publicações
Livro-jogo faz com que jovens reflitam sobre
fatores de risco para o câncer e outras doenças

Para ler, jogar e pensar
O

Núcleo de Divulgação
do Programa de Oncobiologia da
Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) lançou o livro-jogo
Encruzilhadas: o jogo da sua vida
(Editora Outras Letras, R$ 20,00;
e-book: R$ 5,00). No estilo games
for health (jogos para saúde), a
obra foi elaborada como um RPG
– jogo em que os leitores se transformam em personagens e podem
construir a própria história –, o projeto foi escolhido em dois editais
da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, além de contar com o apoio
da Fundação do Câncer.
O livro-jogo é fruto de uma pesquisa sobre fatores de risco para o câncer. O objetivo era avaliar o
conhecimento dos jovens sobre, por exemplo, HPV,
fumo e exposição ao sol sem proteção. Depois desses
levantamentos, a pesquisa contou com a colaboração
do epidemiologista em câncer da Escola Nacional de
Saúde Pública/Fiocruz Sérgio Koifman. A partir daí,
criou-se uma história que tem como pano de fundo a
vida de um jovem que tenta passar no vestibular e os
desafios no primeiro semestre da faculdade.
Mas a história não se limita a isso. O livro é todo
construído com pequenas referências (em torno de
340) e, ao final de cada uma, o leitor/personagem deve
escolher entre duas ou três situações e acaba se deparando com fatores de risco relacionados ao câncer. Ao
final, ele descobre qual era o objetivo do jogo. Soma
seus pontos e vai descobrir mais sobre o assunto.
O projeto-piloto do livro-jogo foi testado numa
escola pública da Zona Norte do Rio, em duas tur-

mas, com cerca de 50 adolescentes, e o resultado acabou sendo
publicado como trabalho final da
aluna do curso de Biomedicina da
UFRJ Tainá Maia Rêgo, e foi apresentado em congresso.
Além da edição impressa e em
e-book, o livro também possui uma
versão reduzida em libras, a língua
de sinais para surdos, que será disponibilizada na internet. Junto com
Tainá, assinam o livro a jornalista
Claudia Jurberg, a microbiologista
Marina Verjovksy e os biomédicos Gabriel Machado e
Eduardo Salustiano.

Nomenclatura Brasileira
para Laudos Citopatológicos
Cervicais
Voltada para profissionais
de saúde, laboratórios vinculados ou não ao Sistema Único de
Saúde (SUS) e gestores, a terceira edição da publicação está
disponível exclusivamente em formato eletrônico no portal do INCA
(http://www1.inca.gov.br/inca/
Arquivos/nomenclatura_laudo_
cervical.pdf). Tem como objetivo
contribuir para a padronização do
laudo citopatológico, assim como
melhorar a qualidade e a confiabilidade dos exames. I
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