
internas
pArceriA brAsil-reinO unidO
INCA e Universidade de Birmingham, no Reino 
Unido – classificada entre as 75 melhores do mun-
do –, assinaram, em outubro, termo de parceria 
com objetivo de desenvolvimento de programas 
bilaterais de treinamento clínico e de pesquisa, in-
cluindo intercâmbios de doutorado, pós-doutorado 
e bolsas para convidados em ensaios clínicos, 
assim como pesquisas conjuntas em câncer e 
imunologia.
No rol das atividades de pesquisa contempladas 
pelo investimento, incluem-se colaborações de 
longo prazo.

OutubrO rOsA
Em comemoração ao Outubro Rosa, o INCA, a 
Casa de Oswaldo Cruz e a Prefeitura do Rio inau-
guraram, na Nave do Conhecimento do Parque 
Madureira, a exposição digital A mulher e o cân-
cer de mama no Brasil. Também foram promovi-
dos debates sobre a doença, roda de conversa e 
show com a atriz e cantora Zezé Motta.
O movimento internacional Outubro Rosa esti-
mula a conscientização da população, principal-
mente mulheres, para promover a redução dos 
casos da doença e a desconstrução do mito de 
que o câncer é uma sentença de morte.

cirurgiA rObóticA em destAque
A experiência do INCA como pioneiro em cirurgia robótica em oncologia foi des-
taque durante o II Congresso Internacional de Cirurgia Robótica e Minimamente 
Invasiva, promovido pelo Hospital Israelita Albert Einstein – MD Anderson, em 
São Paulo, em outubro.
Fernando Luiz Dias, do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço; o chefe da 
Divisão Cirúrgica do HC I, Roberto Araújo Lima; Gustavo Guitmann, do Serviço de 
Ginecologia; o chefe do Serviço de Urologia, Franz Campos; o chefe da Seção 
de Abdômen, José Paulo Jesus; e Carlos Eduardo Pinto, também da Seção de 
Abdômen, apresentaram trabalhos e participaram como moderadores.
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dez AnOs de dedicAçãO
O INCAvoluntário celebrou 10 anos de ativida-
des na tradicional festa do Dia das Crianças. O 
evento teve recorde de público, com 600 parti-
cipantes, entre pacientes mirins e responsáveis.
Entre os muitos convidados especiais estavam 
o comediante Fábio Porchart, a modelo Daniela 
Sarahyba, os atores Lisandra Souto, Alexandra 
Richers, Kim Kamberlly e Bruno Araújo, o grupo 
de pagode Bom Gosto e jogadores de Vasco, 
Flamengo e Botafogo.
A festa terminou com show de Buchecha, pre-
sença constante nos eventos do INCAvoluntário. 
“Venho com o maior prazer e alegria do mundo. 
Saio como uma criança feliz, exatamente por 
causa da energia boa que circula aqui”, disse 
o cantor.

AprOVAdA lei que ViAbilizA 
ObrAs dO cAmpus
O prefeito do Rio, Eduardo Paes, sancionou, em 
dezembro, a Lei Complementar nº 130, que defi-
ne parâmetros urbanísticos para a construção do 
Campus do INCA. Fazem parte das diretrizes a se-
rem adotadas na implantação do novo endereço do 
Instituto: a integração com o projeto de urbaniza-
ção e de paisagismo que promova a reestruturação 
da área e do seu entorno imediato; a valorização 
do patrimônio cultural tombado e preservado nas 
Áreas de Proteção do Ambiente Cultural (Apacs) e 
suas adjacências, contribuindo com a reabilitação do entorno; atendimento das orientações dos órgãos de 
tutela do patrimônio ambiental, cultural e de proteção da paisagem; e promoção de sustentabilidade ambien-
tal e redução ou neutralização de emissões de gases de efeito estufa. Também ficou definida a altura máxima 
que cada edificação do Campus pode atingir.

grAfitAgem em prOl dA sAúde
Em comemoração ao Dia Nacional de Combate ao Câncer (27/11), o 
INCA criou um hotsite e promoveu a Semana de Arte. Dezenove ar-
tistas grafitaram os tapumes em volta do terreno onde será erguido o 
novo Campus do Instituto. As imagens foram colocadas no hotsite para 
que os internautas escolhessem sua preferida. A eleita será a capa da 
agenda 2015 da instituição.
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