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CNPq aponta
Fiocruz entre as
15 maiores

Segundo levantamento realizado
em 2002 pelo Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), a Fiocruz está entre as 15 maio-
res instituições de pesquisa nacionais. Em
número de grupos de pesquisa, a Fun-
dação soma 201 grupos certificados e,
dentre as instituições não-universitárias,
só perde para a Empresa Brasileira de
Agropecuária (Embrapa), com 235 gru-
pos – a primeira posição (entre 257 ins-
tituições) é ocupada pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com
761 grupos. As 805 linhas de pesquisa
desenvolvidas pela Fundação se concen-
tram principalmente no Instituto Oswal-
do Cruz (380) e na Escola Nacional de
Saúde Pública (148).

Oswaldo
Cruz é tema
do Projeto
Memória

A Fundação Oswaldo
Cruz, pela Casa de Oswaldo
Cruz, é parceira da Fundação
Banco do Brasil no Projeto Me-
mória 2003, cujo homenagea-
do é o médico sanitarista
Oswaldo Cruz. As principais
realizações do cientista que fun-
dou a medicina experimental
no Brasil e foi o iniciador do
movimento de implementação
de políticas públicas sanitaris-
tas que promoveram o progres-
so do país serão contadas sob
várias formas: videodocumen-
tário, livro fotobiográfico,
almanaque pedagógico, pági-
na na internet, além das expo-
sições. Nos anos anteriores fo-
ram homenageados Castro
Alves, Monteiro Lobato, Rui Bar-
bosa, Pedro Álvares Cabral e JK.
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O Instituto Nacional de Contro-
le de Qualidade em Saúde (INCQS/
Fiocruz) está participando, junto com
a Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), das vigilâncias sani-
tárias (Visas) e dos laboratórios
centrais de Saúde Pública (Lacens)
dos estados, do Programa Nacional
de Monitoramento dos Medicamen-
tos Genéricos e de Referência. Por
esse programa, as Visas coletam no
mercado amostras de medicamentos
genéricos e de seus respectivos pro-
dutos de marca (também chamados
de referência ou inovador). Essas
amostras são enviadas ao INCQS e
aos Lacens para serem analisadas e
comparadas, verificando se há equi-
valência farmacêutica do genérico
com o de marca.

Saúde para
os quilombolas

Em locais de difícil acesso na re-
gião do baixo Amazonas existem comu-
nidades quilombolas que permaneceram
isoladas desde o final do século 19. São
descendentes de escravos fugitivos vi-
vendo sem energia elétrica, abasteci-
mento de água, saneamento básico e
transporte. Pela primeira vez, pesqui-
sadores de Centro de Pesquisas
Leônidas e Maria Deane, unidade da
Fiocruz em Manaus, avaliaram as con-
dições de saúde dessa população e os
resultados não foram nada animadores.
A desnutrição foi apontada como um
dos principais problemas, chegando a
casos de marasmo (forma mais grave
da doença) em algumas crianças. Como
resposta a esse estudo, o Ministério da
Saúde colocou na pauta de discussões
de suas prioridades a criação de distri-
tos sanitários quilombolas, a exemplo
dos distritos sanitários indígenas já exis-
tentes. As populações remanescentes
de quilombos da região Amazônica fi-
cam situadas nos estados do Pará,
Amapá e Maranhão.

Em dia com
a Fundação

Sugestões de pauta, oportunidades
de treinamento, glossário de doenças,
banco de imagens de vírus, bactérias e
outros microorganismos e de transmis-
sores de doenças, agenda de eventos,
resenhas da Editora Fiocruz – na página
eletrônica da Coordenadoria de Comu-
nicação Social (www.fiocruz.br/ccs) o
internauta pode acompanhar a produ-
ção da Fiocruz. O conteúdo da página,
que funciona como uma espécie de
“Agência Fiocruz de Notícias”, é atuali-
zado diariamente e disponibiliza materi-
ais especiais, como serviços sobre
bioterrorismo e sobre a recente pneu-
monia atípica que começou na Ásia e
acabou chegando a outros continentes.
Nos últimos seis meses, quase 200 ma-
térias sobre as pesquisas da Fiocruz fo-
ram disponibilizadas na página. É a Fio-
cruz divulgando para a sociedade o
trabalho de seus servidores.
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Guia terapêutico
Em dezembro de 2002, o Nú-

cleo de Assistência Farmacêutica da
Fiocruz lançou o livro Fundamentos
farmacológico-cl ínicos de medicamen-
tos de uso corrente, que orienta pro-
fissionais da saúde  quanto à prescrição
de medicamentos. Produzido por so-
licitação da Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária), o livro encon-
tra-se na forma de CD-ROM e apre-
senta uma discussão sistemática e
abrangente em que se comparam re-
presentantes de diferentes grupos
farmacológicos de uso corrente.

Parceria com
Harvard para
estudo da
hepatite C

Principal causa de transplantes de
fígados, a hepatite C é uma doença
mais fácil de ser combatida quando
diagnosticada logo no início de seu
processo infeccioso. Isto porque quan-
do o vírus se instala no organismo so-
fre mutações e causa numerosos
problemas hepáticos. Desenvolver pro-
tocolos para identificar e tratar pacien-
tes em estágios iniciais de hepatite C
é o objetivo de uma parceria que une

pesquisadores do Departamento de
Virologia do Instituto Oswaldo Cruz e
cientistas do Massachusetts General
Hospital, vinculado à Harvard Medical
School, dos Estados Unidos. Transmiti-
da por exposição a sangue contamina-
do e seus derivados, a hepatite C cada
vez mais preocupa as autoridades de
saúde. Em todo o mundo, ela atinge
cerca de 170 milhões de pessoas.
Como a maioria dos pacientes com
hepatite C não sabe que sofre da do-
ença - pois não apresenta sintomas -, a
infecção, em geral, só é descoberta
quando as funções hepáticas já estão
bastante comprometidas.

Grafiteiros
em ação

O ano de 1992 carrega uma triste
lembrança para a Fiocruz, quando a ins-
tituição foi atacada por delinqüentes que
sujaram e pixaram a fachada do tomba-
do Castelo Mourisco. Passados quase
onze anos, a Fundação acaba de ser no-
vamente invadida por jovens com seus
sprays e color gets na mão. No entan-
to, dessa vez eles foram convidados, en-
traram pela porta da frente e, ao invés
de sujeira, enfeitaram os muros brancos
do campus com seus multicoloridos e
artísticos grafites.

Inaugurados em janeiro em co-
memoração ao aniversário do padroei-
ro da cidade do Rio de Janeiro (São
Sebastião), os grafites fazem parte de
mais uma iniciativa da Fiocruz para
valorizar e integrar a produção artística
dos moradores que vivem nas áreas ca-
rentes do entorno da instituição. Mem-
bros do grupo Rio-Grafitti, os 10 artístas
levaram cinco dias para pintar cerca de
200 metros de muro branco. Além de
desenhos, os grafites também trazem
mensagens sobre questões de saúde,
ambiente e história da Fiocruz.

A instituição também instalou
vários outdoors no campus de Mangui-
nhos para destacar suas realizações.

Grafiteiro prepara mural com
desenho de Oswaldo Cruz. Foto

menor: um dos outdoors instalados




