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Campanha Novembro Azul convida

os homens a cuidarem da saúde
Este mês chama
atenção da população para a
campanha ‘Novembro Azul’,
que intensifica a divulgação de informações relacionadas ao combate às doenças
masculinas, reforça a preocupação aos
casos de câncer de próstata e, principalmente, convoca os homens para os exames de detecção. O Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe), em parceria
com o Governo do Estado, promoverá a
Semana Estadual da Saúde, de 21 a 24
de novembro, das 7h às 16h, na Cinelândia, com consultas gratuitas com urologistas, exames e palestras. No ano passado, cerca de dois mil homens foram
atendidos durante a campanha realizada
com a participação da equipe da Unidade Docente Assistencial de Urologia
do Hupe. A estimativa é de que, neste
ano, este número chegue a três mil.
Os problemas na próstata manifestam-se depois dos cinquenta anos. Por

isso, a Dra. Maria Cristina Dornas, da
Unidade Docente Assistencial de Urologia do Hupe, ressalta que a partir
dessa idade é preciso fazer os exames
de rastreamento, no máximo, anualmente: “Quando começa a passar de
um ano, um mês que seja, já pioram
muito as chances e assim progressivamente. Quando o câncer aparece, ele
logo progride”. Quem se encaixa nos
fatores de risco, como possuir parente
de primeiro grau com histórico da
doença, é negro ou consome muita
gordura de carne vermelha, deve começar os exames a partir dos 45 anos.
Durante os quatro dias da campanha, os participantes irão, após passar pela triagem, realizar uma coleta
de sangue para a dosagem do Antígeno
Prostático Específico (PSA), exame
que detecta as doenças da próstata,
além de exames de rastreamento do
câncer de próstata e de outras doenças,

como o exame de toque digital retal, a
única forma de sentir o nódulo. Todos
os homens que passarem pelos exames e tiverem algum problema detectado serão encaminhados para dar continuidade ao tratamento pelo Sistema
Único de Saúde (SUS).
Em um ambiente separado, serão
realizadas palestras sobre a saúde masculina, com temas como as doenças da
próstata, as sexualmente transmissíveis e
as que causam disfunção erétil, além de
esclarecimentos sobre a saúde reprodutiva. Para o Dr. João Schiavini, também
membro da Unidade Docente Assistencial de Urologia do HUPE, os assuntos
precisam ser cada vez mais abordados,
já que os homens ainda são resistentes
à procura pelos exames de próstata. “A
erotização do orifício anal, como uma
região de prática sexual, faz com que
eles tenham essa resistência, além do
temor da dor”, explica o médico.

Projeto promove integração entre pesquisadores
Promover parcerias entre pesquisadores, laboratórios e projetos de pesquisa: este é o objetivo da plataforma
virtual “Pesquisa Solidária”. Lançado
no início de novembro, o projeto foi
idealizado por Maria Isabel de Castro
de Souza, professora da Faculdade de
Odontologia (FO-Uerj), e desenvolvido com o apoio do programador da
Uerj, Robson Duarte, da doutoranda
da FO-Uerj, Maria Berry, além dos
alunos de graduação Lucas de Oliveira
Silva, da Uerj, e Julia Berry, da Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio).
“Como ocupante dos cargos de
subsecretária de Ciência e Tecnologia

e, depois, presidente da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio
de Janeiro (Faperj), muitos pesquisadores me procuravam para saber se
eu conhecia algum outro pesquisador ou laboratório que pudesse viabilizar a troca de insumos ou serviços.
O ambiente virtual Pesquisa Solidária foi uma resposta para esta busca
individual, onde pesquisadores e seus
projetos poderão estabelecer contato
e estar em uma “vitrine” de demandas. A crise nos coloca numa situação de repensar: ou ficamos paralisados ou então podemos ser criativos,
solidários e empreendedores. Espero

que a plataforma seja utilizada para
que possamos iniciar um processo de
reconstrução e integração da pesquisa
no Estado do Rio de Janeiro”, explica
a professora Maria Isabel.
A plataforma permite que o pesquisador cadastrado registre até
cinco projetos orientados por ele e
vinculados a uma instituição pública.
Dentro do cadastro, há a possibilidade de fazer as descrições das necessidades de cada projeto, assim como
o tipo de serviço que o laboratório
do pesquisador oferta. Para conhecer mais sobre o projeto, acesse o site
www.pesquisasolidaria.org.

Decult promove atividades dedicadas à Consciência Negra
Apresentações musicais, exposição e
oficinas são algumas das atividades gratuitas que o Departamento Cultural (Decult)
realizará no período de 21 a 28 de novembro, no campus Maracanã, tendo como
temática a Consciência Negra.
Um dos destaques é a apresentação,
no dia 21 de novembro, da Orquestra de
Solistas do Rio de Janeiro (OSRJ) que,
com a participação de jovens músicos
da Orquestra de Cordas da Grota (Niterói) e da Camerata Laranjeiras, ambos
projetos socioculturais que são desenvolvidos junto a comunidades carentes,
trará obras de diversos gênios da música,
como Moacir Santos, Nelson Cavaquinho, Cartola e Baden Powell.
Outro ponto alto da programação
é a exposição Amewa, palavra da língua iorubá cujo significado corresponde,
em linhas gerais, a "aquele que conhece
a beleza". Parte do I Congresso de Filosofia Africana e Afrodiaspórica da Uerj,
a mostra coletiva apresenta a diversidade
do olhar sobre o mundo de artistas afrodescendentes, sendo pelo viés do ativismo
político ou pela afrorreligiosidade.
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AGENDA

SEGUNDA-FEIRA, DIA 20
 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO POLÍTICA & SOCIEDADE: as inscrições para o processo seletivo do curso de pós-graduação lato senso
do Instituto de Estudos Sociais e Políticos (Iesp-UERJ) estão abertas a partir de hoje. O curso tem o objetivo de oferecer instrumentos teóricos e informacionais para a construção do pensamento
crítico ao mundo contemporâneo, fomentando com formas inovadoras o pensar e agir em diversas áreas. Para mais informações,
acesse www.iesp.uerj.br.

QUARTA-FEIRA, DIA 22
 26ª SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (SEMIC): às 10h, no
Auditório 11 do Pavilhão Reitor João Lyra Filho, acontece a
palestra de abertura da 26ª SEMIC. O tema será "Internacionalização na UERJ: oportunidades", apresentado por Cristina
Russi, diretora de cooperação internacional da UERJ. A SEMIC
deste ano contará com cinco turnos de apresentação de trabalhos: dia 22/11 (das 14h às 17h) e dias 23 e 24/11 (das 9h às 12h
e das 14h às 17h). As apresentações dos alunos serão organizadas

em dias específicos por áreas de conhecimento e serão expostas
no hall do 1º andar (blocos F e C), no campus Maracanã.

QUINTA-FEIRA, DIA 23

 PANORAMAS DA SAÚDE GLOBAL: será discutido na sessão desta
semana do curso Panoramas de Saúde Global o tema “Saúde
Urbana: segregação socioeconômica e espacial nas cidades e a saúde
e bem estar dos jovens”. A palestra será ministrada por Fenando
Augusto Proietti, Tatiane Miranda, Aline Bentes (Fiocruz/MG)
e mediada por Anete Trajman (IMS/UERJ). O evento acontece
às 10h, no Auditório do Instituto de Medicina Social, bloco E,
entrada pelo 7º andar do Pavilhão Reitor João Lyra Filho. Mais
informações pelo e-mail: centroriosaudeglobal@gmail.com.
 SEMINÁRIO “ZUMBI DOS PALMARES – RESISTÊNCIA E PODER”:
o Programa de Estudos e Pesquisas das Religiões (Proeper) e a
Coordenadoria de Artes e Oficinas de Criação (Coart) realizam
evento em comemoração a Semana da Consciência Negra. Com
conferências, feira artesanal e outras atrações, o evento será das 10h
às 18h, no Auditório Cartola, no Centro Cultural da UERJ. Confira a programação completa em http://bit.ly/2yvOfHE .
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