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Fiocruz

abre centro

em Manaus
Depois de crescer no Rio e

se expandir por Belo Horizonte,
Salvador e Recife, a Fundação
Oswaldo Cruz acaba de fincar sua
bandeira em definitivo na Amazô-
nia ao inaugurar em Manaus o pré-
dio do Centro de Pesquisas
Leônidas e Maria Deane (CPqLMD).
Um dos objetivos é desenvolver
estudos sobre a transmissão de Aids
entre índios, populações ribeiri-
nhas e grupos específicos da Ama-
zônia. O CPqLMD vai oferecer cur-
sos de formação em saúde públi-
ca, desenvolverá trabalhos em
epidemiologia molecular de vírus,
bactérias e demais agentes causa-
dores de doenças, nutrição e saú-
de reprodutiva, entre outras linhas
de pesquisa.

O prédio conta com labora-
tórios, auditório, salas de aula, bi-
blioteca, livraria e sistema de te-
lecomunicações. No pátio inter-
no, em homenagem à cultura in-
dígena, foi instalada a Oca da Ci-
ência, Cultura e Saúde.

O Centro também sediou a I
Conferência de Pajés do Amazo-
nas, com o tema Biodiversidade e
direitos de propriedade intelec-
tual – proteção do saber indígena.

A estética
do invisível

Mais de 40 mil fotos de mi-
croorganismos, bactérias, células
e tecidos estarão em breve dis-
poníveis na internet para consul-
ta. A iniciativa faz parte do Proje-
to Biodigital, criado pelo Depar-
tamento de Ultra-estrutura e Bio-
logia Celular do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC) – que tem cerca de
100 mil imagens em negativo, ar-
quivos digitais e vídeo.

A maior parte do material foi
obtida a partir de microscópios
eletrônicos, que ampliam as ima-
gens em até 500 mil vezes. Os
pesquisadores vão montar um sis-
tema de base de dados para as
fotografias com um glossário de
termos biológicos. As fotos tam-
bém terão ligação umas com as
outras para facilitar as pesquisas.

Até dezembro será criado
um protótipo com mil imagens
para ser utilizado pelos diferen-
tes programas de pesquisa e en-
sino da Fiocruz. Depois, o mes-
mo acervo ficará na internet para
consulta. Além do uso das ima-
gens, os pesquisadores planejam
publicar atlas com fotos de bio-
logia celular e parasitária.

Mais imagens de microorga-
nismos em: <www.fiocruz.br/ccs>.

Tranqüilizantes
podem trazer
riscos a idosos

A suspeita de que os idosos
podem aumentar os riscos de fra-
turas devido ao uso de tranqüli-
zantes, já levantada por estudos
internacionais, foi pesquisada no
Brasil pelo epidemiologista
Evandro Coutinho, da Escola Na-
cional de Saúde Pública (Esnp),
através de um financiamento do
CNPq. O estudo, intitulado O uso
dos medicamentos como fator de
risco para fratura grave decorren-
te de queda em idosos, foi feito
por Coutinho em cinco hospitais
do Rio de Janeiro: Salgado Filho,
Miguel Couto, Hospital do
Fundão, Hospital do Andaraí e
Pedro Ernesto (Uerj).

Em
homenagem
aos índios o
CPqLMD
ganhou a Oca
da Ciência,
Cultura e
Saúde

Toxoplasma gondii invadindo a célula muscular
esquelética. Ampliação: nove mil vezes
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O Centro de Estudos da Saú-
de do Trabalhador e Ecologia Hu-
mana (Cesteh) está desenvolven-
do o projeto Avaliação da Quali-
dade do Ar no Estado do Rio de
Janeiro e o Impacto na Saúde. O
objetivo é comprovar e medir a
relação existente entre poluição
do ar e a saúde respiratória da
população, além de disponibilizar
dados que servirão de base para
outras pesquisas. Uma unidade
móvel de medição da poluição
no campus da Fiocruz está levan-
tando informações sobre a quan-

tidade de substâncias
como monóxido carbô-
nico (CO) e dióxido de
enxofre (SO2), que cau-
sam e agravam casos de
bronquite, rinite e asma,
além de se relacionarem
também com doenças
cardiovasculares.

Cecal  fazCecal  fazCecal  fazCecal  fazCecal  faz

35 anos35 anos35 anos35 anos35 anos
O primeiro biotério do

Brasil foi montado em 1904,
pelo sanitarista Oswaldo
Cruz. Mantidos em vários
locais do campus de Man-
guinhos, os animais de la-
boratório já eram então fun-
damentais para as pesqui-
sas. Em 1967 foi construído
o primeiro prédio do bio-
tério, embrião do atual Cen-
tro de Criação de Animais
de Laboratório (Cecal) da
Fiocruz, que completou 35
anos em outubro. O simpósio
Animal de laboratório em ciên-
cia e tecnologia, o IV Encontro
de Técnicos de Animais de La-

A pesquisa contou com a
parceria do sociólogo Sidney
Dutra da Silva, da Unati (Univer-
sidade Aberta da Terceira Idade),
vinculada à Uerj. Eles entrevista-
ram e avaliaram 484 idosos, sen-
do 169 que sofreram fratura de-
corrente de queda e 315 como
grupo de controle. “Foi necessá-
rio comparar dois grupos para
controlar fatores como idade,
sexo, nível de saúde, entre ou-
tros, que podem influenciar no
uso de medicamentos”, disse
Coutinho. Assim foi possível con-
cluir que, para os usuários de tran-
qüilizantes, o risco da queda e
da conseqüente fratura aumenta
cerca de duas vezes em relação
aos que não tomam os benzodia-
zepínicos, como são chamados
medicamentos como Lexotan,
Valium, Diazepan, entre outros.

Freqüentemente esses re-
médios causam tonteira e fraque-
za muscular. “Outros estudos in-
dicam que há duas propriedades
desses medicamentos que seri-
am as principais responsáveis: a
atividade sedativa e o bloqueio
alfa adrenergético”, observa
Coutinho. O epidemiologista se
refere às alterações psicomotoras
e ao relaxamento postural, ou
seja, a maior probabilidade de
esses usuários apresentarem mais
tonteiras e confusão, bem como
sofrerem uma redução da massa
muscular e da densidade óssea.
“Os idosos são mais sensíveis a
esses medicamentos”, alerta.

Olimpíada de
Saúde reúne mais
de 500 escolas

Dirigida a alunos de escolas
públicas e particulares e organiza-
da pela Fiocruz, com apoio do
CNPq e da Associação Brasileira
de Saúde Coletiva (Abrasco), a
Olimpíada Brasileira de Saúde e
Meio Ambiente teve inscritas mais
de 500 escolas de todo o país.

A Olimpíada terá uma fase
regional e outra nacional e a par-
ticipação de alunos do Ensino
Fundamental (7ª e 8ª séries) e
do Ensino Médio (antigo segun-
do grau). São três categorias: Arte
e Ciência, Produção Literária e
Projeto de Ciências. Acompanhe
a Olimpíada pela internet no site
<www.olimpiada.fiocruz.br>.

O Cecal/Fiocruz mantém criação de animais
como os macacos Rhesus

boratório e o lançamento do li-
vro Animais de laboratório – cri-
ação e experimentação, marca-
ram o aniversário do Cecal.

Unidade de
medição de
poluição
avalia a

qualidade do
ar do RJ


