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O
sol escaldante do verão
do Rio de Janeiro e a
temperatura que não
raro ultrapassa os 40º C
não assustam Maria An-

tonia Silva Costa, que em seus 55 anos
de vida enfrentou ameaças bem mais
sérias. Ex-dependente de álcool – ou
“dependente em abstinência”, como
prefere definir –, ela vai diariamente à
comunidade de Mandela de Pedra, ba-
tizada em homenagem ao ex-presiden-
te da África do Sul Nelson Mandela e
que fica no entorno do campus de Man-
guinhos da Fiocruz. A peregrinação de
Maria Antonia pelas vielas em forma
de labirinto da favela, em meio à at-
mosfera sufocante, árida e por vezes
violenta do subúrbio carioca, se deve
ao seu trabalho como agente comuni-
tária de saúde, na área de dependên-
cia química, do Centro de Saúde Esco-
la Germano Sinval Faria (CSEGSF). O
centro, um departamento da Escola
Nacional de Saúde Pública (Ensp) da
Fiocruz, foi fundado em 1968 para pres-
tar assistência à população que mora
próximo à Fundação e servir como
unidade de prática de pesquisa e ensi-
no. Passados 35 anos, o Sinval Faria
construiu um forte vínculo com a co-
munidade, refletido nos diversos pro-
gramas sociais que o centro de saúde
mantém em 11 comunidades vizinhas.

O diretor do CSEGSF, o pedia-
tra e médico de família Marcos
Besserman, diz que é dentro dessa
noção de o Sinval Faria ser um centro
social, atuando na promoção da saúde
e no desenvolvimento local, que en-
trou em atividade, há 15 anos, um dos
programas mais importantes da unida-
de, o Núcleo de Dependência Quími-
ca (Nudeq). O núcleo mantém ativi-
dades com os chamados “dependentes
em abstinência” das comunidades de
Manguinhos, num trabalho coordena-
do pelo médico Antonio Sérgio Fonse-
ca. “A abordagem é feita em todas as
etapas, desde a escola até a terceira
idade. Quando os agentes que integram
as equipes do Programa de Saúde da
Família (PSF) vão às comunidades, eles
identificam e abordam os dependen-

tes químicos e a partir daí dão início a
um trabalho de promoção social”, afir-
ma Fonseca, que junto com o psiquia-
tra Marcelo Chagas faz uma reunião
semanal de supervisão com os agen-
tes – eles próprios também dependen-
tes em abstinência.

Em cinco cursos de formação de
agentes de dependência química o
centro de saúde capacitou 40 novos
profissionais, dos quais sete atuam no
Sinval Faria. Além de visitarem as co-
munidades, eles atuam no semi-inter-
nato do centro de saúde (que pode
durar de um dia a três semanas) e nos
grupos de apoio à abstinência – que
atendem a cerca de 600 pessoas, das
quais aproximadamente 80 costumam
freqüentar as atividades para ex-depen-
dentes e as três reuniões semanais.

Visita à favela
Em suas incursões à Mandela de

Pedra, que fica às margens do poluído
Rio Jacaré, em Manguinhos, Maria An-
tonia percorre as ruas de terra batida
da favela lentamente, puxando conver-
sa com um e outro conhecido – pes-
soas que em sua maioria tiveram suas
vidas (e famílias) devastadas pela be-
bida. A primeira parada é na casa do
pedreiro Genildo Fernandes da Silva,
retrato fiel do brutal desamparo ao qual
estão relegados milhões de brasileiros.
Viúvo, desempregado, vivendo de bis-
cates que lhe rendem – quando ren-
dem – R$ 50, e com quatro filhos
(Genilson, Geilson, Geilton e Jeferson,
com idades entre 6 e 13 anos), o pe-
dreiro de 43 anos está inscrito no
Nudeq e recebe visitas regulares de
Maria Antonia. Apesar do apoio,
Genildo ainda não conseguiu parar de
beber. “Eu bebo menos do que antes,
mas não vou mentir. Eu ainda bebo
cerveja e cachaça. Mas estou tentando
parar, eu vou conseguir”, acredita ele,
que olha para Maria Antonia e recebe
de volta um sorriso encorajador. “Ele
realmente tem uma grande força de
vontade”, avalia a agente comunitária,
que vai pelo menos uma vez por mês
à casa de cada dependente, fazendo
em média oito visitas por dia.

Silva, que nasceu em Campos
(RJ) e veio para o Rio como bebê de

Desempregado e viúvo, Genildo
da Silva vive com quatro filhos na
comunidade de Mandela de Pedra,
no Rio de Janeiro

Ricardo Valverde
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forte”. Maria Antonia não perde a opor-
tunidade de arrebanhar mais um joga-
dor para o seu time e antes de deixar
a casa dos Silva e prosseguir em sua
marcha beneficente pela comunidade
marca um encontro com Jesus para os
dias seguintes.

Depois de entrar e sair de becos
que se sucedem e entrelaçam num ce-
nário desolador de miséria e falta de
perspectivas, Maria Antonia chega à casa
do mecânico Aldemário Costa de Olivei-
ra, 58 anos. Sobrevivendo graças aos bi-
cos que faz, como consertos de eletro-
domésticos, Oliveira afirma estar a um
ano e oito meses sem pôr álcool na boca,
depois de uma longa dependência. Mo-
rando sozinho, já que a mulher e os três
filhos o abandonaram, ele diz sem rodei-
os que a bebida o destruiu. Fragilizado e
aparentando ter mais idade, Oliveira
mora em frente ao lixão da favela, num
barraco em que à noite precisa disputar
espaço com ratos grandes, “do tamanho
de coelhos”, que caem do telhado e so-
bem dos buracos no chão da casa.

Roedores são comuns na comu-
nidade, até pela proximidade com o
depósito de lixo que fica à beira do
Rio Jacaré e no qual alguns barracos
estão perigosamente instalados. “Ape-
sar disso, a limpeza das ruas melhorou
muito desde que começamos o traba-
lho aqui”, diz Maria Antonia, que se
tornou amiga das famílias que visita.

A agente conheceu de perto os
dramas que agora vive sob outra pers-
pectiva. Durante duas décadas Maria
Antonia bebeu e se emociona toda vez
que lembra os momentos difíceis e
aquilo que perdeu: o marido, o aparta-
mento, o carro. “Minha vida virou um
inferno, a doença progrediu e eu che-
guei ao fundo do poço”, recorda. Ma-
ria Antonia diz que a indiferença que o
marido devotava a ela foi o empurrão
que faltava para que a doença – o al-
coolismo – se manifestasse. Aluna de
um colégio interno kardecista dos 5 aos
18 anos, tempo durante o qual jamais
deixou o estabelecimento, ela saiu do
lugar direto para o casamento. “Eu vi-
via tão presa que muitas vezes me
perguntava quando morreria alguém da
família, porque somente assim tinha
autorização para sair do abrigo”, conta

colo, sempre morou próximo à Fiocruz.
Chorando, o pedreiro diz que os seus
sonhos são obter o registro dos filhos –
a identificação de que dispõem é o
cartão de vacinação da Fiocruz – e o
seu próprio, forrar de tijolo o barraco
em que moram e pôr os garotos na
escola. Nenhum dos quatro meninos
estuda e têm no Fiocruz Pra Você –
evento recreativo que anualmente atrai
milhares de crianças ao campus de Man-
guinhos para serem vacinadas – a úni-
ca atividade cultural que freqüentam.

A conversa de Maria Antonia com
Silva é interrompida pela chegada de
Valmir de Jesus Silva, de 36 anos, que
compartilha com o pedreiro dois infor-
túnios: o desemprego e a viuvez. Ex-
vigilante, o embriagado Jesus foi ime-
diatamente abordado pela agente de
saúde e reagiu dizendo que se perma-
necer dois dias sem beber fica “um cara

ela, lembrando que o colégio interno
foi a forma que a mãe encontrou de
não perdê-la para o marido quando a
família se mudou de Minas para o Rio
– o pai de Maria Antonia era alcoólatra.

Casamento – que lhe deu dois
filhos – desfeito devido à bebida, Ma-
ria Antonia procurou o centro de saú-
de da Fiocruz em 1996 e iniciou então
um tratamento que durou dois anos.
Ela fez o curso que prepara novos
agentes de dependência química e
está há seis anos sem consumir álcool.
“Sei que a doença não tem cura, mas
estou me sentindo bem e útil neste
trabalho”, afirma Maria Antonia, que atu-
almente faz um curso técnico de en-
fermagem com o intuito de poder fa-
zer mais – por si própria e pelos outros.

Os projetos sociais
Diretor do centro de saúde, Mar-

cos Besserman diz que a unidade aten-
de hoje a aproximadamente 35 mil
moradores de 11 comunidades de Man-
guinhos: Varginha, Mandela de Pedra,
Nelson Mandela, Samora Machel, Par-
que Oswaldo Cruz, João Goulart, CHP
2, Vila União, Comunidade Agrícola de
Higienópolis, Vila Turismo e Vila São
Pedro. E em breve, devido a um con-
vênio com o Hospital de Bonsucesso,
o Parque Monsenhor Brito será incluí-
do nesta relação e a população ganha-
rá uma equipe de saúde da família. A
responsabilidade sanitária dessas comu-
nidades é da Fiocruz, que de acordo
com Besserman tem um grau de co-
bertura alto em relação às demandas
de saúde pública desses locais. “Abri-
mos cerca de três mil prontuários por
ano, o que é um número bastante sig-
nificativo”, afirma.

Além do atendimento médico
feito à população no próprio centro de
saúde, de segunda a sexta-feira, equi-
pes do Programa de Saúde da Família
(PSF) visitam as comunidades diaria-
mente. O Sinval Faria conta com duas
equipes (compostas por sete profissi-
onais de saúde e mais um dentista e
um assistente social) e deverá receber
mais seis turmas do PSF a partir de
maio, atingindo 100% de cobertura.

Besserman diz que os programas
sociais do Sinval Faria continuarão a

Agente comunitária de saúde, Maria
Antonia, ela também uma “dependente

em abstinência” de álcool, conversa
diariamente com os inscritos no Nudeq
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contar com o apoio total da direção e
do corpo de funcionários, pois essa dis-
posição de interagir com a comunida-
de é uma filosofia que já criou raízes
na instituição. “Quando alguém vai a
um hospital, muitas vezes é movido
pela falta de emprego e renda, pela
má alimentação, entre outros fatores.
O que normalmente se faz é dar uma
resposta à dor do paciente, sem inter-
ferir nas causas que geram o problema
e sem levar em conta as necessidades
da população. Estamos invertendo essa
equação ao trabalharmos a partir des-
sas demandas, que nos são trazidas
pelas equipes do PSF”, avalia o diretor,
ele próprio um freqüentador das co-
munidades vizinhas à Fundação –
Besserman faz questão de conhecer
pessoalmente o mundo em que suas
equipes atuam.

Ele acrescenta que o objetivo do
Sinval Faria não é repetir o modelo
biomédico tradicionalmente utilizado
nas instituições de saúde. Não é à toa
que a unidade conta com sociólogo e
professor de educação física na equi-
pe. “E dispomos de uma ouvidoria, que
nos reporta as satisfações e insatisfa-
ções do público que usa nossos servi-
ços”, diz Besserman.

Os projetos sociais do centro de
saúde são bastante diversificados. Entre
eles está o grupo Terrapia (que faz orien-
tação alimentar; o núcleo de DST/Aids
(que promove o Bazar da Solidariedade
e mantém oficina de artesanato); o Pro-
grama de Assistência à Saúde do Idoso
(Pasi); o Núcleo de Direitos Humanos; o
Vem que a Escola é Sua; e o Música para
Todos. Há ainda as parcerias com ONGs
como a Herança Negra (promotora da
cultura negra); a Crioula (que atende mu-
lheres vítimas de violência e dá cursos); o
Centro de Cooperação e Atividade Po-
pular (que mantém pré-vestibular para
carentes; produz vídeos educativos e pres-
ta atendimento jurídico); o Rio Grafitti, for-
mado por ex-pichadores que agora fazem
grafites (um dos trabalhos decora a facha-
da do centro de saúde); e o Coletivo de
Mulheres de Manguinhos (conscientiza
sobre saúde e outros temas).

Com esse espírito de integração,
no último Natal os funcionários do Sinval
Faria, junto com a Associação de Servi-

dores da Fiocruz (Asfoc), o Fundo de Pre-
vidência Privada da Fiocruz (Fioprev) e
empresas locais, organizaram o encon-
tro Comida, diversão e arte, que reuniu
mais de duas mil crianças para um even-
to com capoeira, oficinas de arte e dan-
ça, Papai Noel, lanches, refrigerantes e
doação de brinquedos.

Besserman lembra que esta
integração em favor da comunidade
avança e cria raízes. É assim que a Fio-
cruz participa – como uma espécie de
força motriz – do Fórum de Entidades
de Manguinhos, que reúne empresas

privadas e públicas, a Prefeitura do Rio
e o Governo do Estado. O objetivo é
discutir propostas e implantar soluções
para a população e com esse espírito
nasceu em 1999 o Desenvolvimento
Local Integrado e Sustentável (Dlis-
Manguinhos), que reúne todas essas
instituições e também representantes
da comunidade.

A vez dos idosos
A equipe do centro de saúde

constatou em 1995 que havia uma la-
cuna no atendimento à população: a

terceira idade. Dessa forma surgiu o
Programa de Atenção ao Idoso (Pasi),
que hoje conta com cerca de 150 ins-
critos, dos quais aproximadamente 80
participam das atividades semanais,
que incluem fisioterapia, musicoterapia,
atendimento psicológico e com
nutricionista, artesanato, canto coral,
reeducação psicomotora, dança sênior,
ginástica sênior, ioga, tai chi chuan,
palestras, passeios, almoços, congres-
sos, comemorações e programa de al-
fabetização. O entrosamento entre os
idosos tem sido tão positivo, de acor-

do com a coordenadora do Pasi, Maria
José Barbosa de Lima, que a convivên-
cia produziu três casais.

“Um casal já se separou, outro
está namorando e o terceiro gerou um
relacionamento que dura três anos”, diz
Maria José, que defendeu uma disserta-
ção de mestrado com o seguinte tema:
Desenvolvimento de um instrumento
para medir a qualidade de vida relacio-
nada à saúde de idosos independentes.

Maria José só lamenta que o
número de homens participantes seja
muito inferior ao de mulheres. Dos 80

Abandonado pela família devido à bebida, o mecânico Aldemário de
Oliveira mora num barraco em que disputa espaço com ratos
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freqüentadores assíduos, apenas 15 são
do sexo masculino. “Isso se deve a dois
fatores principais: a mulher vive mais
e tem mais necessidade de se integrar,
de participar, especialmente se for o
caso de ficar viúva. O homem muitas
vezes se isola”, conta a coordenadora,
acrescentando que as atividades do
grupo têm sido importante para os ido-
sos, já que muitos chegaram ao Pasi
em crise de depressão e com o tempo
redescobriram o prazer de viver e de
fazer novas amizades.

Sem carne, sem açúcar
e com muito grão

Coordenado pela médica Maria
Luiza Branco Nogueira, o projeto
Terrapia funciona no Núcleo de Práti-
cas Naturais em Saúde (NuPNS) do cen-
tro de saúde. O objetivo do Terrapia é
promover a saúde através de uma prá-
tica natural de alimentação, auto-cui-
dado e atenção ao meio ambiente. En-
tre os hábitos mais incentivados estão
o consumo do suco de clorofila e o de
“alimentos vivos”, como os grãos e ce-
reais em germinação e os brotos. Os
participantes não comem nenhuma

proteína de origem animal, açúcares e
alimentos cozidos – tudo é ingerido de
forma crua, sem processamento por
calor, frio ou refinação.

As duas reuniões semanais (às
quartas e quintas-feiras, das 8h30min
às 12h30min) do Terrapia ocorrem na
horta experimental do campus de Man-
guinhos e na sala de convívio do Sinval
Faria, onde os alimentos coletados são
preparados e consumidos pelo grupo.
“Dos 1.200 vegetais que podem ser
comidos pelo homem, apenas 300 fre-
qüentam as nossas mesas, e um nú-
mero ainda mais inferior é regularmen-
te consumido”, diz Maria Luiza, que há
sete anos não consome o que chama
de “bicho morto”.

“A ‘alimentação viva’ tem como
base a vitalidade dos alimentos, pois
eles são fáceis de digerir e mantêm os
mecanismos de desintoxicação”, diz
Maria Luiza, lembrando que esta dieta
inclui, entre outros grãos e sementes,
girassol, nabão, painço, colza, aveia,
grão de bico, gergelim, centeio, amen-
doim, lentilha, nozes e amêndoas. Já
frutas, legumes e verduras são chama-
dos de “alimentos que ativam a vida”.

A Fiocruz sempre defendeu uma
proposta de saúde pública voltada para
uma visão integral do homem, como
um ser que vive em sociedade e no
ambiente, condicionado por circunstân-
cias econômicas, sociais e culturais.
Assim sendo, a instituição incorporou
entre as suas melhores tradições o tra-
balho pela promoção das condições de
vida de populações e grupos sociais
carentes e desassistidos.

Através de várias parcerias, a Fiocruz
hoje beneficia mais de 500 pessoas atra-
vés de seus projetos sociais, gerando
emprego, renda e profissionalização,
ressocialização e educação. Pessoas que
têm ainda a oportunidade de passar a
conviver no cotidiano com cientistas,
médicos e outros profissionais de saúde,
executivos, museólogos e vários outros

profissionais da instituição.
Trabalho de reciclagem de lixo,

aulas de português, matemática, histó-
ria e geografia durante o expediente,
vagas para mensageiros, auxiliares ad-
ministrativos e assistentes de laborató-
rios e até cargos de nível superior são
algumas das portas que foram abertas
pela Fundação Oswaldo Cruz através
dos projetos sociais.

Para os adolescentes as chances
são muitas: curso de formação para
monitores de museus e centros de ci-
ência, e ainda o “Fazendo e Aprenden-
do”, uma parceria com a Associação São
Martinho, para menores carentes.

Para coordenar os cerca de 90 progra-
mas, o presidente Paulo Buss criou a Coor-
denação de Projetos Sociais da Fiocruz,
chefiada pela pedagoga Sônia Moreira.

Deficientes auditivos

em total integração
Por meio de convênio com a Feneis

(Federação Nacional dos Surdos e Mu-
dos), a Fiocruz possibilita a contratação
de deficientes auditivos. Essas pessoas
têm ocupação profissional na Fiocruz
em diversas áreas, trabalhando como
auxiliares, mensageiros e assistentes
administrativos.  Atualmente 160 des-
ses deficientes auditivos trabalham em
quase todas as unidades da Fundação.

Monitores do

Museu da Vida
Projeto do museu interativo de ci-

ências da Fiocruz, o Museu da Vida, com
apoio da Fundação de Amparo à Pes-
quisa Carlos Chagas Filho (Faperj), pro-

Para beber, o pessoal do Terrapia opta
por sucos de fruta e de clorofila, este
feito de folhas verdes como grama de
trigo, couve, chicória, alface, agrião,
hortelã, capim limão, acelga e outras
folhas. A clorofila é ingerida depois de
um ritual no qual os participantes dão
as mãos, rodam em volta da mesa e
entoam cânticos tupi-guaranis, como
forma de agradecer o alimento, e mú-
sicas folclóricas.

Trabalho social da Fiocruz:  
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porciona treinamento a jovens mora-
dores do Complexo da Maré para se
transformarem em monitores de mu-
seus. Mais de 150 jovens com idade
entre 16 e 22 anos já passaram pelo
curso e alguns foram aproveitados em
estágios remunerados, dentro da pró-
pria Fiocruz e em outras instituições,
como o Museu de Astronomia. O Mu-
seu da Vida é o primeiro museu no
Rio de Janeiro a trabalhar com monito-
res vindos de escolas públicas e que
ainda estão cursando o Ensino Médio.

Menores carentes
Comemorando oito anos de exis-

tência, esta parceria com a Associação
São Martinho, além de ensinar serviços
gerais na área administrativa a adoles-
centes de 16 a 18 anos, boa parte vin-

dos das ruas, já proporcionou uma via-
gem à França em 1998, para que 15
jovens da Fiocruz assistissem aos dois
primeiros jogos do Brasil na Copa do
Mundo. Cerca de 140 adolescentes já
passaram pelo programa. Muitos con-
seguiram ingressar no mercado de tra-
balho e alguns foram absorvidos pela
própria Fundação. Eles possuem car-
teira assinada, recebem salário mínimo,
instruções práticas de um “mestre vo-
luntário”, têm aulas de reforço escolar
duas vezes por semana e apoio psico-
lógico, tudo custeado pela Fiocruz.

Aulas de reforço
Trabalhadores e prestadores de ser-

viço na Fiocruz que não completaram
o ensino fundamental têm a oportuni-
dade de dar continuação aos estudos

dentro da própria instituição. Através
do Programa de Estudo Fundamental
(PEF), freqüentam aulas de várias dis-
ciplinas, são avaliados e recebem o di-
ploma de uma equipe especializada da
Fiocruz, numa parceria com a Secreta-
ria Estadual de Educação. As aulas acon-
tecem durante o próprio expediente
e têm possibilitado a conclusão de vá-
rias etapas do ensino fundamental para
dezenas de trabalhadores.

Cooperativa dos Traba-
lhadores de Manguinhos

A Fiocruz ajudou na criação da co-
operativa e através dela proporciona às
comunidades vizinhas do seu campus
1.300 postos de trabalho diretos, em
serviços de manutenção, limpeza, jar-
dinagem, controle de vetores e outros.

 oportunidades para todos

Ao lado, ritual para preparação do suco de clorofila.  Acima, idosos fazem atividades que ajudam a vencer a depressão
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