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com imensa satisfação que escrevo este edi-
torial, anunciando que a Fiocruz conquistou o
Prêmio José Reis de Divulgação Científica, na
categoria Instituição ou Veículo de Comuni-
cação. O prêmio, concedido pelo Conselho

Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico
(CNPq) desde 1978, é destinado a iniciativas que contribu-
am significativamente para tornar a ciência, a tecnologia e
a inovação conhecidas do grande público. Ao longo destes
anos, outras instituições mereceram a conquista e agora,
em 2015, foi a vez da Fundação, o que vem coroar um
trabalho desenvolvido há décadas – mais precisamente, des-
de a sua criação.

Simultaneamente, a Fiocruz também acaba de receber
o Acervo José Reis, doado pela família do pesquisador à
Casa de Oswaldo Cruz (COC). O acervo é composto por
aproximadamente 9,5 mil peças, incluindo itens arquivísti-
cos, museológicos e bibliográficos, abrangendo várias áreas
do conhecimento. Uma vitória de todos nós, no ano em que
a instituição chega ao seu 115º aniversário.

Esta edição destaca ainda outras notícias, como a inves-
tigação que aponta para a presença do vírus mayaro no
Pantanal do Mato Grosso do Sul, mostrando que a distribui-
ção geográfica do vírus está crescendo no país. Também
apresenta dados sobre a pesquisa Perfil da Enfermagem,
um estudo inédito que radiografa o perfil da profissão no
país e destaca problemas e carências vividos pelo setor, entre
outras reportagens.

Boa leitura!

Paulo Gadelha

Presidente da Fundação Oswaldo Cruz

EDITORIAL

É

Foto: detalhe do Castelo Mourisco da Fiocruz
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NOTAS

Apesar da rivalidade no esporte, no
campo da Saúde Pública Brasil e Ar-
gentina mantêm uma parceria históri-
ca na formação dos respectivos
sistemas de saúde. E esta cooperação
será ampliada ainda mais, uma vez que
a Escola Nacional de Saúde Pública
Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz) está aju-
dando na consolidação de uma Escola
de Governo em Saúde (EGS) no país
sul-americano. Inaugurada em julho, a
EGS Argentina pretende, inicialmente,
oferecer uma pós-graduação stricto
sensu na área de gestão de epidemio-
logia em diferentes programas de for-
mação. Para colaborar neste processo,
a direção da Ensp recebeu a visita de
representantes do Ministério da Saúde
da Argentina para articular melhor a

Ensp apoia nova Escola de Governo em Saúde da Argentina
parceria. Mario Rovere, do Ministério da
Saúde argentino, destacou que a nova
Escola de Governo em Saúde busca se-
guir a experiência brasileira ao articular
uma rede de pós-graduação em Saúde
Coletiva tal qual a existente no Brasil.
“A possibilidade de gerar uma institui-
ção nova dentro da Argentina seria se-
guir a lógica que a Fiocruz tem com a
Ensp, uma vez que nossa Escola nasce
dentro do prédio da Administración Na-
cional de Laboratorios e Institutos de Sa-
lud (Anlis), a equivalente da Fundação.
Outro ponto vital da colaboração é faci-
litar o acesso da produção brasileira em
espanhol porque, mesmo sendo línguas
parecidas, na prática há uma barreira
muito grande para o acesso à leitura”,
disse Rovere.

A revista Memórias do Instituto
Oswaldo Cruz acaba de registrar au-
mento no seu fator de impacto, atin-
gindo o índice de 1,592, de acordo
com o Web of Knowledge, da Thomp-
son Reuters, empresa multinacional
responsável por avaliar a relevância da
contribuição dos periódicos científicos
de todo o mundo. “O crescimento re-
força o destaque da publicação cente-
nária nas áreas de Parasitologia,
Medicina Tropical e Microbiologia, sen-
do a revista com os maiores índices de
prestígio e influência do Brasil e da
América Latina medidos pelos indica-

‘Memórias’ permanece como a revista mais citada da América Latina

dores Eigenfactor score e Article Influ-
ence Factor”, destacou a editora-che-
fe da publicação, a pesquisadora
Claude Pirmez.

A revista Memórias do Instituto
Oswaldo Cruz tem o terceiro maior
fator de impacto do Brasil. Na Ameri-
ca Latina, é a primeira colocada em
seis áreas: Parasitologia, Medicina Tro-
pical, Doenças Infecciosas, Microbio-
logia, Imunologia, Bioquímica e Biologia
Molecular. Para chegar ao índice, o
cálculo é feito com a divisão do núme-
ro de citações registradas nos últimos
dois anos pelo número de artigos pu-

blicados pela revista no mesmo perío-
do. Isso torna o índice uma importante
ferramenta para a avaliação de perió-
dicos científicos.

Considerando um outro indicador
calculado pela Thompson Reuters, o
fator de impacto de cinco anos, a re-
vista é uma das poucas publicações
latino-americanas com índice acima de
2. Criada em 1909 pelo próprio Oswal-
do Cruz, a revista alia tradição à ino-
vação. São mais de 4 mil artigos
nacionais e internacionais disponibili-
zados gratuitamente em um site mo-
derno e dinâmico.

Desde 25 de maio, dia do aniversá-
rio da Fiocruz, e a cada quinzena, as
mídias sociais oficiais da Fundação con-
tam com a presença de personagens ilus-
tres, os três fantasminhas camaradas do
Castelo Bem Assombrado da Fiocruz:
Oswaldo, Carlos e Sergio. Trata-se de um
projeto de cartum criado pela Coorde-
nadoria de Comunicação Social (CCS)
da Fundação em parceria com o cartu-
nista Caco Xavier. A proposta é abordar
temas caros à saúde pública e à ciência

Castelo Bem Assombrado é lançado nas mídias sociais
e tecnologia de uma forma lúdica, com
base nas figuras de Oswaldo Cruz, Car-
los Chagas e Sergio Arouca.

”Oswaldo, o visionário inovador da
Saúde Pública, Carlos, o cientista criati-
vo e rigoroso, e Sergio, o sanitarista da
participação social, são personagens
pensados a partir da figura de cientistas
que foram extremamente importantes
para a história da Fiocruz, para a for-
mação do Sistema Único de Saúde
[SUS], para a saúde pública brasileira e

para o desenvolvimento da ciência e
tecnologia no país”, comentou Caco
Xavier, tecnologista da Fundação. “Na
comemoração dos 115 anos de existên-
cia da Fundação, esses três inteligentes
fantasminhas revelaram ao mundo que
sempre estiveram acompanhando de
perto o trabalho dos pesquisadores, pro-
fessores, técnicos e demais profissionais
envolvidos com os objetivos da Fiocruz,
inspirando direções e respostas aos pro-
blemas da saúde do povo brasileiro”.
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O Pavilhão Arthur Neiva, no cam-
pus da Fiocruz, conhecido como Pavilhão
de Cursos, foi contemplado com recur-
sos da Fundação Getty, instituição dos
Estados Unidos que apoia iniciativas de
preservação e conservação das artes e
do patrimônio. Desde 1984, a entidade
subsidiou 7 mil projetos em 180 países.
A Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz)
terá subsídio de US$ 60 mil, para imple-
mentar melhorias no edifício. Projetado
por Jorge Alfredo Guimarães Ferreira na
década de 1940 para abrigar o Curso de

Fundação Getty libera recursos
para edifício histórico

Aplicação promovido pelo Insti-
tuto Oswaldo Cruz desde 1908,
inclui jardim e mural de autoria
do paisagista Roberto Burle Marx.
O Pavilhão Arthur Neiva integra
o núcleo modernista da Fiocruz,
formado ainda pela Portaria da
Avenida Brasil, projeto de Nabor
Foster, e o Pavilhão da Febre
Amarela, de Roberto Nadalutti.
O pavilhão é tombado pelo Insti-
tuto Estadual do Patrimônio Cul-
tural (Inepac).

O Curso de Formação Técnica dos
Agentes Indígenas de Saúde do Alto
Rio Negro, desenvolvido pelo Instituto
Leônidas e Maria Deane (ILMD/Fiocruz
Amazonas) em parceria com a Escola
Politécnica de Saúde Joaquim Venân-
cio (EPSJV/Fiocruz), foi selecionado pela
Organização Mundial de Saúde (OMS)
como uma das 25 iniciativas inovado-
ras em saúde no mundo. A Fiocruz

Fruto de uma parceria entre o Fórum das
Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis
(RJ) e de Ubatuba (SP) e a Fiocruz, com apoio
da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), o
projeto Observatório de Territórios Sustentá-
veis e Saudáveis da Bocaina (OTSS) inaugu-
rou seu espaço e entregou o primeiro módulo
de saneamento ecológico construído na Es-
cola Municipal Martim de Sá, localizada na
comunidade caiçara da Praia do Sono, am-
bos em Paraty. O OTSS é um espaço tecno-
político para o desenvolvimento de soluções
territorializadas baseadas na ecologia de sa-
beres e que têm potencial para tornarem-se
estratégias regionais e alternativas para a ga-
rantia dos direitos das comunidades tradicio-
nais, especialmente aqueles relacionados ao
território, à cultura, às atividades tradicionais
e à qualidade de vida. Tem como área de
atuação o litoral norte do Estado de São Pau-
lo e litoral sul do Estado do Rio de Janeiro,
onde vivem cerca de cinquenta comunida-
des tradicionais de três etnias: caiçaras, indí-
genas e quilombolas.

Fórum de Comunidades
Tradicionais inaugura
observatório em Paraty

A rede Brasil Saúde Amanhã, inicia-
tiva da Fiocruz que articula a prospec-
ção estratégica do futuro do sistema de
saúde brasileiro, apresentou o seu novo
portal na internet. A plataforma, em ver-
são revista e atualizada, disponibiliza gra-
tuitamente os cinco volumes do livro A
Saúde no Brasil em 2030: prospecção
estratégica do Sistema de Saúde Brasi-
leiro, além de relatórios técnicos, de pes-

Saúde Amanhã lança plataforma na internet

Curso da Fiocruz Amazonas é eleito pela
OMS uma das 25 iniciativas inovadoras em saúde

Amazonas é a única representante do
Brasil em meio a outras de 24 países
da América do Sul, Ásia e África, e foi
selecionada dentre 180 experiências.

Coordenado pela vice-diretora de
Ensino da Fiocruz Amazonas, Maria
Luiza Garnelo, o curso teve como ob-
jetivo elevar a formação escolar dos
Agentes Indígenas de Saúde (AIS),
permitindo ainda sua formação profis-

sional. Com seis anos de projeto, 139
AIS conquistaram o certificado de con-
clusão do ensino médio e de técnico
em saúde. Além da Fiocruz Amazonas
e da EPSJV, o curso teve parceria com
a Secretaria de Educação do Amazo-
nas, da Federação das Organizações
Indígenas do Alto Rio Negro, da Pre-
feitura de São Gabriel da Cachoeira e
do Conselho Distrital.

quisa e textos para discussão que atuali-
zam o público sobre o andamento do
projeto, que trabalha com o horizonte
móvel de 20 anos.

O portal Saúde Amanhã disponibili-
za, ainda, um visualizador cartográfico
interativo, que permite identificar e ob-
servar os principais pólos de atendimen-
to do Sistema Único de Saúde (SUS),
considerando diversos serviços de saúde

de média e alta complexidade, além de
transplantes e serviços de apoio à diag-
nose. Elaborado a partir de informações
do DataSUS para o período 2010-2012,
a ferramenta também auxilia a visuali-
zação dos fluxos de usuários em busca
de atendimento, evidenciando os princi-
pais municípios que demandam serviços
de saúde, bem como os que mais são
mais demandados.
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doença de Chagas afe-
ta certa de 12 milhões
de pessoas no mundo.
Somente no Brasil, 3
milhões sofrem com o

agravo, segundo o Ministério da Saú-
de. Considerada a pior das complica-
ções ocasionadas pela doença, a
cardiopatia chagásica crônica (CCC)
acomete pelo menos um terço dos pa-
cientes e é a causa de mortalidade
mais importante relacionada à doen-
ça. Na ausência de um tratamento es-
pecífico, os médicos recorrem a
medicamentos usados para combater
outras enfermidades do coração, ca-
pazes apenas de atenuar os sintomas.
É das bancadas do Laboratório de Bio-
logia das Interações do Instituto Oswal-
do Cruz (IOC/Fiocruz) que surge uma
esperança para os pacientes: um can-
didato vacinal capaz de reprogramar a
resposta imunológica, controlar a pro-
gressão da doença e recuperar as le-
sões provocadas pela enfermidade nos
tecidos do coração. O resultado dos
testes promissores realizados em ca-
mundongos acaba de ser publicado na
revista científica internacional PloS Pa-
thogens. O estudo é fruto de uma par-
ceria com diversas instituições, por
meio do Instituto Nacional de Ciência
e Tecnologia de Vacinas, envolvendo
o Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz),
Centro de Pesquisa René Rachou
(CPqRR/Fiocruz Minas), Universidade
Federal Fluminense (UFF), Universida-
de Federal de Minas Gerais, Universi-
dade Federal de Santa Catarina,
Universidade Federal de São Paulo e
Universidade de Massachusetts.

A
Cristiane Albuquerque

IMUNIZANTES
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Construindo
o imunizante

Para a construção do imunizante em
testes, chamado rAdVax, a ideia foi mo-
dificar um vírus muito comum – o adeno-
vírus, presente em cerca de 95% da
população mundial – para funcionar como
um “sistema de entrega” de elementos
capazes de provocar a resposta imunoló-
gica. Este adenovírus recombinante foi
programado para transportar pequenas
sequências genéticas de duas diferentes
fases da vida do Trypanosoma cruzi, pa-
rasito causador da doença: a sequência
ASP2, referente à forma amastigota do
T. cruzi (que vive apenas dentro das célu-
las do hospedeiro), e a sequência TS, re-
ferente à enzima trans-sialidase, que está
presente na forma tripomastigota (um dos
estágios do parasito).

“Buscamos, assim, gerar respostas
imunes para as duas formas infectantes
do parasito, cobrindo seu ciclo de vida
quando está dentro do organismo huma-
no”, explica Joseli Lannes, chefe do La-
boratório de Biologia das Interações do
IOC/Fiocruz e líder da pesquisa. “Desta
forma, o imunizante reduzirá a resposta
inflamatória induzida pelo T. cruzi, além
de evitar o desenvolvimento da miocar-
dite chagásica e, portanto, a forma car-
díaca grave encontrada nos pacientes
chagásicos crônicos”, completa Ricardo
Gazzinelli, pesquisador do Centro de Pes-
quisa René Rachou (Fiocruz Minas).

Durante os primeiros estudos, publi-
cados em 2008 e 2009, os pesquisado-
res testaram o candidato vacinal em
camundongos com o intuito de profila-
xia, para evitar o desenvolvimento da

forma aguda da doença de Chagas, que
normalmente é assintomática e inapa-
rente. Os resultados comprovaram que
o imunizante apresentava potencial para
alterar o curso da resposta imunológica,
favorecendo uma resposta protetora. A
partir daí, o objetivo foi testar a vacina
para uma aplicação terapêutica, nos ca-
sos em que a forma crônica da doença
já está instalada. “Na forma crônica, o
paciente já apresenta complicações cau-
sadas pela doença, sobretudo danos no
coração”, destaca Joseli.

O ganho de uma
vacina terapêutica

O conceito de vacina terapêutica,
já usado em pesquisas para desenvol-
vimento de imunizantes contra HIV e
tuberculose, por exemplo, representa
um novo paradigma para os pacientes
que sofrem com a forma crônica da
doença de Chagas. Os testes realiza-
dos em camundongos e que acabam
de ser publicados mostram que é pos-
sível alterar o rumo da doença e repro-
gramar a reposta imune.

Os camundongos foram imuniza-
dos em duas etapas: receberam a pri-
meira dose da vacina após 120 dias de
infecção, período em que já apresen-
tam sintomas da cardiopatia chagási-
ca, e a segunda dose 40 dias após a
primeira. Em seguida, foram analisa-
dos em relação a diversos aspectos que
costumam ser observados em pacien-
tes, incluindo a resposta imunológica,
a quantidade do parasito no organis-
mo, os danos no tecido cardíaco e a
presença de anormalidades elétricas,
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como arritmias e alterações na fre-
quência cardíaca.

“O acompanhamento, realizado
por meio de exames de eletrocardio-
grama, mostrou resultados positivos.
Após 160 e 190 dias de infecção, os
animais apresentaram redução de anor-
malidades elétricas, com a frequência
e ritmo cardíaco próximos do normal,
além de melhora significativa da lesão
cardíaca”, aponta Isabela Resende
Pereira, aluna do Programa de Douto-
rado em Biologia Celular e Molecular
do IOC e uma das autoras do estudo.

Reprogramando
a resposta imune

Os pesquisadores também observa-
ram que o candidato vacinal conseguiu
reprogramar e reverter a presença de al-
tos níveis de óxido nítrico no organismo.
Produzido pelo sistema imunológico como
um mecanismo para combater a infec-
ção pelo T. cruzi, o óxido nítrico é capaz
de atuar contra parasitas e tumores, mas,
quando presente em grandes quantida-
des, pode lesionar o coração – que, no

caso dos pacientes com Chagas, já está
danificado pelo próprio protozoário. A pre-
sença de altos níveis de óxido nítrico na
doença de Chagas foi proposta como um
biomarcador que permitiria indicar a pio-
ra do quadro clínico do paciente.

“Após a primeira dose, verificamos
que os níveis de óxido nítrico se manti-
nham altos. Mas, após a segunda dose,
ele diminuiu consideravelmente. Além de
exames sanguíneos, fizemos a análise do
tecido cardíaco, por meio da técnica de
PCR em tempo real, e vimos que a enzi-
ma que induz a produção de óxido nítrico
também estava diminuída”, explica Isa-
bela. “Estes resultados mostram que a
produção desta substância pode ser mo-
dulada ou reprogramada. Ou seja: a vaci-
na pode alterar o curso da doença que já
estava estabelecido”, completa Joseli.

Outro ganho importante foi observa-
do nos linfócitos T CD8+, que têm sua
produção ativada pela presença do T. cru-
zi. De acordo com estudos anteriores, eles
se dividem em dois grupos com funções
distintas: um deles produz interferon-
gama, proteína que diminui os danos car-
díacos, enquanto o outro produz perforina,
que provoca alterações elétricas e lesão

nas fibras musculares do coração. No es-
tudo, o número de células perforina+ di-
minuiu expressivamente, enquanto as
células benéficas permaneceram. “Além
de diminuir os números de células noci-
vas, conseguimos manter a quantidade
do que chamamos de citocinas benéfi-
cas, que ajudam a reduzir os danos cardí-
acos. Este achado pode representar um
grande avanço para os portadores da do-
ença de Chagas”, ressalta Isabela.

De acordo com Joseli, a vacina pode
ser um importante instrumento para o
controle da doença e principalmente para
interferir no resultado da enfermidade entre
pacientes crônicos. “Fomos capazes de
mostrar que, interferindo em componen-
tes da resposta imune, é possível alterar
o curso da doença”, disse a pesquisado-
ra. Apesar do bom resultado, a pesquisa-
dora chama a atenção para os novos
desafios que se descortinam a partir de
agora. “O desenvolvimento de uma vaci-
na eficaz para a doença de Chagas vai
além da questão científica. Precisam ser
consideradas todas as barreiras econômi-
cas relacionadas a um produto dedicado
a uma doença negligenciada, como é o
caso da doença de Chagas”, conclui.
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m busca de inovações
para o tratamento da
doença de Chagas,
pesquisadores do Insti-
tuto Oswaldo Cruz

(IOC), em parceria com o Instituto Na-
cional de Infectologia Evandro Cha-
gas (INI), duas unidades da Fiocruz,
estudam uma nova forma de reduzir
os danos cardíacos relacionados à fase
crônica da doença. O Projeto Selênio
é uma iniciativa inédita que propõe
uma estratégia complementar aos
atuais medicamentos usados no tra-
tamento da enfermidade: um suple-
mento à base de selênio, que atua
como um poderoso antioxidante e
que pode reduzir os danos cardíacos
relacionados à fase crônica da enfer-
midade. “Uma das causas da cardio-
patia, neste estágio da doença, é o
dano oxidativo, caracterizado pela
ação do oxigênio no organismo que
afeta células do corpo a partir da
geração de radicais livres. Este novo
fármaco busca prevenir esta ação,
que acelera o desgaste do coração”,
explica a pesquisadora Tania Araújo-
Jorge, coordenadora do estudo e che-
fe do Laboratório de Inovações em
Terapias, Ensino e Bioprodutos do IOC.

E
Lucas Rocha

O estudo clínico, aprovado pela
Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), busca avaliar os bene-
fícios da substância em indivíduos
com a forma crônica da doença. O
desenho do ensaio foi publicado na
revista científica internacional Trials,
especializada em estudos clínicos. A
expectativa é de que, uma vez com-
provada a eficácia do selênio para a
melhoria dos indicadores de evolução
da cardiopatia nos pacientes, o me-
dicamento possa ser introduzido na
rotina de tratamento. “Participar de
uma iniciativa como essa é uma sa-
tisfação muito grande. Saber que es-
tou tendo a chance de ajudar outras
pessoas é um ganho único”, destaca
Manoel dos Santos, um dos voluntá-
rios da pesquisa.

Elemento
antioxidante

Elemento químico essencial à
vida, o selênio está presente no san-
gue e nos tecidos em baixas concentra-
ções na forma de um micronutriente.
Componente natural do solo, a subs-
tância é captada pelas plantas e

transmitida para os alimentos.
Além de proteger contra da-
nos oxidativos que são
comuns em infecções –
como a causada pela
doença de Chagas –
o selênio também é
importante para o
metabolismo de hor-
mônios da tireoide
e pela síntese de
DNA, por exemplo.
Além disso, é co-
mumente utilizado
no tratamento de ou-
tras doenças, como
alguns tipos de câncer
e algumas cardiopati-
as não infecciosas.

Tania explica que a
relação entre o baixo ní-
vel de selênio e a evolu-
ção para formas mais
graves da doença de Cha-
gas começou a ser investi-
gada no final da década de
90. Uma primeira publica-
ção de dados em pacientes
aconteceu em 2002, o que
gerou a evidência de que
os níveis de selênio no

INOVAÇÃO
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soro dos pacientes eram mais bai-
xos quando eles estavam no estado
mais avançado da doença cardíaca.
“Os estudos feitos com animais com-
provaram a hipótese de que os indi-
víduos infectados suplementados
com selênio poderiam desenvolver
menos lesões e sintomas, conseguin-
do viver melhor. A substância pode-

rá ser usada para repor os níveis
de selênio no organismo de

pacientes chagásicos e ser
complementar aos atuais me-

dicamentos utilizados no
tratamento da doença de
Chagas”, completa. O
selênio não reduz a taxa
de reprodução do Trypa-
nosoma cruzi (parasito
causador da doença de
Chagas) no organis-
mo, mas tem potenci-
al  para melhorar a
função cardíaca, e por
consequência, a qua-
lidade de vida dos pa-
cientes.

Ensaio
clínico

Para esta etapa, es-
tão sendo selecionados,

desde 2014, voluntários em
fase crônica da doença aten-

didos pelo Instituto Nacional de
Infectologia Evandro Chagas. Com

duração prevista de cinco anos de
acompanhamento após a inclusão do
último voluntário, o ensaio clínico
contará com a participação de 130
pacientes. Eles são divididos em dois
grupos: o primeiro recebe o trata-
mento com selênio, e o segundo, re-
cebe cápsulas idênticas, mas sem a
substância terapêutica.

“Para que não haja interferênci-
as, nem os voluntários nem os pro-

fissionais da equipe sabem quem
faz parte de cada grupo, apenas
o farmacêutico responsável do
projeto. Todos contribuem para o
processo de comparação e valida-

ção dos efeitos do medicamento, pois
um grupo não pode ser analisado
sem o outro”, explica Tania. “Na pri-
meira fase, o tratamento é feito com
doses diárias do medicamento, via
oral, e com baixa quantidade da subs-
tância, porém, com uma concentra-
ção suficientemente efetiva para
beneficiar o sistema cardiovascular”,
ressalta ela. As cápsulas usadas no
ensaio são produzidas e doadas pela
farmacêutica Catalent Relthy Softgel,
por meio de uma parceria público-pri-
vada firmada pelo projeto.

Durante todo o período, o quadro
clínico dos voluntários será acompa-
nhado por meio de consultas médi-
cas, realização de exames clínicos e
de sangue, além de avaliação dos in-
dicadores de desenvolvimento das car-
diopatias. Os pesquisadores esperam
obter como resultado uma redução de
pelo menos 50% na taxa de progres-
são da cardiopatia chagásica crônica.
“A expectativa é que o selênio possa
fortalecer as defesas antioxidantes dos
pacientes e não apresente efeito co-
lateral”, conclui Tania.

Colaborador
da ciência

Manoel dos Santos, de 57 anos,
descobriu que tem a doença de Cha-
gas em 2006. O aposentado, que
chegou ao Rio de Janeiro há mais
de 35 anos, acredita ter adquirido a
doença na sua cidade natal, o mu-
nicípio de Teixeira (PB). Cansaço,
fadiga e indisposição eram alguns
dos sintomas que o impossibilitavam
de cumprir suas atividades cotidia-
nas. Após passar por uma série de
consultas médicas, Santos foi diag-
nosticado com o agravo. Recente-
mente, ele aderiu, como voluntário,
ao Projeto Selênio. “Participar de
uma pesquisa que pode servir para
melhoria da qualidade de vida é uma
satisfação muito grande. Ainda que
o benefício não seja direto para
mim, se ajudar outras pessoas é um
ganho único”, destaca.
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uem precisa recorrer aos
bancos de sangue da he-
morrede brasileira ganhou
ainda mais segurança.
Após publicação de porta-

ria, em 2014, tornando obrigatória a re-
alização do teste de ácido nucleico (teste
NAT) nos bancos de sangue do país, o
paciente que precisar de uma transfu-
são correrá menos riscos de infecção. Isso
porque o kit NAT produzido pelo Institu-
to de Tecnologia em Imunobiológicos
(Bio-Manguinhos/Fiocruz) passou a detec-
tar um novo alvo: o vírus da hepatite B
(HBV). Assim, o teste, que já identifica-
va o HIV (vírus da Aids) e o HCV (vírus
da hepatite C) se torna ainda mais ne-
cessário. A versão “atualizada” do pro-
duto foi disponibilizada para testes
moleculares oferecidos nos hemocentros
do país no final do último ano. Com este
teste NAT, a janela imunológica entre a
infecção e a detecção dos anticorpos
específicos produzidos pelo sistema imu-

Q
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nológico para estes vírus será reduzida
para 10 a 12 dias, ampliando assim a
segurança transfusional. Isso ocorre por
que enquanto os testes de triagem soro-
lógica procuram anticorpos, o que de-
manda tempo, o NAT, por biologia
molecular, detecta diretamente um com-
ponente do vírus, o ácido nucléico. “Con-
seguimos incluir o novo alvo aproveitando
a infraestrutura dos laboratórios da Rede
NAT e a capacitação técnica da hemor-
rede, mantendo a faixa de tempo e ca-
pacidade de processamento do produto”,
ressalta o diretor de Bio-Manguinhos,
Artur Roberto Couto.

O coordenador-geral de Sangue e
Hemoderivados do Ministério da Saúde,
João Paulo Baccara Araujo, ressalta a
importância da identificação do novo
alvo. “A hepatite B é uma doença de
notificação compulsória e, segundo da-
dos de 2012 do Ministério da Saúde,
entre os casos notificados, a transfusão
sanguínea é classificada como a quarta
fonte mais frequente de infecção (5,5%).
A inclusão do HBV para triagem de doa-

internacional da
Fundação Bill & Melinda
Gates

dores no NAT traz importantes impactos
na saúde pública, principalmente para
os estados em que se observa alta pre-
valência da doença”, ressalta.

É o caso, por exemplo, do Amazo-
nas. “O estado detém uma das maio-
res incidências do vírus da hepatite B,
particularmente no oeste do estado, e
a transfusão de sangue pode ser, em
parte, responsável por sua perpetua-
ção. A introdução do NAT para o HBV
é um pleito antigo de nosso hemocen-
tro e sua implementação elevará a se-
gurança transfusional”, comemora o
diretor da Fundação Hospitalar de He-
matologia e Hemoterapia do Amazo-
nas (Hemoam), Nelson Fraiji.

Baccara espera obter, na identifica-
ção do vírus da hepatite B, a mesma
segurança e resultados alcançados pelo
kit NAT de Bio-Manguinhos para os al-
vos HIV e HCV. “Cumprimos nosso de-
ver maior de disponibilizar para todo
cidadão brasileiro que precisar de san-
gue um produto cada vez mais seguro
e de qualidade com um custo reduzido

considerando os custos avaliados na im-
plantação do teste. Desde 2008 até o
terceiro trimestre do 2014, foram testa-
das para HIV e HCV cerca de 6,5 mi-
lhões de amostras. O aumento da
segurança transfusional faz com que o
kit NAT seja ferramenta ímpar para a
triagem laboratorial de doenças infec-
ciosas transmissíveis por transfusão, con-
tribuindo para o grande avanço da
hemoterapia nacional”, conclui.

A hepatite B
Trata-se de uma infecção por um

vírus que pode afetar o fígado. Pode ser
assintomática, mas são comuns os sin-
tomas de cansaço, icterícia (presença
de uma cor amarelada na pele, mais
comum em recém-nascidos) e perda de
apetite. A maior parte das pessoas se
recupera completamente da infecção
inicial aguda sem qualquer tratamento,
mas 10% têm hepatite crônica, conti-
nuam a infectar outras pessoas e cor-
rem perigo de vida ao desenvolverem
cirrose hepática. O vírus pode ser trans-
mitido pela saliva e por outras secre-
ções do organismo. Formas comuns de
transmissão são: da mãe infectada para
o bebê, antes ou depois do parto; du-
rante o sexo sem proteção com um
parceiro infectado; por uma transfusão
de sangue contaminado; pelo contato
íntimo com uma pessoa infectada, usan-
do a mesma escova de dente ou lâmi-
nas e por seringas contaminadas.

A única maneira de saber se uma
pessoa está com hepatite B é pelo exa-
me de sangue. As pessoas portadoras
do vírus precisam ser educadas sobre
como se cuidar, limitando a ingestão de
bebidas alcoólicas, evitando a transmis-
são por escovas de dentes ou giletes e
praticando sexo seguro. Em alguns paí-
ses as crianças são vacinadas rotineira-
mente contra a hepatite B, assim como
os parentes próximos das pessoas com
hepatite crônica. De acordo com a Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS),
entre 10 e 30 milhões de pessoas são
infectadas pelo HBV a cada ano, 400
milhões estão cronicamente infectadas
e aproximadamente duas pessoas mor-
rem a cada minuto devido a hepatite B
e suas complicações.

Fotos: Ascom/Bio-Manguinhos
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esquisadores do Insti-
tuto Leônidas e Maria
Deane (ILMD/Fiocruz
Amazonas) e do Labo-
ratório de Medicina da

Universidade da Califórnia, em São
Francisco (EUA), identificaram, pela
primeira vez no Brasil, um novo tipo
de vírus que causa diarreia e parali-
sia flácida temporária nos membros
inferiores. A paralisia é temporária e
pode durar até dez dias. O mais gra-
ve é que o vírus pode causar encefa-
lite, uma inflamação da membrana
que envolve o cérebro, que se não
tratada pode levar à morte.

Trata-se do Germycircularvirus,
detectado a partir da análise mole-
cular das fezes de crianças de 0 a 10
anos de idade com diarreia, atendi-
das em prontos-socorros de Manaus.
De acordo com a pesquisadora da
Fiocruz Amazonas e responsável pelo
estudo, Patrícia Orlandi, o vírus já
havia sido encontrado no Sri Lanka e
na Nicarágua, em adultos, mas nun-
ca em crianças e no Brasil.

“Depois de uma diarreia, cinco a
sete dias depois, as crianças que fo-
ram acometidas por esse vírus, algu-
mas delas tiveram paralisia flácida
dos membros inferiores. A paralisia
nos membros inferiores, ou seja, nas
pernas, não é simplesmente a fraque-
za que dá após longos períodos diar-
reicos. É uma paralisia total, com

P
Camila Carvalho

impossibilidade de andar por até duas
semanas”, diz a pesquisadora.

Segundo ela, o Gemycircularvirus
só não foi encontrado antes no Brasil
porque o tratamento é o mesmo uti-
lizado contra a diarreia comum. “Ele
(o vírus) foi descoberto aqui porque
a gente fez a pergunta, a gente fez
pesquisa de campo. Não quer dizer
que ele não exista no resto do país”,
afirma Patrícia.

Parceria
O estudo iniciou em 2007, quando

pesquisadores da Fiocruz Amazônia
coletaram 1,5 mil amostras de fezes
de crianças, de 0 a 10 anos, com diar-
reia atendidas no Hospital e Pronto
Socorro João Lúcio e na Policlínica da
Codajás (PAM Codajás), em Manaus,
para analisar quais tipos de vírus e bac-
térias mais acometem as crianças na
capital do estado.

As pesquisas tiveram aporte finan-
ceiro do governo do estado, via Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do
Amazonas (Fapeam) em parceria com
o Conselho Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico (CNPq), no
âmbito do Programa de Pesquisa para
o Sistema Único de Saúde (PPSUS).
Patrícia Orlandi contou que, em 2014,
o pesquisador da Universidade da Cali-
fórnia Tung Gia Phan entrou em conta-
to com a Fiocruz Amazonas, solicitando

PESQUISA
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amostras das fezes coletadas para ana-
lisar a ocorrência de novos vírus.

“Ele viu nosso estudo e entrou
em contato conosco solicitando 600
amostras para analisar com relação
a novos tipos de vírus. Em cinco das
600 amostras ele encontrou o novo
vírus do gênero Gemycircularvirus.
Parece pouco, mas significa dizer
que o vírus está circulando e que
temos de melhorar o diagnóstico
para que haja tratamento adequado
e o quadro não se agrave”, observa
Patrícia.

Kit de diagnóstico
Diante dos resultados, a pesqui-

sadora informou que está iniciando
um estudo para o desenvolvimento
de um kit de diagnóstico rápido do
vírus Gemycircularvirus. “Com o de-
senvolvimento de um kit para diag-
nóstico, auxiliaremos na vigilância
epidemiológica de um vírus que é tão
agressivo e que, até então, era des-
conhecido”, disse.

Patrícia explica que a transmis-
são do novo tipo de vírus é feita a
partir do consumo de água contami-
nada com fezes. Atualmente, o di-
agnóstico só pode ser feito após a
análise molecular das fezes do paci-
ente. “Tentaremos descobrir, ainda,
se o vírus está circulando na Ama-
zônia para diminuir a incidência de
casos”, esclarece.
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studo publicado na re-
vista Memórias do
Instituto Oswaldo
Cruz relata, pela pri-
meira vez, evidências

da presença do vírus mayaro no Pan-
tanal do Mato Grosso do Sul, comu-
mente encontrado na Região Norte.
Pesquisadores do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz) encontraram, na
localidade de Nhecolândia, dados que
apontam o contato de cavalos, ove-
lhas e jacarés com o vírus: foram en-
contrados anticorpos para o vírus
mayaro nestes animais, o que é um
indicativo da sua presença na região.

A detecção de anticorpos em ca-
valos é interessante porque indica a
circulação do vírus mayaro em uma
camada mais baixa da floresta do
Pantanal, próxima ao solo. “O vírus
mayaro, a princípio, circula na parte
alta da floresta entre primatas e mos-
quitos diurnos que apresentam mai-
or atividade na copa das árvores.
Entretanto, estes vetores podem
eventualmente se aproximar do solo
e picar outros animais”, explicou o
pesquisador Alex Pauvolid-Corrêa,
que desenvolveu o estudo durante o
doutorado no Programa de Pós-Gra-
duação em Medicina Tropical do Ins-
tituto Oswaldo Cruz (IOC).

Uma hipótese é de que essa
transmissão ocorra quando mosqui-
tos infectados picam equinos ao se
deslocarem entre as árvores do Pan-
tanal – que, em área de cerrado, são
naturalmente espaçadas. Ainda não
se sabe, porém, quais as razões para
a presença do vírus na localidade.
“Por enquanto, não podemos preci-
sar se o vírus foi trazido para a re-

E
Fernanda Turino

gião, talvez por aves migratórias, ou
se ele sempre esteve presente, po-
rém sem ainda ter sido identificado”,
afirma. Interessante, entretanto, é
que em um estudo anterior, também
conduzido com cavalos na mesma
região em 2007, todos os animais
analisados foram soronegativos para
o vírus mayaro”, completa.

Os estudos de Alex, que atual-
mente faz pós-doutorado no Centro
para Prevenção e Controle de Doen-
ças (CDC, na sigla em inglês), nos
Estados Unidos foram orientados pela
virologista Rita Nogueira, chefe do
Laboratório de Flavivírus do IOC. A
pesquisa também encontrou anticor-
pos para o vírus da encefalite equina
venezuelana nas amostras analisa-
das, um indicativo da circulação do
mesmo na região.

A doença
Apesar de pouco conhecida pela

população, a febre mayaro é uma
doença antiga. É caracterizada por
febre branda ou moderada, de iní-
cio abrupto e curta duração, acom-
panhada principalmente de calafrios
e dores musculares, nas articulações
e de cabeça. Tem grande importân-
cia médica no Brasil e atinge princi-
palmente a Região Norte. No Pará,
por exemplo, já foram reportadas
epidemias e casos da doença são fre-
quentes. Segundo o pesquisador, é
difícil ter uma noção do número real
de casos no país. “Por ser uma do-
ença não fatal e na maioria das ve-
zes com um quadro clínico brando,
muitas pessoas que adoecem não
procuram assistência médica ou

quando procuram não são diagnos-
ticadas”, explica.

Outro fator que dificulta a notifica-
ção dos casos é que a febre mayaro
ocorre, em locais de difícil acesso e dis-
tantes de assistência médica – o que
complica ainda mais o diagnóstico. “Há
relatos científicos de diversas epidemi-
as de febre mayaro no norte do Brasil,
mas o número de casos é provavelmen-
te maior do que o reportado”, acres-
centou Alex.

Até o momento, sabe-se que a
doença se manifesta apenas no ho-
mem. Animais, como cavalos, ovelhas
e jacarés – que também foram investi-
gados na pesquisa – também podem
se infectar com o vírus, porém sem
desenvolver a febre. “A pecuária tra-
dicional realizada no Pantanal, em que
cavalos, bois e ovelhas são criados em
grandes áreas de pasto nativo, sem
degradar as florestas, permite contato
direto destes animais com a fauna e
flora locais. Esta característica faz de-
les importantes indicadores da circula-
ção de arbovírus [vírus essencialmente
transmitidos por mosquitos] na região”,
detalha Alex.

O mesmo papel também é desem-
penhado por alguns animais silvestres,
como, por exemplo, os jacarés. “A
grande população e ampla distribuição
da espécie na região, bem como sua
proximidade às reservas de água re-
manescentes durante períodos de for-
te estiagem, permitem que estes
animais estejam em constante conta-
to com populações de mosquitos veto-
res de arbovírus. Entretanto, não foram
encontradas evidências da circulação
do vírus mayaro nesses animais”, con-
clui o pesquisador.

A rota do vírus mayaro
Evidências da presença do vírus no Pantanal do Mato Grosso do Sul
apontam que a distribuição geográfica do vírus está crescendo no país

INVESTIGAÇÃO
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Ciclo de
transmissão

O principal vetor do vírus mayaro
é o mosquito da espécie Haemago-
gus janthinomys, um animal silvestre
de hábitos predominantemente diur-
nos encontrado principalmente nas
copas de árvores de matas úmidas.

Em virtude disso, a febre mayaro
ocorre principalmente em áreas de
floresta conservada. Estudos recentes,
porém, sugerem uma potencial trans-
missão do vírus em áreas de floresta
degradada na Amazônia. Também já
foram encontradas evidências do ví-
rus em população humana de gran-
des cidades, como Cuiabá e Manaus
– o que pode indicar uma possível
mudança da doença, com a amplia-

ção para áreas urbanizadas.
Primatas do gênero Callithrix, o

mesmo do mico-estrela, atuam como
os hospedeiros amplificadores mais
comuns do vírus mayaro. Isso signifi-
ca que, quando infectados, esses ani-
mais podem apresentar grande carga
viral na corrente sanguínea e, assim,
servir como um amplificador do vírus,
no qual os vetores se ‘abastecem’ para
infectar outros vertebrados.
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Alerta de
urbanização

Estudos recentes alertam para uma
potencial urbanização da doença. Para
isso dois fatores são fundamentais: o
contato da população urbana com in-
setos transmissores e a presença de
hospedeiros amplificadores nas gran-
des cidades. Este pode ser justamente
o caso do mayaro.

Com relação aos vetores, existem
três possibilidades. A primeira está
relacionada ao próprio Haemagogus
janthinomys e ao crescimento das ci-
dades próximas a áreas silvestres no
Norte e Centro-Oeste do Brasil. Como
o mosquito pode circular abaixo das
copas das árvores, ele seria capaz de
infectar moradores de regiões próxi-
mas da mata.

A segunda estaria associada à
transmissão por pernilongos, insetos
comuns nas grandes cidades e que
concentram sua atividade durante a
noite. Esta é a hipótese dos estudos
que apostam na transmissão do vírus
mayaro em localidades com floresta
degradada na Amazônia. Outro inse-
to que poderia surgir como potencial
vetor do vírus em áreas urbanas é o
Aedes aegypti, pois estudos anterio-
res, realizados em laboratório, já de-
monstraram a capacidade de o
mosquito da dengue também trans-
mitir o vírus mayaro.

Já o papel de hospedeiros amplifica-
dores poderia ser desempenhado por pri-
matas que vivem em áreas urbanas, como
micos e saguis, muito comuns em gran-
des cidades brasileiras. Uma outra possi-
bilidade seria, em um futuro difícil de
precisar, a adaptação do vírus à amplifi-
cação em população humana: neste ce-
nário, as pessoas passariam a servir como
hospedeiros amplificadores do vírus. Acre-
dita-se que foi isso que ocorreu, há muito
tempo, com o vírus chikungunya, que, an-
tes de ter o homem incluído em seu ciclo
de transmissão, circulava principalmente
entre macacos e mosquitos em copas de
árvore na África.

As aves também surgem como
possíveis hospedeiros amplificadores
secundários, isso porque o vírus maya-
ro já foi isolado de uma ave migratória
encontrada na Louisiana, no sul dos
Estados Unidos, no final da década de
1960. “O dado sugere que este indiví-
duo tenha viajado da América Central
ou do Sul para os Estados Unidos”,
supôs Alex. “Isso indica que estas aves
podem levar o vírus para fora das áre-
as endêmicas”, pontua.

Tais dados demonstram a importân-
cia de se promover a vigilância do vírus
mayaro, antes que ele se torne um pro-
blema de saúde pública no país. “Os acha-
dos no Brasil com relação ao vírus indicam
que a vigilância é uma ferramenta impor-
tante”, ressalta a virologista Rita Noguei-
ra, orientadora da pesquisa. “Ele deve fazer
parte do diagnóstico laboratorial diferen-

cial em casos de pacientes que apresen-
tem sintomas compatíveis, especialmen-
te em regiões onde já foram confirmados
casos humanos”.

Esta não é a primeira vez que os pes-
quisadores encontram indícios da presen-
ça de um vírus até então não detectado
no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Nos
últimos cinco anos, foi evidenciada a cir-
culação de pelo menos sete arbovírus que
até então não tinham sido detectados na
região. Em 2011, a equipe do Laborató-
rio de Flavívirus, com apoio da Embrapa
Pantanal, da Universidade de São Paulo,
do Instituto Nacional de Enfermidades Vi-
rales Humanas da Argentina e do CDC
dos Estados Unidos já havia descoberto,
no Pantanal, indícios da presença do ví-
rus do Oeste do Nilo, que ainda não ha-
via sido detectado no Brasil. Recentemente
foi reportado um caso clínico humano no
Piauí, o que levou o Ministério da Saúde
a promover um seminário para discutir
ações de vigilância do vírus.

Apesar da degradação que vem so-
frendo ao longo dos anos, o Pantanal
ainda é um dos biomas mais preserva-
dos do país. Além disso, a região é con-
siderada uma das maiores planícies
alagáveis do mundo e é rota de aves
migratórias. Por conta desses fatores, o
local é de grande importância para o
estudo de arbovírus e sua preservação
é essencial para não alterar os sensíveis
ciclos de transmissão destes arbovírus,
já que o desmatamento poderia aumen-
tar o risco de casos clínicos na região.

Os jacarés foram utilizados no estudo por serem animais de captura relativamente fácil
e com grande contato com os mosquitos vetores do mayaro ao longo de todo o ano
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m parceria com o Insti-
tuto de Tecnologia em
Fármacos (Farmangui-
nhos/Fiocruz), a Socie-
dade Moçambicana de

Medicamentos (SMM) deu início, em
junho, à primeira produção de medi-
camentos com todas as fases integral-
mente operadas em solo africano. E
alcançou a marca de 1 milhão de com-
primidos ainda na primeira semana de
execução da tarefa.

Após um longo e contínuo traba-
lho de quatro anos de instalação da
fábrica, na capital Maputo, com
obras, máquinas e treinamento de
funcionários, a diretora do Escritório
da Fiocruz na África e coordenadora
do Núcleo de Cooperação Internaci-
onal de Farmanguinhos, Lícia de Olivei-
ra, salientou o esforço do aprendizado
e a execução compartilhada. “Para

E
Viviane Oliveira

Farmanguinhos representa o orgulho
de concluir mais uma fase de um tra-
balho nunca realizado por qualquer
outro país ou instituição. É um resul-
tado construído arduamente, não
apenas pelos técnicos mais direta-
mente envolvidos com o projeto,
mas também pelo conjunto de fun-
cionários de diversos setores que con-
tribuíram para estes resultados”,
ressalta Lícia.

O corpo funcional de Farmangui-
nhos também atuou na função de tu-
tor, responsável pelo repasse dos
conhecimentos e de experiências para
a parte moçambicana. Lícia explicou
que essa ação dupla de técnico e tutor
durante a produção representou o que
é chamado de “ajuste fino”, para o
início do funcionamento da fábrica da
SMM. O primeiro fármaco foi o halo-
peridol, neuroléptico utilizado para

esquizofrenia, devido à necessidade
manifestada pelo governo de Moçam-
bique e pela disponibilidade de todos
os insumos farmacêuticos para tal. O
medicamento foi aprovado pelo Con-
trole de Qualidade e, após a valida-
ção dos processos de produção e
testes de estabilidade, os dois lotes,
que totalizam cerca de 2 milhões de
unidades farmacêuticas, estarão dis-
poníveis para distribuição pelo Siste-
ma de Saúde de Moçambique.

Além do hapoleridol, no escopo
do planejamento das atividades para
2015 aparecem outros itens importan-
tes, como propranolol, nevirapina e
glibenclamida, respectivamente anti-
hipertensivo, antirretroviral e antidi-
abético. Neste momento, a SMM
conta com dez registros de medica-
mentos sólidos orais, transferidos a
partir de Farmanguinhos.

FÁRMACOS
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Qual é a previsão da produção
de antiretrovirais para reduzir o
quantitativo de HIV/Aids na região?

Lícia de Oliveira: A transferên-
cia de tecnologia a partir de Farman-
guinhos para a SMM tem como
objetivo de longo prazo produzir an-
tirretrovirais para reduzir a dependên-
cia da doação internacional e de
produzir outros medicamentos da
Relação de Medicamentos Essenci-
ais de Moçambique, que não fazem
parte da lista de doações, mas man-
tém a dependência de importação
com frequentes quebras de estoque
prejudicando a terapia dos pacien-
tes em uso dos diferentes medica-
mentos. No caso dos antirretrovirais,
a nevirapina será o primeiro medi-
camento a ser produzido localmen-
te, ainda em 2015. Em seguida, a
lamivudina e a combinação entre
lamivudina + zidovudina.

A iniciativa de instalação da fá-
brica de medicamentos na África é
referenciada como importante
ação da cooperação Sul-Sul brasi-
leira. Após o início das obras em
2011 na SMM, qual a importância
da produção totalmente realizada
em Moçambique?

Lícia: O projeto de instalação da
fábrica de medicamentos de Mo-
çambique representa uma inovadora
iniciativa da cooperação Sul-Sul exe-
cutada pelo Brasil na área da saúde,
e que está sendo observada por di-
versos atores (universidades, organis-
mos internacionais, organizações não
governamentais e governos estrangei-
ros). O caso da fábrica é, no escopo
das atividades internacionais da Fio-
cruz, mais um exemplo de coopera-
ção estruturante em saúde com vistas
a fortalecer o Sistema Nacional de
Saúde de Moçambique.

Como foi o caminho percorrido
até aqui e qual a visão de futuro de
Farmanguinhos?

Lícia: Nesta jornada, aprende-
mos e exercitamos condições ineren-
tes à cooperação Sul-Sul brasileira,
como a horizontalidade nas relações
com Moçambique, as respostas de-
correntes de demandas apresenta-
das, as adequações das atividades
pactuadas com a equipe moçambi-
cana, priorizando o respeito e a ge-
ração de conhecimento mútuo.

No médio prazo, busca-se viabi-
lizar a fábrica como uma unidade de
produção e de resposta à política de
assistência farmacêutica em Mo-
çambique, alcançado níveis deseja-
dos de sustentabilidade financeira e
ambiental. A instalação total da fá-
brica tem previsão de conclusão em
2017, com a transferência de tecno-
logia de 21 medicamentos.
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édico, virologista, pato-
logista pelo Instituto
Oswaldo Cruz (IOC/Fio-
cruz), jornalista e escritor,
José Reis desenvolveu

importante papel na divulgação cientí-
fica e na construção da ciência brasi-
leira. Em reconhecimento, o CNPq
concede anualmente, desde 1978, o
Prêmio José Reis a cientistas, jornalis-
tas e instituições que se destacam em
suas atividades de divulgação científi-
ca. O acervo de Reis, que acaba de ser
doado pela família à Casa de Oswaldo
Cruz (COC/Fiocruz), é composto por
aproximadamente 9,5 mil itens, inclu-
indo os acervos arquivístico, museoló-
gico e bibliográfico, abrangendo várias
áreas do conhecimento. Coincidente-
mente, em junho a Fiocruz foi anunci-
ada a vencedora do Prêmio José Reis
de Divulgação Científica e Tecnológi-
ca, na categoria Instituição ou Veículo
de Comunicação. O prêmio anual, con-
cedido pelo Conselho Nacional de De-
senvolvimento Cientifico e Tecnológico
(CNPq) desde 1978, é destinado a inici-
ativas que contribuam significativa-
mente para tornar a ciência, a
tecnologia e a inovação conhecidas do
grande público.

M

Acervo
precioso
Fiocruz recebe arquivos do médico e
divulgador José Reis e é anunciada
como vencedora de prêmio do CNPq

Haendel Gomes

Segundo o presidente da Fiocruz,
Paulo Gadelha, receber o Prêmio José
Reis “representa a consagração e o re-
conhecimento de uma das questões
das mais caras desde e constituição da
Fiocruz. É importante que a ciência con-
tribua para a cidadania e a qualidade
de vida. E o trabalho desenvolvido na
área de divulgação pela Fundação bus-
ca justamente que o cidadão possa se
apropriar e ser partícipe na produção
do conhecimento científico”, acrescen-
tou o presidente.

Pesquisadora do Núcleo de Estu-
dos da Divulgação Científica do Museu
da Vida, Luisa Massarani comemorou a
aquisição do acervo de José Reis. “A
COC abriu com chave de ouro esta
nova linha de acervos: José Reis foi um
dos grandes divulgadores da ciência no
Brasil e, certamente, um ícone na
área”, disse a coordenadora do proje-
to, em andamento, para o tratamen-
to, estudo e a disponibilização desse
patrimônio ao público.

O projeto abrange o processamento
técnico, incluindo a higienização, cata-
logação, classificação, indexação e in-
clusão na base de dados bibliográficos e
do acervo arquivístico da COC. Prevê o
estudo do conjunto, buscando gerar pro-

CAPA
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dutos como artigos acadêmicos, livros e
capítulos de livros, bem como a disponi-
bilização, de acesso gratuito na internet,
para que outros pesquisadores e interes-
sados possam obter o seu conteúdo. A
iniciativa conta com apoio do CNPq e
do Departamento de Popularização e
Difusão da C&T do Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação (MCTI).

SBPC
Reis se destacou pela fundação

e consolidação da Sociedade Brasi-
leira para o Progresso da Ciência
(SBPC), em 1948. Um ano depois
ajudou a criar a revista Ciência e
Cultura, da SBPC, tornando-se seu
editor. A trajetória do cientista é mar-
cada pela diversificação. Publicou
livros infanto-juvenis, para adultos,
novelas de rádios e artigos de divul-
gação científica para a Folha da Ma-
nhã (jornal do Grupo Folha), na
década de 1940. Na Folha de S. Pau-
lo, onde manteve uma coluna por
seis décadas, foi diretor de Redação
de 1962 a 1968 e estimulou a cria-
ção do suplemento infantil do jornal,
veiculando temas de ciência.

O diretor da COC, Paulo Elian,
também comemorou a chegada do
acervo. “Estamos diante de um mo-
mento singular para a Casa e a Fio-
cruz, pois reafirma nosso papel na
pesquisa em divulgação científica e
amplia nossa atuação na preserva-
ção e difusão do patrimônio da ci-
ência brasileira. Estamos bastante
felizes com esta aquisição que vai
alavancar o ingresso de outros acer-
vos”, afirmou.

Trajetória
do acervo

Em 2003, o acervo – ainda pouco
conhecido – foi doado à Universidade
de São Paulo (USP) para integrar o
Núcleo José Reis de Divulgação Cientí-
fica, na Escola de Comunicação e Ar-
tes (ECA). No entanto, até hoje não
havia sido organizado, nem permitido
o acesso a pesquisadores e outros in-

O ministro da Ciência, Tecnologia
e Inovação, Aldo Rebelo, entrega
o prêmio José Reis ao presidente da
Fiocruz, Paulo Gadelha
(Foto: Ascom/MCTI)
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teressados. Há cerca de dois anos o
conjunto foi retirado da ECA e passa-
do à Faculdade de Oceanografia; des-
de novembro de 2013 ocupava uma
sala do Instituto de Farmácia da USP.

Os problemas para a guarda do
acervo preocuparam a família, que ini-
ciou a tramitação para doá-lo à Casa
de Oswaldo Cruz, em um processo que
tomou forma há um ano e meio. A
doação à COC teve a concordância da
própria Universidade de São Paulo.

Obra que consumiu seis anos de
dedicação do cientista e divulgador, Tra-
tado de doenças das aves foi escrita em
parceria com Paulo Nóbrega, na déca-
da de 1930. O livro é fruto da experiên-
cia de Reis no Instituto Biológico de São
Paulo, criado em 1927 com a reforma
da Secretaria da Agricultura. A nova ins-
tituição dedicava-se à defesa sanitária da
agricultura, especificamente ao estudo
das doenças e das pragas que atacavam
as lavouras paulistas e a criação de ani-
mais. O Instituto vinha sendo organiza-
do por Arthur Neiva e Henrique da Rocha
Lima, cientistas que colaboraram com
Oswaldo Cruz, em Manguinhos. Além
de veicular informações do cientista, “o
acervo é precioso sob o ponto de vista
do resgate da história da ciência brasilei-
ra e da divulgação científica em nosso
país”, afirmou Luisa Massarani.

Pesquisador como o avô e atuando
no Instituto de Pesquisas do Jardim Botâ-
nico do Rio de Janeiro, Ricardo Reis res-
saltou a importância do conjunto que será
disponibilizado pela COC. “Como botâ-
nico, eu acharia incrível poder consultar
não somente as publicações de Lineu
[Carl], por exemplo, ou de Von Martius
[Carl Friedrich Philipp], Saint Hilare [Au-
gustin François César Prouvençal de] etc,
mas também poder penetrar em suas
bibliotecas como um todo, entender que
outros livros eles liam, que outras influ-
ências tiveram para gestar suas brilhan-
tes teorias e produzir tão nobres
conhecimentos”, destacou ele, citando
cientistas de vários campos de pesquisa.

“Creio que a forma como a Luisa
[Massarani] está organizando o acervo
e prevendo sua disponibilização para a
sociedade permitirá exatamente que
tenham essa experiência no ramo da
divulgação científica, ou seja, as pesso-
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as terão a oportunidade de penetrar um
pouco no pensamento e na emoção de
José Reis. Fico buscando palavras, e não
encontro, para agradecer à Fiocruz, em
especial à Luisa, por nos ajudarem a re-
alizar este sonho de disponibilizar o acer-
vo do vovô para o público em geral”,
festejou Ricardo Reis.

De cientista
a divulgador
da ciência

A preocupação de José Reis com
a divulgação científica surge desde o
início da carreira como pesquisador.
No Instituto Biológico de São Paulo,
ele era bacteriologista encarregado de
estudar uma doença que atacava as
galinhas. Ele percebeu que os criado-
res precisavam tomar conhecimento
de sua pesquisa a fim de obter resul-
tados práticos. Dedicado ao ensino,
ele fazia palestras e estimulava a or-
ganização de feiras de ciência e a en-
trega de prêmios a crianças que
manifestassem vocação científica.

“Ao fim de pouco tempo, eu es-
tava escrevendo artigos em revistas
agrícolas, como Chácaras e Quintais.
Ainda para facilitar a comunicação do
Instituto [Biológico de São Paulo] com
sua clientela, preparei numerosos fo-
lhetos, em linguagem simples, sobre
os diversos problemas que afetavam
a criação de galinhas”, contou José
Reis à socióloga e pesquisadora Alzi-
ra Alves de Abreu, do Centro de Pes-
quisa e Documentação de História
Contemporânea do Brasil (CPDOC) da
Fundação Getúlio Vargas. O problema
havia sido apresentado pelo alemão
radicado no Brasil, o médico e ornitó-
logo Hermann von Ihering, com quem
o brasileiro trabalhou.

Em 1964, José Reis recebeu o Prê-
mio John R. Reitemeyer, concedido
pela Sociedade Interamericana de
Imprensa (SIP) e União Panamerica-
na de Imprensa, por seus trabalhos
em Jornalismo Científico. Em 1975,
foi contemplado com o Prêmio Ka-
linga, da Unesco, pelas atividades na
área de divulgação científica.

A honraria foi concedi-
da também aos britânicos
Bertrand Russell (1957), filó-
sofo e matemático ganhador
do Prêmio Nobel de Litera-
tura (1950), e a Arthur C.
Clarke (1961), autor de The
Sentinel, que inspirou o fil-
me 2001: uma odisseia no
espaço, do cineasta Stanley
Kubrick, e à antropóloga
americana Margret Mead
(1970). Ela foi a primeira
mulher a receber o Kalinga.
O prêmio também foi entre-
gue a outros brasileiros. Os
físicos Ênio Candotti, ex-pre-
sidente da SBPC, foi con-
templado em 1998, e Ernst
Hamburger em 2000. Cinco
anos depois Jeter Jorge Ber-
toletti, professor da Universi-
dade Católica do Rio Grande
do Sul, recebeu a premiação
da Unesco.

O cientista
Nascido a 12 junho de

1907, José Reis foi protago-
nista na construção da ciên-
cia brasileira. Formado em
medicina, cursou patologia
no IOC (1928-1929), obten-
do a medalha de ouro de
melhor aluno. Na década de
1930, esteve na Fundação
Rockefeller, em Nova York,
onde se especializou em
virologia. Reis desenvolveu
diversos trabalhos sobre do-
enças de aves (ornipatolo-
gia), ganhando projeção
internacional. Foi diretor-ge-
ral do Departamento do Ser-
viço Público de São Paulo,
professor da USP e da Uni-
versidade Mackenzie. Em
decorrência uma crise de
pneumonia, morreu em 16
de maio de 2002, aos 94
anos. Até ser internado,
mantinha a coluna semanal
no jornal Folha de S. Paulo,
onde escrevia artigos sobre
diversos ramos da ciência.

Um dos destaques da abertura 67ª reu-
nião da Sociedade Brasileira para o Progres-
so da Ciência (SBPC), em 12 de julho, no
Teatro Bazuah, na cidade de São Carlos (SP),
foi a entrega do Prêmio José Reis de Divulga-
ção Científica e Tecnológica. O presidente
da Fundação, Paulo Gadelha, recebeu a pre-
miação concedida à instituição das mãos do
ministro da Ciência e Tecnologia, Aldo Re-
belo, e do presidente do CNPq, Hernan Cha-
imovich. Para Chaimovich, “o prêmio é um
reconhecimento da atuação da Fiocruz, que
consideramos de fundamental importância”.

Gadelha destacou iniciativas como o
Museu da Vida, o Canal da Saúde, a Olim-
píadas de Saúde e Ambiente e a oferta de
cursos de pós-graduação em educação e
ciência como provas de que a Fiocruz tem
a convicção de que o fazer ciência depen-
de fundamentalmente de uma interação
muito forte com o cidadão. “Estamos na
interface entre o campo da ciência e tec-
nologia e damos respostas a demandas
muito significativas da população no cam-
po da saúde”, afirmou.

Gadelha também apontou a importân-
cia da divulgação científica como pressupos-
to da cidadania ao incentivar a capacidade
do cidadão de adquirir o pensamento crítica
e utilizar formas e processos de resolução de
problemas. E foi além, ao dizer que, se o
cidadão não for um ator importante na pro-
dução científica, as instituições, os projetos e
os cientistas não terão o apoio ativo da po-
pulação para dar suporte a suas atividades.
Chaimovich completou: “Sem ciência, tec-
nologia adequada e inovação será impossí-
vel atingir um desenvolvimento social e
econômico justo”.

Também estiveram presentes à cerimô-
nia o ministro da Educação, Renato Janine
Ribeiro, a presidente da SBPC, Helena Na-
der, o presidente da Finep, Luis Fernandes,
o presidente da Academia Brasileira de Ci-
ências, Jacob Palis, o secretário estadual de
Educação de São Paulo, Herman Jacobus
Cornelis, o prefeito de São Carlos, Paulo
Roberto Altomani, e o reitor da Universida-
de Federal de São Carlos, Targino de Araú-
jo Filho, entre outros.

Prêmio foi entregue
na abertura da 67ª
reunião da SBPC
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ão vai demorar que pas-
semos adiante uma
grande e bela ciência,
que faz arte em defe-
sa da vida”. Em 1928,

o então pesquisador Carlos Chagas,
do Instituto Oswaldo Cruz, expressou
o que viria a ser um compromisso da
futura Fiocruz com a sociedade, ao
longo de toda a história da instituição.
Depois de 87 anos, veio o reconheci-
mento: a Fundação foi anunciada a
vencedora do Prêmio José Reis de Di-
vulgação Científica e Tecnológica de
2015, na categoria Instituição ou Veí-
culo de Comunicação.

“O reconhecimento pelo Prêmio
José Reis das ações de divulgação e
popularização da ciência na Fiocruz
é uma conquista inédita, que vem co-
roar um processo de consolidação ins-
titucional dessas ações. A grande
força da candidatura da Fiocruz para

“N
o prêmio vinha da tradição no cam-
po, que nos leva ao Oswaldo Cruz,
da pluralidade de ações e do reco-
nhecimento institucional de sua cen-
tralidade no processo científico. O
momento não poderia ser mais apro-
priado, já que estamos justamente
fazendo um mapeamento de todas
essas ações com vistas à consolida-
ção de uma política para área”, co-
menta Diego Bevilaqua, coordenador
do Museu da Vida, que, ainda em
1997, foi agraciado com a Menção
Honrosa do Prêmio José Reis.

Desde o início, a divulgação ci-
entífica, enquanto compromisso com
a saúde e a cidadania, tem sido uma
constante na história da Fundação.
A instituição, que em 25 de maio
completou 115 anos, foi criada em
1900, pelo governo do então presi-
dente da República Campos Salles,
com o nome de Instituto Soroterápi-

co Federal, embrião do que veio a
ser a atual Fiocruz. Já em 1907, em
Berlim, e em 1911, em Dresden, o
sanitarista Oswaldo Cruz apresenta-
va uma exposição com os avanços
científicos na área da saúde realiza-
dos pelo Instituto na época, além de
um filme, produzido especialmente
para a ocasião. As imagens, um pi-
oneiro trabalho de divulgação cien-
t íf ica, mostravam a campanha
contra a febre amarela empreendi-
da no Rio de Janeiro pelo sanitarista
(com cenas sobre as ações preventi-
vas adotadas). Esse trabalho foi re-
cuperado e chegou ao grande
público com o lançamento, em 2011,
do documentário Cinematógrafo bra-
sileiro em Dresden, produzido pela
Fiocruz e que foi o primeiro coloca-
do na categoria Melhor Filme de
Curta Metragem de acordo com o
Júri Popular, no Festival Internacio-

Prêmio coroa
atuação de décadas
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nal de Cinema de Arquivo (RECine),
em novembro daquele ano, no Rio
de Janeiro.

Quase um século e numerosas ini-
ciativas depois da exposição em Dres-
den, a Fiocruz inaugurou, em 1999,
o Museu da Vida (MV), um espaço
de integração entre ciência, cultura
e sociedade, que tem por objetivo in-
formar e educar em ciência, saúde e
tecnologia de forma lúdica e criati-
va, por meio de exposições, ativida-
des interativas, multimídias, teatro,
vídeo e laboratórios. Cumprindo ple-
namente a sua função de divulgação
científica – e considerado hoje a “por-
ta de entrada” da Fundação – o MV
é visitado a cada ano por cerca de
60 mil pessoas, grande parte delas
alunos de escolas públicas e privadas
do Rio de Janeiro e até de estados
vizinhos. Estas iniciativas vão muito
além dos limites do campus da Fio-
cruz: estima-se que 3,2 milhões de
pessoas já tenham visto as exposições
que o Museu da Vida tem montado
em outros estados.

Seguindo este caminho, em 2014
a Fundação estabeleceu a sua Política
de Acesso Aberto ao Conhecimento,
na qual reafirma o compromisso com
a democratização do conhecimento e
do acesso à informação científica. Esta

Política visa garantir à sociedade o aces-
so gratuito, público e aberto ao con-
teúdo integral de toda obra intelectual
produzida pela Fundação.

Mais recentemente, em 2015 a
Fiocruz lançou outro espaço para a
divulgação da ciência, o Portal de Pe-
riódicos. No mesmo ambiente virtu-
al, o público tem acesso aberto e
gratuito aos artigos de todas as pu-
blicações científicas editadas na Fio-
cruz. Com a busca integrada em sete
revistas, os leitores têm uma visão
ampliada do conhecimento em saú-
de, a partir de diferentes abordagens.
Blogs, vídeos e matérias especiais
compõe ainda o Portal com o objeti-
vo de torná-lo mais acessível a um
público além do especializado. No-
vas iniciativas, como a produção de
e-books, se colocam no horizonte
para ampliar o acesso ao conheci-
mento científico.

De acordo com os princípios e te-
ses centrais da instituição “a popula-
rização da ciência, sobretudo pela
combinação de ações de comunica-
ção, educação, divulgação científica
e promoção da saúde, entendida
como parte integrante do fazer cien-
tífico, coloca-se como área estraté-
gica e das atividades de ciência e
tecnologia com a sociedade”. Segun-

do a vice-presidente de Ensino, Informa-
ção e Comunicação da Fiocruz, Nísia
Lima, essa diretriz se desdobra de dife-
rentes maneiras entre as unidades que
compõem a Fiocruz e com abrangência
em quase todo o território nacional. “En-
tendemos que a diversidade de ações
de divulgação científica atualmente re-
alizadas tem um eixo unificador: divul-
gar conhecimentos e práticas científicas
tendo como fundamento o compromis-
so com a sociedade. Das ações museo-
lógicas, ao incentivo à vocação de
jovens; de projetos itinerantes ao uso
das mais diversas mídias, a Fiocruz reú-
ne hoje uma rica e diversificada experi-
ência orientada pela perspectiva da
ciência como bem público”, explica a
vice-presidente.

Nísia e o presidente da Fiocruz,
Paulo Gadelha, dedicaram este mo-
mento de comemoração à pesquisa-
dora Virgínia Schall, falecida este ano
e ganhadora do Prêmio José Reis de
Divulgação Científica, na modalidade
Divulgação Científica, em 1990. Além
de sua atuação como cientista na Fun-
dação, Virgínia Schall escreveu seis li-
vros de literatura infantil que tratam
de questões de saúde que afetam as
crianças brasileiras e foi autora de um
jogo (Zig-Zaids), que esclarece dúvi-
das de pré-adolescentes sobre Aids.
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divulgação científica é
tão antiga quanto a pró-
pria ciência, sendo, por-
tanto, difícil apontar
um marco inicial da

área. No Brasil, em que pese sua real
fragilidade ao longo do tempo, ela tem
pelo menos dois séculos de história.
Contudo, ainda são poucas as inicia-
tivas no cenário brasileiro para a for-
mação de pessoal especializado e de
pesquisadores na área. A formação
muitas vezes se dá no trabalho diário
das equipes envolvidas diretamente
em atividades práticas e, mais rara-
mente, em cursos de especialização
e mestrado que criam oportunidades
para a discussão acadêmica neste
campo. A Fiocruz, em breve, passará
a ter um mestrado na área, que será
o único do Rio de Janeiro. O diretor
da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fio-
cruz), Paulo Elian, comemora o mes-
trado, previsto para o próximo ano.

“O curso submetido à Capes é
resultado da experiência profissional
e reflexão acadêmica de um grupo
de pesquisadores que representam
o que temos de mais qualificado no
país na área de divulgação científi-
ca. A Fiocruz e as instituições parcei-
ras têm uma grande responsabilidade,
pois a educação e a divulgação em
ciências cumprem hoje um papel
central no mundo da ciência e do

desenvolvimento tecnológico. Nossa
expectativa é bastante positiva”, fri-
sa o historiador.

No empenho de fortalecer a divul-
gação científica no Brasil, o curso de
especialização em divulgação da ciên-
cia, da tecnologia e da saúde foi estru-
turado em 2009 a partir de uma parceria
de sucesso entre a COC, a Fundação
Jardim Botânico, o Museu de Astrono-
mia e Ciências Afins (Mast), a Funda-
ção Cecierj e a Casa da Ciência (UFRJ).
Os resultados obtidos em seis anos ser-
viram de elemento motivador para que
o mesmo grupo propusesse um mes-
trado acadêmico, ampliando o campo
para debates e reflexões sobre temas
e teorias emergentes relacionados à
divulgação científica.

O mestrado em divulgação da ci-
ência, da tecnologia e da saúde bus-
ca apresentar e estimular nos alunos
o pensamento crítico-reflexivo sobre
os principais modelos e princípios ado-
tados na área, considerando os múlti-
plos cenários e contextos culturais e
históricos, especialmente no Brasil,
fortalecendo o caráter de interdiscipli-
naridade entre as instâncias da consti-
tuição da divulgação científica como
área de pesquisa e de atividade pro-
fissional em instituições culturais, de
saúde e de C&T.

A vice-diretora de Pesquisa, Edu-
cação e Divulgação Científica da

COC, Magali Romero Sá, ressalta a
importância do curso. “O mestrado em
divulgação da ciência, da tecnologia
e da saúde reflete o conhecimento acu-
mulado da Casa de Oswaldo Cruz e
das instituições parceiras na área da
divulgação científica. O curso possibi-
litará a difusão destes conhecimentos
e a construção de novos. Os futuros
mestres terão a possibilidade de con-
viver com profissionais da Fiocruz e de
instituições parceiras [nacionais e in-
ternacionais], com produção acadêmi-
ca e técnica de alta relevância para a
área, além de terem acesso a valio-
sos acervos reconhecidos, nacional e
internacionalmente, por serem refe-
rências nas áreas das ciências e da
saúde”, conclui Magali.

Com início previsto para 2016, o
curso terá a colaboração de institui-
ções como a Universidade do Oregon,
a Universidade Cornell (ambas nos
Estados Unidos) e a Escola Interna-
cional de Estudos Avançados (Sissa,
sediada na Itália). A iniciativa demons-
tra como a COC vem investindo de
maneira inovadora na formação de
profissionais que terão condições de
investigar, refletir, organizar e siste-
matizar informações e, assim, identi-
ficar e compreender as dimensões da
divulgação científica em diferentes
contextos associados à ciência, à tec-
nologia e à saúde.

A

Divulgação da ciência,
tecnologia e saúde terá
mestrado em 2016

Haendel Gomes
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A
Haendel Gomes

As influências
de José Reis

chegada de José Reis
ao Instituto Oswaldo
Cruz (IOC) teve influ-
ência de Genésio Pa-
checo e Bruno Lobo.

Nascido em São Fidélis, no interior
do Rio de Janeiro, Pacheco obteve seu
doutorado em medicina aos 27 anos.
Foi pediatra na Santa Casa de Mise-
ricórdia e na Policlínica de Crianças.
Em 1920, ingressou no então Institu-
to de Manguinhos, onde realizou es-
tudos bacteriológicos das diarreias
infantis. Quatro anos depois pesqui-
sou uma epidemia de febre tifoide em
Salvador, conseguindo esclarecer a
origem da doença. Em 1928, Pache-
co foi convidado para organizar a
Seção de Bacteriologia do Instituto
Biológico de São Paulo, instituição
que receberia Reis no ano seguinte.

Paraense de Belém, Bruno Álva-
res da Silva Lobo também exerceu in-
fluência na decisão de José Reis
estudar em Manguinhos. Com dou-
torado pela Faculdade Nacional de
Medicina, em 1905, Lobo foi nome-
ado para o cargo de assistente do La-
boratório Anatomo-Patológico do
Hospício Nacional dos Alienados, o
antigo Hospício Pedro II, primeiro
hospital psiquiátrico da América do
Sul, na Praia Vermelha. Dois anos
após sua chegada, tornou-se diretor
da instituição. Dividiu a autoria do li-
vro Estrutura da célula nervosa com
o cientista do IOC Gaspar Vianna, em
1908, e foi professor das cadeiras de
anatomia e histologia e de microbio-

logia da Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro.

Influenciado pelos dois cientistas,
Reis decidiu se especializar em pato-
logia no IOC. Em seguida, em 1930,
o jovem cientista carioca foi para o
Instituto Biológico. No comando do
órgão, dois antigos colaboradores de
Oswaldo Cruz: os sanitaristas Arthur
Neiva e Henrique da Rocha Lima. A
nova instituição possibilitou a José Reis
desenvolver sua atividade científica,
marcada, principalmente, pela influ-
ência do patologista Rocha Lima e do
médico e zoólogo alemão Hermann
von Ihering, que o incentivou a pes-
quisar os problemas que afetavam a
avicultura. A dedicação ao tema re-
sultou na obra Tratado de doenças das
aves, lançada no final da década de
1930. No Instituto Biológico ele tam-
bém deu início ao trabalho de divul-
gador científico.

Com a pesquisa, o cientista aca-
bou criando uma nova palavra: orni-
topatologia. Segundo Reis, isso
aconteceu porque o estudo das doen-
ças das aves era feito de maneira glo-
bal, abordando desde a etiologia até
a patogenia e a anatomia patológica.
Antes os cientistas usavam o termo
ornitoiatria. Embora apaixonado pelo
trabalho em laboratório, José Reis de-
dicou três anos (1943-1945) à direção
do Departamento do Serviço Público
de São Paulo (DSP). Iniciativa do en-
tão interventor federal Fernando Cos-
ta, que tinha como missão criar,
organizar e administrar o DSP, ele con-
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vidou o cientista para executar a nova
tarefa, aproveitando sua experiência
na área administrativa.

Fruto paulista da reorganização e
modernização do serviço público na
década de 1940, por determinação do
Estado Novo, o DSP (na área federal o
órgão era chamado Dasp, Departa-
mento Administrativo do Serviço Públi-
co) sofreu resistência do funcionalismo,
principalmente de autoridades adminis-
trativas de São Paulo. Apesar da rea-
ção, José Reis venceu o desafio. Como
administrador, aplicou novos conheci-
mentos e disciplinas, incluindo concei-
tos e práticas modernos, destacando-se
a educação para o trabalho, treina-
mento, técnicas de apresentação e
análise de casos, publicidade e divul-
gação de metas e resultados.

Os conceitos avançados faziam
parte do que se chamava à época ci-
ência da administração. Graças a esse
trabalho, passou a ser publicada re-
gularmente a revista Administração
Pública, que se transformou em fon-
te de estudos da área. A publicação
foi mais um exemplo da preocupa-
ção do cientista nas áreas da educa-
ção e divulgação.

José Reis foi conselheiro de José
Carlos de Macedo Soares, que subs-
tituiu Fernando Costa como interven-
tor. Ele ajudou a criar e organizar a
Faculdade de Ciências Econômicas e
Administrativas de São Paulo. Em re-
conhecimento, foi convidado a assu-
mir o cargo de professor catedrático
de ciência da administração e diretor
da nova faculdade da USP. Por se
considerar um “estranho no ninho”,
demorou 60 dias para aceitar o con-
vite. Ao longo de sua vida, Reis se
dedicou intensamente a “transmitir
tudo aquilo que aprendia”, afirmou
o divulgador à pesquisadora Alzira
Alves de Abreu, do CPDOC/FGV, no
portal Canal Ciência (IBICT). O en-
cantamento em torno do tema que o
consagraria, talvez tenha saído de
uma frase de dom Duarte Nunes de
Leão [jurista e historiador português
do século 16]: “Tentei ensinar aos
outros o que de outrem não pude
aprender”, recordou.
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enfermagem no Brasil
precisa de cuidados. A
maior força de traba-
lho do setor saúde no
país, que representa

50% dos 3,5 milhões de trabalha-
dores da referida área, apresenta
condições de subjornada de traba-
lho, subsalários e subemprego. A
constatação é da mais ampla pes-
quisa sobre essa categoria profissio-
nal já realizada na América Latina,
intitulada Perfil da Enfermagem no
Brasil. O estudo aponta desgaste em
66% dos profissionais, dificuldade de
encontrar emprego nos últimos 12
meses (66%) e situações de falta de
respeito e cordialidade dos pacien-
tes e familiares usuários do sistema
de saúde. A pesquisa, realizada pela
Escola Nacional de Saúde Pública
(Ensp/Fiocruz) e o Conselho Federal
de Enfermagem (Cofen), destaca a
necessidade de valorização do pro-
fissional da enfermagem no país.

O estudo foi coordenado pela pes-
quisadora da Escola Nacional de Saú-
de Pública (Ensp) Maria Helena
Machado e apresentou as caracte-

A
rísticas da profissão com base na
identificação socioeconômica; for-
mação profissional; acesso à infor-
mação técnico-científica; mercado
de trabalho; satisfação no trabalho
e relacionamento; e participação
sociopolítica. “Há um sentimento de
invisibilidade, desgaste, estresse.
Apenas 29% dos profissionais têm
algum tipo de proteção no ambien-
te de trabalho contra a violência. É
uma queixa forte e presente na fala
deles”, afirma a coordenadora.

Perfil da Enfermagem traçou con-
ceitos que dizem respeito à “subjor-
nada de trabalho” e ao “subsalário”
- condições que acarretam a situação
de subemprego na profissão. “A sub-
jornada é entendida como a soma de
horas trabalhadas pelos enfermeiros,
técnicos e auxiliares de enfermagem
em suas atividades profissionais que
é igual ou inferior a 20 horas sema-
nais. Outro conceito, que é o de sub-
salário, refere-se a situações em que
o profissional, seja enfermeiro, téc-
nico ou auxiliar percebe renda men-
sal igual ou inferior a R$ 1 mil. A
consequência disso traz a noção de

subemprego, entendendo que o pro-
fissional nessa situação trabalha sem
regularidade ou durante poucas ho-
ras por semana (subjornadas), ou ain-
da recebe valores salariais muito
aquém (subsalário) do que é devido
pelas suas funções estabelecidas pelo
mercado de trabalho”, explica a co-
ordenadora.

Diante de tais condições, a pes-
quisa alerta para o fato de terem sido
detectados em torno de 50 mil profis-
sionais (3,2%) em situação de “sub-
jornada de trabalho”, trabalhando
igual ou menos de 20 horas semanais,
considerando, como dito acima, todas
as suas atividades no âmbito da en-
fermagem. É possível observar mais
de 26 mil que declaram ter jornadas
semanais que somam menos de 10
horas, ou seja, 1,7% do total do con-
tingente. “Essa ‘subjornada’ encontra-
da na pesquisa pode ser associada a
situação de atividade ‘bico’, no qual
o profissional trabalha, quando há
oportunidade, na modalidade por hora
trabalhada, seja na assistência ou em
outras áreas da enfermagem. Nesses
casos, não há configuração de um

Felipe Leonel

SAÚDE DO TRABALHO
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emprego formal”, revela.
No quesito renda mensal, de to-

dos os empregos e atividades que a
equipe de enfermagem exerce, cons-
tata-se que 1,8% de profissionais na
equipe (em torno de 27 mil pessoas)
recebem menos de um salário-mínimo
por mês. A pesquisa encontra um ele-
vado percentual de pessoas (16,8%)
que declararam ter renda total mensal
de até R$ 1 mil. Dos profissionais da
enfermagem, a maioria (63%) tem
apenas uma atividade/trabalho. Maria
Helena detalhou os setores que prati-
cam os piores salários. “Os quatro gran-
des setores de empregabilidade da
enfermagem (público, privado, filantró-
pico e ensino) apresentam subsalári-
os. O privado (21,4%) e o filantrópico
(21,5%) são os que mais praticam sa-
lários com valores de até R$ 1 mil. Em
ambos, os vencimentos de mais da me-
tade do contingente lá empregado não
passa de R$ 2 mil”.

Outra situação preocupante refe-
re-se à percepção da equipe de en-
fermagem em relação à população
usuária (seus pacientes), no qual, me-
nos da metade (46,6%) recebe trata-
mento cordial e respeitoso daqueles
que são atendidos por eles. Ainda se-
gundo o estudo, essa percepção ne-
gativa é reforçada quando 37,8%
indicam que somente “às vezes” e
4,9% afirmam não receber, o que
significa que quase metade destes
profissionais (42,7%) não se sente
bem tratado e respeitado pelos paci-
entes e/ou familiares usuários do sis-
tema de saúde.  Dificuldade de
encontrar emprego foi relatada por
65,9% dos profissionais de enferma-
gem. A área já apresenta situação
de desemprego aberto, com 10,1%
dos profissionais entrevistados rela-
tando situações de desemprego nos
últimos 12 meses.

Masculinização
A equipe de enfermagem é predo-

minantemente feminina, sendo compos-
ta por 84,6% de mulheres. É importante
ressaltar, no entanto, que mesmo tratan-
do-se de uma categoria feminina, regis-
tra-se a presença de 15% dos homens.

“Pode-se afirmar que na en-
fermagem está se firmando
uma tendência à masculini-
zação da categoria, com o
crescente aumento do con-
tingente masculino na com-
posição. Essa situação é
recente, data do início da
década de 1990, e vem se
firmando”, afirma a coorde-
nadora.

O desejo de se qualifi-
car é um anseio do profissi-
onal de enfermagem. Os
trabalhadores de nível mé-
dio (técnicos e auxiliares)
apresentam escolaridade
acima da exigida para o de-
sempenho de suas atribui-
ções, com 23,8% reportando
nível superior incompleto e
11,7% tendo concluído cur-
so de graduação. O progra-
ma Proficiência e outras
iniciativas de aprimoramen-
to promovidas pelo Sistema
Cofen/Conselhos Regionais
revelaram ampla penetra-
ção, alcançando 94,5% dos
enfermeiros e 98% dos
profissionais de nível médio
(técnicos e auxiliares) que re-
latam participação em ativi-
dades de aprimoramento.

Dificuldade de encon-
trar emprego foi relatada
por 65,9% dos profissionais
de enfermagem. A área já
apresenta situação de de-
semprego aberto, com
10,1% dos profissionais en-
trevistados relatando situa-
ções de desemprego nos
últimos 12 meses.

Mais da metade dos
enfermeiros (53,9%), técni-
cos e auxiliares de enferma-
gem (56,1%) se concentra
na Região Sudeste. Propor-
cionalmente à população,
que representa 28,4% dos
brasileiros segundo o IBGE,
a Região Nordeste apresen-
ta a menor concentração de
profissionais, com 17,2% das
equipes de enfermagem.
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Pedro Leal David

ão faz muito tempo, falar
sobre mudanças no clima
era conversa de elevador,
falta d’água era assunto
para bombeiro hidráulico

e fuligem de automóvel se resolvia com
uma boa faxina. Imaginar um cenário
de seca, temperaturas extremas e doen-
ças letais causadas pela poluição era ta-
refa da ficção científica. Poucas vozes se
levantavam para apontar as contradições
no modelo de exploração dos recursos
naturais do planeta e elas mal eram ou-
vidas. Hoje, diante da escassez de água
na maior metrópole do país, da poluição
que já mata mais do que o trânsito e de
indícios claros do aquecimento global, são
urgentes trabalhos que tornem visíveis,
por diferentes métodos, a inviabilidade
econômica do modelo econômico. A
missão é complexa: como demonstrar que
um negócio que vai de vento em popa

N

MEIO AMBIENTE

fotos: Wikimedia
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precisa mudar seu
método de produ-
ção? Como calcu-
lar a riqueza que
deixou de gerar
um rio que se ex-
tinguiu? Qual o pre-
ço de um besouro?
Existe matemática
que dê conta do
que se perde quan-
do toda uma etnia
é exterminada?
Essas perguntas fo-
ram algumas das
respostas abertas
deixadas por três
pesquisadores da
Fiocruz, num de-
bate sobre os cus-
tos da poluição.

Martha Bara-
ta, pesquisadora do
Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz)
e doutora em pla-
nejamento ambi-
ental, conta que há
um esforço de di-
versos centros de
pesquisa para de-
senvolver métodos

que calculem esses custos. Com relação
a um número fechado que possa mostrar
o impacto da poluição no PIB, entretanto,
ainda não se chegou a uma conclusão.
“O IBGE está trabalhando essa questão
no âmbito internacional. Quando se pen-
sa em termos de contas nacionais, tem
que haver um acordo entre todos os paí-
ses, ver como é que se mensura”.

A relação entre o Produto Interno
Bruto e a poluição acaba evidenciando
contradições, como explica Martha. “Es-
tamos diante da escassez de água. O
PIB foi aumentado quando se gerava
energia usando a água, só que ela aca-
bou. Você tira a floresta para fazer pas-
to, mas é preciso entender que a
geração de riqueza vai se dar num perí-
odo curto de tempo. Com o petróleo é
o mesmo. Em minha tese de doutora-
do, desenvolvi uma metodologia para
mostrar o  custo/benefício da poluição
do ambiente. Se a indústria implemen-
ta tecnologia para reuso de água, tem
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um investimento inicial que é alto mas,
ao longo do tempo, isso se diluiu, por-
que não vai ser necessário tratar a água
poluída ou captá-la em outro lugar”.

Quando o assunto é água, a indús-
tria química, poluente por natureza, se-
quer é a maior vilã, como explica o
pesquisador da Escola Nacional de Saú-
de Pública (Ensp/Fiocruz) Marcelo Firpo.
“O agronegócio consome 70% da água
no Brasil. Existe uma expressão chama-
da ‘água virtual’ que se refere justamen-
te à quantidade de água que está por
trás da produção de uma tonelada de
carne ou de soja. Fala-se muito da ar-
madilha que o Brasil se meteu quando
passou a depender da produção de com-
modities agrícolas para fazer seu ajuste
fiscal e maior equilíbrio na balança de
pagamentos. Exportamos grãos, soja,
carne e isso se tornou muito poderoso
no Congresso Nacional, por conta da
bancada ruralista e da política fiscal bra-
sileira, mas o agronegócio tem uma sé-
rie de externalidades negativas, impactos
que não são pagos na cadeia de preços
do próprio agronegócio”.

Para Ary Miranda, também da Ensp,
esse modelo de exploração dos recursos
do campo é pródigo não só em produzir
carne ou grãos para exportação, mas
também em disseminar mitos. “Um de-
les é o de que que só com essas tecnolo-
gias é possível produzir numa escala que
atenda às demandas da Humanidade.
Mentira, porque 75% dos produtos agrí-
colas que estão na nossa mesa vêm da
agricultura familiar, que emprega mais
e é capaz de produzir alimentos de me-
lhor qualidade. Na lógica produtiva do
agronegócio, não se produz alimento,
mas mercadorias para exportar e acu-
mular riqueza. Veja por onde vamos com
esse modelo: o relatório da FAO sobre a
crise de 2008 mostrou que, no mundo, 1
bilhão de pessoas apresentavam algum
tipo de deficiência nutricional. Um séti-
mo da Humanidade!”.

Os agrotóxicos estariam entre as cau-
sas dos chamados custos indiretos da
poluição, que contabilizam tanto o cus-
to do tratamento das pessoas que adoe-
cem quanto o que deixam de produzir.
Firpo aponta uma pesquisa que mostra
com clareza esses custos. “Em sua tese
de doutorado, Wagner Soares, que é um

pesquisador do IBGE que fez doutorado
na Ensp, trabalhou com dados do Para-
ná sobre a contaminação aguda, que é
a ponta do iceberg (os efeitos crônicos,
como o câncer, não foram considerados).
Levando em conta o pior cenário, que
era o da produção de milho, se concluiu
que, para cada dólar comprado de agro-
tóxico, 40% a mais eram gastos com a
perda da atividade do trabalho e os ser-
viços de saúde”.

Doenças causadas pelas mudanças
climáticas também entram na soma dos
custos indiretos da poluição. Num estu-
do publicado pela The Geneva Associa-
tion – Risk & Insurance Economics, Martha
Barata mostrou que o cólera, a leptospi-
rose ou a malária, entre outras doenças
que se alastram durante as enchentes,
causam um prejuízo de US$ 205 milhões
por ano, considerando falta ao trabalho
e tratamento hospitalar. Quando se ava-
lia também o número de mortes, esse
valor chega a US$ 600 milhões por ano.

Os números são alarmantes mas,
mesmo diante de sua importância cien-
tífica, em alguns casos a matemática se
mostra insuficiente. “Qual o valor de uma
etnia, de uma vida? A seguradora pode
até estimar um preço de mercado, quan-
to a pessoa produziria, mas isso é sem-
pre limitado. Também é difícil calcular,
por exemplo, os custos que se referem à
expansão do agronegócio em terras de
quilombolas, aldeias indígenas etc. Exis-
te um conjunto de custos que precisam
ser calculados, que dizem respeito não
só à extinção da biodiversidade, mas tam-
bém da sociodiversidade”, conta Firpo.

Tanto Firpo quanto Miranda acredi-
tam que é nessa sociodiversidade que
estaria a saída para o impasse. Os dois
pesquisadores coordenam um curso de
mestrado que tem por objetivo capaci-
tar lideranças de movimentos sociais que
vivem conflitos socioambientais e lutam
por sua superação. Martha Barata vê
no fortalecimento dos métodos de va-
loração dos recursos naturais uma for-
ma de vencer os embates políticos que
impedem a criação de políticas públi-
cas efetivas de sustentabilidade. A pes-
quisadora citou o exemplo da Noruega,
que tem o chamado PIB verde, que con-
tabiliza a importância econômica dos
rios, da fauna, flora etc.
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á oito anos, a Petrobras e
a Escola Nacional de Saú-
de Pública Sergio Arouca
(Ensp/Fiocruz) firmaram
acordo de cooperação

para monitorar as principais causas de
adoecimento, morte e segurança públi-
ca nos municípios do entorno do Com-
plexo Petroquímico do Rio de Janeiro
(Comperj). Aquele que inicialmente se-
ria um convênio para apontar os indi-
cadores epidemiológicos a serem
monitorados no decorrer das obras, pro-
porcionou a estruturação de um Labora-
tório de Monitoramento Epidemiológico
de Grandes Empreendimentos (LabMep/
Ensp) na instituição, coordenado pelo
pesquisador Luciano Toledo, e que trou-
xe consigo ações de cooperação, ensino
e inovação tecnológica na Região Leste
do Estado do Rio de Janeiro.

Na atualidade, os avanços conquis-
tados pelo LabMep nos municípios da
região estão sob risco, dada a atual crise
econômica vivida pelo país e os proble-
mas de gestão relacionados à Petrobras
- principalmente pela redução dos inves-
timentos e dos impactos que essa ação
pode trazer para a área de saúde. “Nes-
ses oito anos de monitoramento do Com-
perj, exceto alguns problemas pontuais
relacionados às doenças respiratórias
decorrentes das atividades de terrapla-
nagem, não identificamos qualquer in-
dicador que apontasse agravamento da
situação de saúde ocasionado pelas
obras. Agora, não podemos prever o que

H
Felipe Leonel acontecerá a partir da redução dos in-

vestimentos da Petrobras. Mesmo dian-
te desta situação, a Ensp manterá, dentro
de suas possiblidades orçamentárias, os
compromissos anteriormente assumidos
junto ao Sistema de Saúde”, admite Lu-
ciano Toledo.

Os benefícios dos investimentos re-
alizado pela Ensp/Fiocruz, por meio de
profícuas parcerias com as instituições
locais, em especial no município de Ita-
boraí, onde fica situado o Complexo,
foram imensos e alavancaram ações de
desenvolvimento científico e tecnológi-
co na Instituição. Na área do entorno
do Comperj, as atividades executadas
nos últimos anos contribuíram significa-
tivamente para a melhoria da capacita-
ção de profissionais do SUS em nível
local/regional, repasse de tecnologias e
metodologias para promoção da saú-
de, prevenção e controle de doenças.

No quesito educação, além de es-
truturar duas turmas de mestrado profis-
sional em Vigilância em Saúde (uma
delas já concluída), está em andamento
o curso de especialização em Gestão da
Atenção Básica e Promoção do Desen-
volvimento Social. Ele é dirigido para a
capacitação de profissionais de duas áre-
as críticas dos municípios envolvidos no
empreendimento, principalmente em
decorrência do desemprego e desacele-
ração das obras. “O curso surgiu das
demandas e carências observadas pelo
LabMep na região. Além de envolver
docentes de vários departamentos da
Ensp (Ciências Sociais, Planejamento,
Endemias, Centro de Saúde, EAD) e a

UFRJ, traz um caráter inovador justamen-
te por agregar duas áreas com objetos
tão próximos, mas que frequentemente
atuam de modo isolado: a da saúde e
da promoção do desenvolvimento soci-
al. Com esse curso, as possiblidades de
integração desses dois campos são mui-
to maiores”, afirma Karen Gonçalves, co-
ordenadora-executiva do curso junto com
a pesquisadora Bianca Borges.

Na opinião do pesquisador Luciano
Toledo, a ideia é conformar uma rede
de profissionais locais atuantes nas áre-
as de vigilância em saúde e promoção
do desenvolvimento social, tendo em vis-
ta a possibilidade de potencializar não
só o conhecimento absorvido durante o
curso, mas compartilhar e equacionar,
em conjunto, os principais problemas que
acometem a região. “A iniciativa do cur-
so possibilita que técnicos de municípios
diferentes resolvam problemas em sin-
cronia. Integramos profissionais de dois
programas estratégicos do governo fe-
deral (Programa Bolsa Família e o Pro-
grama Saúde da Família), que atuam em
situações de desemprego, drogas e vio-
lência. Eles agora se conhecem, não são
meramente um número. Há integração
da rede”, diz.

A turma é composta de 29 alunos e
os principais temas debatidos em sala de
aula são questões de grande relevância
para a população regional, tais como a
violência contra a mulher e o idoso, o
consumo de rogas na adolescência e as
outras formas de violência. Mesmo com
a troca de gestores e a incerteza do pros-
seguimento das obras, os profissionais

De olho nos grandes
empreendimentos
Laboratório de Monitoramento da Ensp impulsiona ações de
desenvolvimento científico no Comperj, apesar da crise econômica

PROMOÇÃO SOCIAL
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seguem focados e comprometidos com o
curso. “A situação de incerteza é grande
e a sala de aula se tornou um local de
desabafo dos alunos. Mesmo com todas
as demissões e trocas na gestão dos mu-
nicípios, tivemos apenas duas desistênci-
as. Eles se sentem honrados em serem
alunos da Ensp. A presença da Fiocruz no
local é motivo de orgulho para muitos”,
disse Karen. Mesmo com a possibilidade
de a Petrobras não renovar o contrato com
a Ensp para o monitoramento das princi-
pais causas de morte, adoecimento e se-

gurança pública nos quatro municípios do
entorno do Comperj, a Escola manterá o
seu compromisso com a conclusão do
curso e, consequentemente, com a for-
mação dos alunos.

“Nos anos mais recentes, desde a
descoberta do pré-sal e o fortalecimento
da Petrobras no contexto nacional, a
empresa passou a ser um dos principais
alavancadores do desenvolvimento cien-
tifico e tecnológico no estado do Rio de
Janeiro. A Ensp teve uma visão estratégi-
ca na conformação da parceria com essa

Empresa; na realização desse curso. O
tempo mostrará a importância dessa par-
ceria: não só especificamente para a rea-
lidade do território local, mas pelas
possibilidades inovadoras que se abrem
na dimensão do território nacional e da
utilização dos nossos marcos referenciais,
conteúdos programáticos, concepção te-
órico-metodológica do curso. Apesar do
término do contrato, a Escola percebe a
importância de manter suas atividades
estratégicas na região, especificamente
neste momento de crise”.
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az seis meses neste mês
de setembro que a Fio-
cruz lançou mais um es-
paço para a divulgação
da Ciência: o Portal de

Periódicos. No mesmo ambiente web, o
público terá acesso aberto e gratuito aos
artigos de todas as revistas científicas edi-
tadas na Fundação. Com a busca inte-
grada, os leitores poderão ter uma visão
ampliada do conhecimento em saúde,
a partir de diferentes abordagens.

A vice-presidente de Ensino, Infor-
mação e Comunicação, Nísia Trinda-
de Lima, ressalta a relação entre a
Política de Pesquisa, Política de Pós-
graduação e Política de Informação. Se-
gundo ela, o novo canal traz visibilidade
a questões como a internacionalização,
avaliação da produção científica e ino-
vação em periódicos. “Há mais de um
ano, o Fórum dos Editores Científicos
da Fiocruz vem debatendo estes temas
que envolvem o fazer e o divulgar a
ciência de uma forma sustentável. O
Portal de Periódicos nasce no cerne
desta discussão, integrando as revistas
e promovendo este diálogo”, afirma.

Segundo o editor científico do Por-
tal de Periódicos, Carlos Machado, "é
mais um importante passo para a am-
pliação do debate sobre o significado
do acesso aberto ao conhecimento ci-
entífico como um bem público. Além
de congregar revistas científicas que
cobrem diversas áreas e temas da saú-
de, permite integrar e compartilhar seus
conteúdos, que envolvem uma exten-
sa comunidade de pesquisadores naci-
onais e internacionais”.

A Fiocruz implantou em 2014 a
sua Política de Acesso Aberto ao Co-
nhecimento, na qual reafirma seu com-
promisso com a democratização do
conhecimento e do acesso à informa-
ção científica. O Portal de Periódicos
vem reforçar a importância da popula-
rização da ciência, aproximando a so-
ciedade dos temas científicos.

Para o editor da Revista Eletrôni-
ca de Comunicação, Informação e
Inovação em Saúde, Rodrigo Murti-
nho, “o Portal de Periódicos da Fiocruz
chega em boa hora e será um instru-

F
mento fundamental para ampliar o
acesso à produção científica na área
da saúde, e consequentemente dar
maior visibilidade às revistas científi-
cas editadas pela Fiocruz em diferen-
tes áreas”.

Essa diversidade nas revistas cien-
tíficas da Fiocruz retrata as diferentes
áreas do conhecimento e atuação a que
se dedica a instituição, com temas im-
portantes para a sociedade, dialogan-
do tanto com o Sistema Único de
Saúde como com o Sistema de C&T
do país. A editora Marília Sá Carva-
lho, dos Cadernos de Saúde Pública,
reflete sobre a pauta de discussões que
envolve as publicações científicas:
“Nesse cenário em que se observa a
proliferação de revistas pagas – cujos
critérios se revelam bastante duvido-
sos – o Portal de Periódicos cumpre o
papel essencial de assegurar o acesso
aberto e preservar a qualidade da ci-
ência publicada pela Fiocruz”.

Democratização
da ciência

As transformações no mundo con-
temporâneo e a popularização da ciên-
cia são aspectos importantes para a
editora das Memórias do Instituto
Oswaldo Cruz – o periódico mais anti-
go da Fundação. “Por muitos séculos o
acesso à ciência esteve restrito aos cien-
tistas. No novo milênio, além de um di-
ferencial econômico, a ciência e o acesso
à sua produção fazem parte da cultura
humana e do exercício de cidadania”,
lembra Claude Pirmez. O Portal de Peri-
ódicos da Fiocruz articula a multidiscipli-
naridade da produção científica no país,
facilita o compartilhamento de informa-
ções e contribui para a inclusão do cida-
dão na ciência brasileira”, completa.

O compromisso ético-político da ins-
tituição com a apropriação e democrati-
zação do conhecimento pela sociedade
é enfatizado pela editora da revista Tra-
balho, Educação e Saúde. “Integrar o
portal é contribuir com os demais perió-
dicos para pensar a saúde de modo
amplo, sob diferentes perspectivas edi-

toriais e objetos de pesquisa. Os estudos
críticos sobre o trabalho dialogam dire-
tamente com uma dimensão da realida-
de do sistema de saúde que precisa ser
constantemente refletida e transforma-
da”, afirma Angélica Fonseca.

‘Cardápio variado
de conteúdos’

Além de artigos, o novo canal traz
informações em diversos formatos: no-
tícias, entrevistas, vídeos e infográficos.
Para João Canossa, à frente da Editora
Fiocruz, este “cardápio variado de con-
teúdos”, permite que a sociedade se
aproprie do vasto conhecimento gera-
do na instituição. “Assim, esta produ-
ção pode ser utilizada pelas pessoas de
outros centros de pesquisa, universida-
des, no trabalho, em casa, neste ou em
outros países. O Portal de Periódicos tem
tudo para se tornar mais uma poderosa
ferramenta nesse sentido”.

Editora da revista História, Ciênci-
as, Saúde – Manguinhos, Roberta Car-
doso também comemora o potencial de
comunicação e interação do novo veí-
culo com o público: “A iniciativa é óti-
ma e tornará a divulgação das edições
mais dinâmica. Também facilitará a
pesquisa dos leitores interessados nos
temas que publicamos”, diz.

Este benefício também é apontado
pelas editoras de outras revistas. “O Por-
tal de Periódicos será um espaço impor-
tante para dar maior visibilidade, acesso
e uso aos trabalhos publicados pela revis-
ta Fitos, o que permitirá um aumento
nos fatores de impacto do conteúdo inte-
lectual produzido na área de pesquisa,
desenvolvimento e inovação em fitoterá-
picos, com a citação de estudos ou pes-
quisas em trabalhos de cientistas de outras
instituições”, diz Rosane Abreu, editora da
Fitos. “Nós, da Visa em Debate, acredi-
tamos na concretização e sustentabilida-
de do acesso aberto às revistas científicas,
ampliando visibilidade e impacto das pu-
blicações. Esta é uma importante contri-
buição do Portal de Periódicos da Fiocruz
na democratização do conhecimento”,
afirma a editora Daniella Guimarães.

Fernanda Marques e Flávia Lobato
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inclusão social é um dos
fatores fundamentais
para o exercício da cida-
dania e autonomia de
todos os cidadãos. A saú-

de e a educação são direitos humanos
fundamentais. Ações de difusão e po-
pularização do conhecimento científico,
tecnológico e cultural são fatores deter-
minantes para a promoção da saúde.
Embasado nesses conceitos, o Labora-
tório de Pesquisa em Epidemiologia e
Determinação Social da Saúde (LAP-
EPIDSS), do Instituto Nacional de Infec-
tologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz),
vem desenvolvendo atividades no âm-
bito da promoção da saúde, de cunho
educativo e que incluem a difusão e
popularização da ciência e tecnologia,
com o projeto Plataforma de Saberes:
envolvimento e participação da comu-
nidade em difusão e popularização do
conhecimento científico e tecnológico.

Desdobramento da pesquisa
Determinantes Sociais da Saúde no
âmbito da epidemiologia social: des-

A

POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA

dobramentos de promoção da saúde
no acesso ao conhecimento científi-
co, O projeto Plataforma... tem o in-
tuito de estimular o envolvimento e
a participação da comunidade aten-
dida pelo INI (pacientes, seus famili-
ares/amigos e trabalhadores), e
também de professores e alunos de
uma escola da rede pública de ensi-
no, localizada próxima ao campus da
Fiocruz, em Manguinhos. Ações como
oficinas, palestras, visitas a exposições
científicas, centros de ciências, mu-
seus, são realizadas em parceria com
a Associação Lutando Para Viver Ami-
gos do INI - uma associação conduzi-
da por pacientes voluntários. Museu
de Anatomia da Faculdade de Medi-
cina de Petrópolis, Museu de Astro-
nomia e Ciências Afins (Mast),
Museu Histórico Nacional (MHN),
Espaço Cultural da Marinha e Jardim
Botânico foram algumas das visitas
realizadas pelo projeto.

No mesmo ano, novos temas foram
contemplados no projeto, como seguran-

ça do trabalho, por meio de palestra
ministrada por bombeiros da Brigada de
Incêndios da Fiocruz, e a produção de
uma oficina sobre literatura brasileira
(literatura de cordel na ciência e na saú-
de) - uma forma de valorizar a cultura
do país. Mais recentemente foram so-
licitadas palestras sobre temas que
abordassem questões específicas de
saúde, como afecções de ouvido, na-
riz e garganta e prevenção da trans-
missão vertical do HIV.

Para os coordenadores do projeto,
Claudia Teresa Vieira de Souza e Odilio
Lino, essas ações, previstas e comparti-
lhadas com os participantes, vêm contri-
buindo para atitudes e comportamentos
favoráveis ao cuidado da saúde e condi-
ção de vida a nível individual e coletivo.
“A educação em saúde é uma das fer-
ramentas da promoção da saúde que está
associada a um conjunto de valores,
incluindo a responsabilidade social e
cidadania. Os indivíduos e as comuni-
dades devem conhecer os fatores de-
terminantes da saúde atuando de forma

Ana Carolina Landi
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a reduzir as iniquidades nesse campo
atuando inclusive como multiplicadores
dessa construção compartilhada do co-
nhecimento”, afirmam.

“A inclusão social possibilita que
cada cidadão tenha a oportunidade de
acesso aos conhecimentos científico e
tecnológico existentes, capacitando-os
para uma cidadania ativa e participati-
va na sociedade”, complementam os
coordenadores. “Quando falamos em
educação não formal, trabalhamos com
ações educativas em saúde e ambien-
te, considerando os diferentes modos de
vivenciar a prática do cotidiano do pro-
cesso saúde-doença, gerando uma pro-
dução de conhecimento diferenciada e
que pode ser compartilhada por atores
sociais distintos (pacientes, seus famili-
ares/amigos, os trabalhadores de saú-
de e a equipe do projeto). Isto é
fundamental para que ocorra a cons-
trução do saber, respeitando a vivência
histórico-cultural de cada indivíduo”.

Reflexão sobre as
práticas diárias

Segundo as infectologistas Maria de
Lourdes Benamor e Maria Isabel Gouveia,
do LAP-EPIDSS, o projeto também ajuda
na reflexão sobre as práticas diárias exer-
cidas na área de saúde, no sentido de
“visualizar um conceito mais amplo de
saúde e a importância de todos (profissio-
nais, pacientes e seus familiares) atuan-
do como parceiros na resolução dos
problemas. Muitas vezes, mesmo profis-
sionais altamente competentes e qualifi-

cados têm pouco tempo para interagir
com os familiares e pacientes nos locais
onde atuam. As palestras ministradas pelo
projeto facilitam essa interação, possibili-
tando uma troca de experiências que
permite compartilhar saberes, sendo fun-
damental na atuação dos profissionais,
pacientes e familiares para a construção
da saúde de todos”.

Diversos assuntos discutidos nas pa-
lestras são construídos nas reuniões men-
sais da Associação Lutando para Viver
Amigos do INI. “Esses debates são es-
clarecedores para todos e mostram como
profissionais de saúde e pacientes podem
aprender juntos com assuntos que mui-
tas vezes são veiculados, mas não com-
pletamente esgotados pela mídia”,
ressaltam. Para elas, a troca de experi-
ências e saberes entre a equipe de pro-
fissionais de saúde, pacientes e seus
familiares é fator primordial para o su-
cesso de um tratamento e na condução
de projetos de pesquisa. “A falta de co-
nhecimento interfere na adesão e res-
posta ao tratamento e a ansiedade
gerada pode interferir em diversos siste-
mas orgânicos. Esses sentimentos mui-
tas vezes afetam também os profissionais
de saúde e seu desempenho”.

Com a nova fase da pesquisa, a
equipe espera que o projeto proporcio-
ne reflexões teóricas e metodológicas
que vão além da produção de conheci-
mento científico, relacionadas a uma
concepção ampla de saúde, determina-
ção social da saúde e suas iniquidades,
podendo vir a contribuir para a elabora-
ção de estratégias eficazes no setor. As
interações contínuas e permanentes en-

tre profissionais de saúde, pacientes e
seus familiares são essenciais para alcan-
çar estes objetivos. “Nós, profissionais de
saúde atuando como equipe multidisci-
plinar e todos os demais cidadãos temos
imensa responsabilidade para construção
de uma sociedade mais justa, onde to-
dos tenham os direitos à saúde e ao aces-
so ao conhecimento garantidos”, conclui
Claudia Teresa.

Do outro lado
do Atlântico

O Plataforma de Saberes já cruzou a
fronteira além-mar: virou tema de 2 proje-
tos de pós-doutorado realizado no Centro
de Estudos Sociais (CES) da Universidade
de Coimbra, em Portugal, em parceria
com o LAP-EPIDSS. Um deles realizado
por Claudia Teresa, sobre a construção
da cidadania científica para a promoção
da saúde: uma experiência de produção
compartilhada de conhecimento, finaliza-
do em 2011. Este pós-doutoramento pos-
sibilitou a vinda a Fiocruz, em 2012, do
Prof. João Arriscado como pesquisador
visitante pela Faperj, fortalecendo a
parceria entre a Fiocruz e o CES/UC.
O outro trabalho, realizado pela otor-
rinolaringologista do Laboratório de
Pesquisa Clínica e Vigilância em Leishma-
nioses Ana Cristina da Costa Martins, tem
foco na pesquisa qualitativa, e ajudou a
médica a desenvolver “um novo olhar
em relação aos pacientes que possibili-
tou estreitar a relação médico-paciente
e abrir um novo leque de oportunidades
para novos projetos”.
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om a proposta de qua-
lificar o trabalho de hu-
manização existente
em instituições de saú-
de da Colômbia, o Ins-

tituto Nacional de Saúde da Mulher,
da Criança e do Adolescente Fernan-
des Figueira (IFF/Fiocruz), por meio do
seu Núcleo de Cooperação Interna-
cional, celebra a concretização de
mais uma iniciativa de cooperação.
O projeto Humanização da Atenção
à Saúde nas Vertentes do Lúdico
como Recurso Terapêutico e do Vo-
luntariado como Capital Humano faz
parte do acordo de cooperação téc-
nica interinstitucional entre a Fiocruz
e o Departamento (estado) de Cun-
dinamarca, na Colômbia.  Segundo
a assessora do Núcleo de Coopera-
ção Internacional do IFF, Lucia Mon-
teiro, o acordo tem por objetivo a
troca de experiências para fortalecer
a capacitação de recursos humanos,
o desenvolvimento técnico-cientifico
e a assistência prestada na área da
saúde da mulher, criança e adoles-
cente na região.

A iniciativa para o desenvolvi-
mento do projeto surgiu a partir da
colaboração já existente entre os dois
países em relação aos bancos de lei-
te humano e do interesse das autori-

C
dades da Colômbia em conhecer as
práticas de humanização do IFF e as-
sim aprimorar o trabalho existente em
suas unidades de saúde. Para apre-
sentação das experiências no Institu-
to, a coordenadora do Núcleo de
Apoio a Projetos Educacionais e Cul-
turais (Napec), Magdalena Quarese-
min de Oliveira, e a coordenadora do
programa Saúde e Brincar, Rosa Ma-
ria de Araujo Mitre visitaram os hos-
pitais San Rafael de Facatativa e San
Rafael de Fusagasugá, nos quais o
projeto está sendo implementado,
com a finalidade de conhecerem as
especificidades dos hospitais colom-
bianos e apresentarem as propostas
do Napec e do Saúde e Brincar. As
propostas consistem da utilização
dos espaços comuns para a realiza-
ção de leituras e brincadeiras, trans-
formando a dinâmica dos ambientes
com as atividades lúdicas, o que pos-
sibilita a criança ocupar um papel
mais ativo, com bem-estar, autono-
mia e participação, além de contribuir
para um tratamento que perpasse os
limites físicos do adoecimento, fa-
zendo com que o paciente modifi-
que suas percepções acerca das
experiências vivenciadas no hospital.

Para o aperfeiçoamento estraté-
gico desse plano de ação nos hospi-

tais da Colômbia, uma equipe de pro-
fissionais colombianos esteve no IFF
para um período de capacitação e
aprimoramento de técnicas, com a
supervisão de Magdalena Oliveira e
Rosa Mitre e das equipes do Saúde e
Brincar e do Napec. O encontro, que
durou três semanas, contou com a
participação da coordenadora técni-
ca do projeto de humanização da Se-
cretaria de Saúde de Cundinamarca,
Patrícia Chaparro Canõn, da repre-
sentante do projeto no hospital de Fu-
sagasugá, Diana Catalina Camacho
Rios, e do responsável pela iniciativa
no hospital de Facatativa, Ildefonso
Sánchez Rodriguez.  De acordo com
Rosa Mitre, a equipe foi incentivada
a pensar a humanização como um
processo institucional em que todas
as ações estão interligadas. “Profis-
sionais de diversas áreas do IFF parti-
ciparam desse processo e aceitaram,
generosamente, compartilhar com
eles os seus saberes, conhecimentos,
experiências e práticas. Isso tornou a
ação bastante desafiadora e motiva-
dora,” enfatiza.

Patrícia observou as divergênci-
as culturais e o rompimento de pa-
radigmas como principais desafios
para a implementação do projeto nos
hospitais da Colômbia. “Temos que

Suely Amarante

PARCERIA INTERNACIONAL
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construir esta visão do brincar como
uma estratégia importante. Já exis-
te o brincar, mas não com este mo-
delo no ambiente hospitalar,”
destacou.  Na oportunidade, ela
apontou a captação de parcerias e
recursos e a capacitação de volun-
tários como principais tripés para
garantir a implementação das duas
iniciativas, tanto do voluntariado,
que exige uma adesão maior da so-
ciedade, como para o Saúde e Brin-
car, que necessita de profissionais
capacitados para se responsabiliza-
rem pelo trabalho.

Ações como leitura nas enferma-
rias, voluntário acompanhante, gru-
pos de estudo, discussões de casos e
atividades lúdicas com as crianças fo-
ram desenvolvidas pelo grupo colom-
biano. “É impressionante ver a
dedicação e o esmero com que as
pessoas trabalham no IFF. Não existe
discriminação, todas as crianças são
iguais, independentemente da sua
patologia ou estado econômico”. Foi
essa prática que Diana levou para o
hospital de Facatativa e acredita que
isso será primordial para dar início à
implantação do trabalho. Outra mis-
são para a equipe será pensar o pro-
jeto de humanização para o público
adulto. “As atividades com as crian-
ças do Instituto também serão reali-
zadas com os adultos internados. Vou
levar as experiências vivenciadas no
IFF e desenvolver ações semelhantes
com os adultos hospitalizados,” sali-
enta Ildefonso Sánchez.

Para Magdalena, a fase inicial de
implantação do projeto será um grande
desafio e deve ser vencida diariamen-
te, um passo de cada vez. “Sabemos
que eles terão obstáculos, que serão su-
perados na medida em que as equipes
perceberem as mudanças positivas des-
se projeto dentro de cada hospital. O
grupo demonstrou muito interesse, re-
ceptividade às propostas e aos desafios
aqui vividos,” pontuou.

A coordenadora do Saúde e Brin-
car avaliou positivamente a vinda do
grupo colombiano ao IFF e destacou o
acordo de cooperação como uma tro-
ca de experiência. “É sempre um de-

safio recebermos profis-
sionais de fora do proje-
to, principalmente, de
fora do país, de uma
outra cultura, de uma
outra lógica, de uma
outra formação. Isso
produz um olhar avalia-
tivo sobre o nosso tra-
balho.”

O diretor do IFF, Car-
los Maciel, celebra o
projeto de humanização
entre os dois países e
aposta na ampliação da
inciativa para outras uni-
dades de saúde da Co-
lômbia. “Acredito na
efetividade do traba-
lho e no empenho das
equipes em cumprirem
as metas estabelecidas
no cronograma do con-
vênio, de forma que os
gestores dos hospitais
percebam o resultado
e queiram contemplar
outras instituições de
saúde do país,” relata
Maciel.

Está prevista para
este ano uma nova visi-
ta das coordenadoras
Rosa Mitre e Magdale-
na Oliveira à Colômbia.
A viagem ao país faz
parte do cronograma do
projeto de cooperação
internacional e tem
como objetivo orientar a
apoiar as atividades em
desenvolvimento.

Fotos: Peter
Ilicciev/CCS
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as trocas de ideias e dos
risos, durante uma reu-
nião do projeto Pontes
para a sinergia – constru-
ção coletiva de uma Se-

mana Nacional da Ciência e Tecnologia,
organizado pelo Laboratório de Pesqui-
sa Clínica em DST e Aids (LaPClin-Aids)
do  Instituto Nacional de Infectologia (INI),
resultou um folheto de cordel e o vídeo
A peleja de Djalma e o menino pra en-
tender a pesquisa clínica, no qual nas-
ceu Diva Gina. A personagem Diva Gina
foi fruto de uma brincadeira com o nome
da Maria Regina Cotrim Guimarães,
médica infectologista e pesquisadora do
INI, que participou da execução do pro-
jeto Pontes para a sinergia. A conclusão
do projeto deixou seus participantes não
só ávidos por continuarem juntos, mas
também plenos de ideias e ansiosos para
ampliação do diálogo com as comuni-

D
Priscila Sarmento

CONSCIENTIZAÇÃO

dades que tiveram contato com o proje-
to. Diva Gina evoluiu, então, para uma
mulher negra no corpo de um homem
negro, que sempre fala o que pensa e
foge totalmente dos padrões.

A personagem fez tanto sucesso que
virou outro projeto, Diva Gina Show: pro-
movendo debates comunitários sobre
pesquisa, prevenção e tratamento do HIV/
Aids. O Diva Gina Show tem como base
o desenvolvimento de uma série de pro-
gramas (talk shows) de entrevistas e de-
bates sobre pesquisa, prevenção e
tratamento do HIV/Aids. “Felizmente, o
Diva Gina, como o Pontes, obteve apoio
da Faperj, pois contaremos com profissio-
nais de vídeo, o que não é barato. É um
novo desafio, precisamos aliar a discipli-
na à imaginação para criar os roteiros das
entrevistas, incrementar as caracteriza-
ções e as falas dos personagens. A ideia
do Diva Gina é falar sobre a pesquisa clí-
nica com leveza e humor, sem cair em
qualquer forma de preconceito, de modo

que o grupo se faça entender pelos es-
pectadores, sempre sob o comando da
complexa e polêmica Diva. Certamente
vai ser divertido elaborar e executar cada
programa”, comenta Maria Regina, co-
ordenadora do projeto.

Diva Gina Show incrementa de for-
ma divertida o compartilhamento dos
conhecimentos sobre HIV/Aids pelas pes-
soas das comunidades do entorno da Fi-
ocruz e sua relação com a equipe do
INI. “O projeto já está sendo elaborado
pela equipe e conta com a participação
de moradores das comunidades da re-
gião de Manguinhos (Maré, Vila do João,
Amorim, Alemão, entre outras), pacien-
tes, colaboradores, pesquisadores, com
a fundamental consultoria de jovens do
Grupo Pela Vidda de Niterói”, afirma
Regina. O programa Diva Gina Show será
apresentado em eventos promovidos nos
espaços culturais das comunidades, nas
associações de moradores e com públi-
cos diversificados. A equipe de produ-
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ção do Observatório das Favelas fará a
gravação e os programas também serão
publicados no Youtube.

Segundo a coordenadora, o projeto
busca compartilhar com os moradores
das comunidades as várias etapas e os
resultados das pesquisas realizadas pelo
LaPClin/Aids, incentivando de forma di-
vertida e participativa a proximidade
entre as ciências e a sociedade. Cada
programa será composto de uma entre-
vista, seguida de debates. Os programas
serão ensaiados a partir de textos elabo-
rados pelos diversos participantes do gru-
po, durante as oficinas de trabalho, no
período de aproximadamente um ano.

Os personagens
Diva Gina será a ancora do progra-

ma. Fará entrevistas sobre pesquisa clí-
nica, nem sempre de bom humor, até
mesmo brigando com alguém. “Estou
muito feliz por fazer parte de mais um
projeto, somos uma grande família. Fa-
zer uma apresentadora feminista que fala
de forma divertida sobre um assunto sé-
rio, que está cercada por inimigos e odeia
casais felizes será muito divertido”, con-
ta Alcir Fellipe, residente do Complexo
da Maré e colaborador do LapClin DST/
Aids, que interpreta o personagem.

Ju Pira, interpretada por Maria He-
lena de Souza, moradora da comuni-
dade do Amorim, caracterizada
especialmente para cada tema da en-
trevista, será responsável por organi-
zar o cenário, servir cafezinho ao
entrevistado, recolher as perguntas es-
critas da plateia e/ou levar o microfo-

ne à pessoa da plateia que queira se
manifestar. Ju Pira terá um jacaré cha-
mado Alcir (nome do intérprete da
Diva) como bicho de estimação.

Ourubuh Maria é o mascote da
Diva Gina. Ele é dinâmico, excêntrico
e estará sempre instigando o lado ruim
da Diva. “Meu nome é Ourubuh com
H, porque fiz cabala. Sou Maria, sou
macho. Darei suporte a Diva no pro-
grama. Ela e eu estaremos sempre
brincando e brigando durante o pro-
grama”, brinca Toni Araújo, colabora-
dor do LapClin DST/Aids e criador desse
e de outros personagens.

Abat-jour Lilás, interpretado por Jo-
sias Freitas, também colaborador do
LapClin DST/Aids, será o “fio condutor”
do programa. Sua função é organizar o
talk show, chamando todos para a rea-
lidade quando surgirem as confusões.
“Sou a parte séria do programa, mas
com muito humor. Puxarei a orelha da
Diva Gina quando ela estiver surtando,
dando indicações sobre texto e ilumi-
nando o cenário”, explica Josias.

Neova Gina é a prima da Diva Gina.
“Meu personagem é uma transexual
operada no exterior. Ela volta para o Bra-
sil para competir com sua prima. Além
de criar confusão, representará e expli-
cará o que é ser transexual”. Conta Laylla
Monteiro, interprete da personagem,
colaboradora do LaPClin e transexual.
Xuxa Matos, uma assistente de palco
loira, bonita, será outra forte inimiga de
Diva. Seu desejo é ocupar o lugar da
apresentadora e virar uma diva.

Outros personagens serão interpre-
tados por pessoas ligadas ao Grupo Pela

Vidda de Niterói. Ianca Silva é Preta Gina,
ex-moradora de comunidade que vai
estudar no exterior. Esconde suas origens,
tem dupla personalidade e quando en-
tra em crise, vira funkeira e macumbei-
ra. “Vai ser difícil me ver desse jeito, estou
achando surreal. Todas as atividades que
envolvem prevenção da Aids me inte-
ressam muito”, conta Ianca.

Fabrício Rodrigues, que oscilará en-
tre entrevistado e personagem, acredita
no programa: “o Diva Gina é, para mim,
um feliz reencontro e uma oportunidade
de continuarmos pensando e participan-
do da luta contra a Aids”. Raul Menezes,
cantor e compositor, será o Espelho, úni-
co amigo e a autoestima da Diva Gina.
“Esses projetos são maravilhosos e raros.
As trocas e parcerias entre a comunidade
e os pesquisadores só têm a ajudar e a
favorecer a luta contra a Aids. O Espelho
ainda não sabe o que é ser reflexo da
Diva, mas com certeza vai rolar muita
música nesse encontro”, diz Raul.
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o decorrer do século 20,
grande parte das coope-
rações científicas do Bra-
sil com o exterior foi feita
espontaneamente, sem

necessariamente terem sido formaliza-
das ou chanceladas pelo Estado, explica
o historiador e pesquisador da Casa de
Oswaldo Cruz (COC/Fioruz) André Feli-
pe Cândido da Silva. “De certa forma, a
cooperação foi componente quase intrín-
seco da atividade científica”, acrescen-
ta. Embora sem formalização oficial, a
relação científica entre Brasil e Alema-
nha foi intensa e importante para o de-
senvolvimento de programas de pesquisa
no início da trajetória da Fiocruz. A cria-
ção do Instituto Soroterápico de Mangui-
nhos (embrião da atual Fundação), em
1900, coincidiu com o auge do predomí-
nio da Alemanha na medicina e nas ci-
ências naturais de uma forma geral. Em
1901, Henrique da Rocha Lima, um dos
jovens cientistas que auxiliavam Oswal-
do Cruz no Instituto, embarcou para Ber-
lim com intuito de completar seus estudos
em medicina. Tornou-se o principal arti-
culador desse intercâmbio.

“Cooperar e competir representam
duas dimensões constitutivas do fazer
científico desde que este se organizou
como prática autolegitimada”, avalia
o historiador da COC e editor científi-
co da revista História, Ciências, Saú-
de - Manguinhos. Ele observa que os
Estados nacionais podem favorecer ou
instrumentalizar a cooperação, por
meio de acordos bilaterais; do mesmo
modo organizações multilaterais fo-
mentam atividades de cooperação en-
tre coletivos de pesquisa.

Em 1904, Manguinhos recebeu os
pesquisadores do Instituto de Doenças
Tropicais de Hamburgo Hans Moritz Otto
e Rudolf Otto Neumann, interessados
na febre amarela e, principalmente, nas
estratégias de Oswaldo Cruz para con-
ter a enfermidade. A dupla levou para
a Europa exemplares do inseto trans-
missor. E aplicou a metodologia do sa-
nitarista para combater a epidemia de
febre amarela no Togo, então colônia
alemã. As articulações de Rocha Lima
junto aos expoentes da pesquisa médi-

Haendel Gomes

N

Rocha Lima ao lado
de Henrique Aragão,
em Manguinhos
(Foto: Acervo COC)

FIO DA HISTÓRIA
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ca germânica possibilitaram a participa-
ção do Brasil, representado pelo IOC,
no 14º Congresso e Exposição Interna-
cional de Higiene de 1907, em Berlim.

O evento deu ao país a medalha de
ouro, um reconhecimento à produção
brasileira, resultado do esforço dos jovens
pesquisadores de Manguinhos e pela
campanha contra a febre amarela no Rio
de Janeiro. Em Berlim, os brasileiros apre-
sentaram trabalhos originais, amostras de
soros e vacinas, fotos e maquetes das
edificações em construção no Instituto,
entre outros objetos. Além de consagrar
Oswaldo Cruz, o prêmio impulsionou a
aprovação do projeto que transformava
o Instituto Soroterápico em instituição de
medicina experimental.

Com o sucesso, Manguinhos recebeu
em 1908 o protozoologista Stanislas von
Prowazek e o químico Gustav Giemsa,
ambos do Instituto de Doenças Marítimas
e Tropicais de Hamburgo, que realizaram
estudos e ministraram cursos. Foi um
momento fundamental para o desenvol-
vimento do estudo dos protozoários como
área de excelência do IOC, reforçada com
a descrição da doença de Chagas. No
mesmo ano, veio à instituição brasileira o
médico militar Ernst Rodenwaldt, que, em
suas memórias, registrou a surpresa com
o vigor daquele centro de pesquisas e a
modernidade de suas instalações.

Ao lado de Prowazek, Henrique
Aragão pesquisou a varíola, que se alas-
trava no Rio de Janeiro em violenta epi-
demia. Prowazek e Arthur Neiva
realizaram juntos expedição à região
banhada pelo Rio Tietê, em São Paulo.
Entre as principais contribuições do par-

ceiro alemão para o desenvolvimento
científico do Instituto Oswaldo Cruz,
destaca-se o estudo dos protozoários de
vida livre, iniciado por Aragão, mas con-
tinuado por Aristides Marques da Cu-
nha e João Gomes de Faria.

Rocha Lima
retorna ao Brasil

Em 1926, havia uma nova gera-
ção de pesquisadores no IOC, que abri-
gou Rocha Lima durante seis meses
para fazer pesquisas. Acabou convida-
do a integrar o corpo de cientistas da
instituição comandada agora por Car-
los Chagas. “Indeciso, afinal, conquis-
tara posição de prestígio incomum para
um estrangeiro na Alemanha, ele pro-
pôs um acordo de cooperação, dividin-
do-se entre o Instituto de Hamburgo e
Manguinhos”, lembra o historiador.

Em 1929, Travassos passou um pe-
ríodo em Hamburgo para desenvolver
pesquisas em sua especialidade, a hel-
mintologia. Os pesquisadores alemães
esperavam que ele substituísse Rocha
Lima no papel de articulação do inter-
câmbio entre Brasil e Alemanha. No
ano anterior, Rocha Lima decidira re-
tornar definitivamente ao Brasil; não
para o Instituto Oswaldo Cruz. Ele foi
dirigir a seção de Patologia Animal no
Instituto Biológico de São Paulo, órgão
criado por Arthur Neiva, outro discípu-
lo de Oswaldo Cruz.

Naquele ano, durante a epidemia de
febre amarela no Rio de Janeiro, o IOC
sediou as pesquisas do patologista Max

Kuczynski, cuja chegada envolveu ne-
gociações diplomáticas e o patronato do
“mecenas” Guilherme Guinle. Tinha o
objetivo de “investigar a etiologia da fe-
bre amarela, estudar a produção de uma
vacina e verificar a identidade da forma
americana e africana da doença”, expli-
ca André Felipe, que atualmente escre-
ve sobre este episódio com a também
pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz
Magali Romero Sá (vice-diretora de Pes-
quisa, Educação e Divulgação Científica
da COC). “Era uma trilha de investiga-
ção em grande parte já percorrida pelos
pesquisadores de Manguinhos”, revelou.

Segundo ele, tal produção foi igno-
rada pelo patologista alemão, que re-
tornou à Alemanha sem comprovar suas
hipóteses controvertidas. Com o distan-
ciamento de Rocha Lima do Instituto
Oswaldo Cruz, “perde-se um pouco a
pista das cooperações acadêmicas com
os alemães”, constata o pesquisador.
Isso não significa que elas não tenham
tido continuidade. “Pelo contrário, é
sabido que prosseguiram inclusive de-
pois da Segunda Guerra Mundial. Ana-
lisá-las, no entanto, representa outro
investimento de pesquisa”, salienta.

“O conhecimento desse histórico de
cooperação ajuda-nos a compreender a
inserção do Brasil no plano da circulação
transnacional de conhecimentos. Mostra-
nos que a internacionalização não se al-
cança com paliativos ou medidas
‘forçadas’, mas resulta do contato, convi-
vência e diálogo efetivo dos pesquisado-
res brasileiros com seus pares estrangeiros,
alemães ou de qualquer outra nacionali-
dade”, afirma André Felipe.
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m medicamento tem
que cumprir uma longa
jornada, composta por
diversas etapas, antes de
se tornar disponível ao

paciente. Fatores como mão de obra,
insumos e equipamentos utilizados no
processo produtivo têm influência dire-
ta no custo final de uma inovação far-
macêutica. Com o objetivo de mensurar
o gasto de cada uma dessas etapas, o
pesquisador do Instituto de Tecnologia
em Fármacos (Farmanguinhos/Fiocruz)
Jocimar Lanes, do Núcleo de Custos In-
dustriais, elaborou um estudo que pro-
põe melhorias nos processos de pesquisa
e desenvolvimento.

Denominado Estudo de caso de aná-
lise de custos das atividades da fase fito-
química do projeto de pesquisa e
desenvolvimento (P&D) de um medica-
mento à base de uma espécie vegetal, o
trabalho pode servir de modelo para re-
duzir gastos e melhor utilizar os recursos
da unidade. Trata-se da dissertação que
ele defendeu recentemente no Mestra-
do Profissional em Gestão, Pesquisa e
Desenvolvimento na Indústria Farmacêu-
tica, oferecido por Farmanguinhos.

Por se tratar de um estudo de caso,
Lanes optou pela análise da etapa da
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pesquisa denominada fitoquímica, na
qual são desenvolvidas as atividades de
extração das plantas, fracionamento e
isolamento de eventuais substâncias.
“Foram realizadas a descrição e a aferi-
ção da mão de obra direta, materiais e
equipamentos. Os dados foram coleta-
dos por meio dos relatórios de registro
das atividades da pesquisa, preservando
a descrição e classificação da planta sob
sigilo, por precauções de ordem de pro-
priedade intelectual”, explica.

Segundo o pesquisador, a aborda-
gem central teve foco na aplicação do
modelo de custeio variável, no qual são
avaliados os gastos com mão de obra
e materiais diretos, e com os equipa-
mentos utilizados. Em outras palavras,
não são considerados os custos fixos e
indiretos, tais como consumo de água,
luz e outros insumos que já fazem par-
te da rotina institucional, por exemplo.

“O modelo aborda informações de
custos que possam impactar diretamen-
te no processo produtivo para a obten-
ção de resultados, dentro dos padrões
esperados. Este modelo de custeio per-
mite a avaliação dos itens que estão re-
lacionados ao processo, excluindo-se
outras variáveis. O projeto de pesquisa
avaliado, por exemplo, foi responsável

por um gasto total em torno de R$ 30
mil, sendo 90% desse valor em função
do isolamento da substância ativa da
planta”, observa Lanes.

O estudo levou em consideração a
necessidade de se estimar os gastos so-
bre todo o ciclo de pesquisa e desenvol-
vimento de um medicamento. Neste
caso específico, um produto de origem
vegetal, devido à complexidade das ati-
vidades e aos vários anos de pesquisa.
Apesar de representar um recorte do ci-
clo de desenvolvimento de um produto,
o método pode ser adotado nas demais
etapas de pesquisa. “Essas informações
vão compor um banco de dados que
poderão auxiliar na estimativa dos cus-
tos de cada atividade aferida e, posteri-
ormente, o ciclo da P&D de um modo
geral”, avalia.

O método adotado procurou estabe-
lecer a construção de um mecanismo
formalizado, abrangendo as diversas ati-
vidades comuns entre os projetos de Pes-
quisa e Desenvolvimento. Sob esse
aspecto, o trabalho pode ser considera-
do um importante instrumento de ges-
tão para a tomada de decisão, uma vez
que, aplicado em todas as etapas da
pesquisa, pode fornecer informações pre-
cisas quanto ao emprego de recursos.

Trabalho propõe melhorias nos processos de estudo e desenvolvimento de medicamentos
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