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N O T A S

Estudo sobre
células-tronco
garante prêmio
a cientistas
da Fiocruz

Transplantar células-tronco
da medula para o coração de um
paciente com comprometimento
do órgão em decorrência da do-
ença de Chagas. Parece notícia
de um futuro distante, mas não
é. A pesquisa básica que deu ori-
gem ao método desenvolvido por
Ricardo Ribeiro dos Santos e
Milena Botelho Soares, imunolo-
gistas do Centro de Pesquisas
Gonçalo Moniz (CPqGM) da Fio-
cruz, e Antonio Carlos Campos
de Carvalho, fisiologista e pes-
quisador da UFRJ, e que já de-
monstrou sucesso em cinco pa-
cientes, venceu a categoria
nacional do Prêmio Zerbini de
Cardiologia. Lançado no início de
2003 pelo Instituto do Coração
(Incor) do Hospital das Clínicas
de São Paulo, um dos mais avan-
çados centros de tratamento de
patologias cardíacas no mundo,
e pela Fundação Zerbini, o Prê-
mio Zerbini de Cardiologia
laureou, com US$ 20 mil, os me-
lhores trabalhos nas categorias
nacional, internacional e Incor.
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Na categoria idosos, o médi-
co Mario Antônio Sayeg, professor
emérito da Escola Nacional de Saú-
de Pública Sergio Arouca,  rece-
beu o Prêmio Direitos Humanos
concedido pelo Governo Federal
em reconhecimento ao seu traba-
lho em prol dos direitos dos ido-
sos. A premiação foi entregue pelo
presidente da República em exer-
cício José Alencar. Especialista em
geriatria, cardiologia e saúde pú-
blica, Sayeg é professor-titular da
Fiocruz desde 1967. O hoje pro-
fessor emérito é membro da Co-
missão de Ética em Pesquisas com
Seres Humanos, da qual foi presi-
dente entre 1991 e 1997. É autor
de livros sobre a saúde dos idosos
e já havia recebido da Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de Ja-
neiro a Medalha Tiradentes, em
1999, e a condecoração de Honra
ao Mérito Nacional em Saúde Pú-
blica, concedida pela Sociedade
Brasileira de Higiene, em 2000.

INCQS ganha
do Inmetro
credenciamento
inédito no país

O Instituto Nacional de Con-
trole de Qualidade em Saúde
(INCQS) conseguiu credencia-
mento para a realização de ensai-
os de microscopia, toxicológicos,
farmacológicos e de alimentos no
Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade (Inme-
tro). O credenciamento atesta a
competência técnica do INCQS
para o cumprimento da norma co-
nhecida como NBR ISO/IEC
17025. Assim, o Instituto se torna
o primeiro laboratório da Rede Na-
cional de Laboratórios Oficiais de
Controle de Qualidade em Saúde
do Brasil a receber o reconheci-
mento alcançado por poucas ins-
tituições de vigilância sanitária em
todo o mundo. O INCQS é o prin-
cipal órgão nacional para as
questões tecnológicas e normati-
vas relativas ao controle da qua-
lidade de insumos, produtos,
ambientes e serviços voltados
para o setor de saúde.

Divulgação IOC/Fiocruz

Ensaios do INCQS foram certificados pelo Inmetro
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Morre
Frederico
Simões
Barbosa

Ex-diretor da Escola Na-
cional de Saúde Pública Ser-
gio Arouca e do Centro de
Pesquisas Aggeu Magalhães,
no Recife, Frederico Simões
Barbosa faleceu no início de
março. Frederico participou
ativamente do processo de
redemocratização da Fio-
cruz, que culminou com a
posse de Sergio Arouca na
presidência da Fundação.
Iniciou as suas atividades de
pesquisa na década de 1940,
sendo um dos primeiros a
conduzir estudos epidemio-
lógicos de longa duração no
Brasil. O seu nome esteve
estreitamente associado à
consolidação da epidemio-
logia como campo de inves-
tigação, tanto na academia
quanto nos serviços de saú-
de pública. Orientou deze-
nas de teses de mestrado e
doutorado nas áreas de pa-
rasitologia, medicina tropical
e epidemiologia.

Vem aí o Jogo
da Água, sobre
meio ambiente

Temáticas que vão além das
disciplinas tradicionais dos currí-
culos escolares podem e devem
ser discutidas nas escolas. E os
jogos educativos têm muito a co-
laborar com isso. Mais do que
competitivos, eles estimulam o
debate com os alunos sobre te-
mas que não podem ser incor-
porados apenas aos conteúdos de
química, física, biologia, história
ou literatura. Em um estudo ini-
ciado há cinco anos, pesquisado-
res do Centro de Educação em
Ciências (CEC) do Museu da Vida
da Fiocruz constataram a carên-
cia da temática sobre meio ambi-
ente em jogos para o público
infanto-juvenil. E não pararam por
aí. Resolveram eles mesmos de-
senvolver o material. Depois de
um vasto levantamento, um pro-
tótipo de jogo de perguntas e res-
postas que explora o tema da
água já está sendo testado.

Programa de
troca de seringa é
tema de coletânea
internacional

O pesquisador Francisco
Inácio Bastos, do Centro de Infor-
mação Científica e Tecnológica, é
o responsável pela organização do
suplemento especial do The
International Journal of Drug
Policy – em parceria com Steffanie
Strathdee, da Escola de Saúde Pu-
blica Johns Hopkins, dos EUA.
Segundo Bastos, a publicação
Acesso de usuários de drogas
injetáveis a seringas estéreis no
século XXI: progressos e perspec-
tivas representa a mais abrangen-
te coletânea sobre programas de
troca de seringas já publicada,
com artigos sob diferentes aspec-
tos, de distintos países e culturas.

Foto: Jorge de CarvalhoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico
salivar parasalivar parasalivar parasalivar parasalivar para
leishmanioseleishmanioseleishmanioseleishmanioseleishmaniose

Até saber se está com leish-
maniose, enfermidade causada
pelo protozoário Leishmania
braziliensis, o paciente passa por
procedimentos diagnósticos inva-
sivos, incômodos para o doente e
complexos para os profissionais
de saúde. Pesquisadores do Insti-
tuto de Pesquisa Clínica Evandro
Chagas e da Escola Nacional de
Saúde Pública Sergio Arouca es-
tão desenvolvendo um método
alternativo que detecta a presen-
ça de anticorpos anti-Leishmania
na saliva. O procedimento, mais
simples, rápido e menos descon-
fortável, poderá substituir o exa-
me de sangue, usado como
complemento à biópsia na identi-
ficação da doença.

O jogo está sendo testado por alunos e
professores de escolas do Rio de Janeiro




