em banda larga móvel, já estão instaladas em 3.049 municípios, 
aonde moram 85% da população brasileira. Só neste ano, 399 
novos municípios foram conectados em 3G. A atual cobertura de 
terceira geração supera em mais de três vezes as obrigações do 
edital, que previam alcançar 928 municípios em abril de 2013.

Entre os acessos móveis, 49,7 milhões são celulares de tercei-
ra geração – incluindo os smartphones – e 12,7 milhões são de 
terminais de dados, como os minimodems de conexão à internet. 
Também entre os terminais de dados estão cerca de 6 milhões de 
chips M2M, que fazem a conexão entre máquinas.

O mercado M2M, segundo previsões de consultorias interna-
cionais, deve explodir em crescimento nos próximos anos, alcan-
çando 2 bilhões de dispositivos em 2020, no Brasil. Nesta semana 
foi sancionada a Lei 12.715/12, com incentivos para equipamen-
tos e redes de telefonia e banda larga, incluindo redução na co-
brança do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel) 
sobre chips M2M. São incentivos importantes para a redução do 
Custo Brasil e permitirão o avanço no País de novos mercados, 
criando ganhos de escala, de produtividade, mais facilidade para 
os consumidores e desenvolvimento.
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Editorial

cEna paulistana anotE

“O câncer de mama
tem múltiplas facetas
ou personalidades”

Ponto de Vista

Lucy Kerr

formada em medicina pela 

uSP, especialista em ultrassom

Há mais de 25 anos atuo com a preven-
ção e o diagnóstico do câncer de mama e, 
recentemente, tive oportunidade de par-
ticipar da jornada anual sobre o câncer 
de mama do Hospital Sírio Libanês. Ali 
o foco era nos avanços e perspectivas, no 

n A Trabalhando Consulting, 
divisão da Trabalhando.com 
especializada em recruta-
mento e seleção de pessoal, 
está procurando brasileiro 
para trabalhar em construção 
civil, com o cargo de mestre 
de obras, em Angola. Os 
candidatos devem conhecer 
o ‘Pacote Office’ e Internet, 
ter segundo grau completo e 
acessar www.trabalhando.
com, preencher o cadastro 
ou enviar e-mail para Priscilla 
Ribeiro no priscilla.ribeiro@
trabalhando.com colocando 
no assunto ‘mestre de obras’.Terreno do Mosteiro de São Bento foi doado em 1600 aos monges beneditinos
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Acessos em banda larga 
ultrapassam 81 milhões

Os múltiplos 
cânceres de mama

OpiniãO2

“As redes de 3G, que
permitem a oferta em 
banda larga móvel, já
estão instaladas em 
3.049 municípios”

qual foi abordado uma das mais interes-
santes e recentes descobertas sobre o cân-
cer de mama. Depois de assistir a todas as 
palestras e acompanhar os resultados de 
inúmeras pesquisas sobre a genética mo-
lecular do câncer de mama, posso afirmar 
que estamos começando a vivenciar a era 
do ‘genoma individualizado’, que permite 
estabelecer qual é o risco potencial daquele 
tumor de se disseminar e vir a matar cada 
paciente. Em outras palavras, o câncer de 
mama tem múltiplas facetas ou personali-
dades e isso influencia profundamente no 
seu diagnóstico, no tratamento e no prog-
nóstico de cada caso. 

Em decorrências dessas características 
individuais é possível conhecer qual o cân-
cer de mama que irá se beneficiar do tra-
tamento quimioterápico, quais podem até 
ser prejudicadas por ele e, ainda, em quais 

casos a quimioterapia estaria formalmente 
contraindicada. Depois da codificação do 
genoma humano foi possível a identifica-
ção de regiões reguladoras no nosso DNA, 
o que permitiu identificar a imensa varia-
bilidade dos genes humanos. E foi assim, 
graças ao sequenciamento dos genes tu-
morais, que se descobriu que os tumores 
de mama são muito heterogêneos e indi-
viduais e podemos prever que, no futuro, 
que já nos espreita, que a oncologia será 
personalizada.

Por que é importante sequenciar o ge-
noma tumoral e as características da altera-
ção genética no câncer de mama? Simples, 
porque ao conhecer as alterações genéticas 
e determinar as características daquele tu-
mor é possível predizer como essa doença 
vai evoluir e qual será a resposta ao trata-
mento. A genômica do tumor inaugurou 
uma nova era da cancerologia, baseada no 
sequenciamento genético. Antigamente 
custava uma fortuna fazer uma sequencia-
ção do genoma humano e demorava anos. 
Hoje é possível realizar o sequenciamento 
do genoma em praticamente um dia a um 
custo bem mais acessível. 

Atualmente o que existe de melhor é a 
classificação molecular do tumor. Somente 
quando você realiza uma análise da classi-
ficação molecular do seu tumor de mama 
saberá exatamente qual é o risco que ele 
esconde. É fundamental que você, caso 
venha a ter câncer de mama, exija do seu 
médico a classificação molecular dele, para 
saber realmente quão grave é a sua doença. 
Até um ano atrás, tínhamos apenas quatro 
subtipos de câncer de mama: o Luminal A, 
o Luminal B, o Basal e a Hiperexpressão do 
Her-2. Hoje, temos mais de 10 novos sub-
tipos. O que abre as portas para a terapia 
personalizada do câncer de mama onde 
cada tratamento estará baseado no perfil 
mutacional do tumor. Essas descobertas da 
ciência nos ajudam a esclarecer cada vez 
mais os mistérios das doenças e nos dá os 
caminhos para curá-las.


