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A Fiocruz renovou, no início de
outubro, o convênio de cooperação
com o Instituto Pasteur, da França. As
duas instituições pretendem estreitar
relações e ampliar projetos já existen-
tes. Com o acordo, a Fundação passa
a integrar o Amsud-Pasteur (progra-
ma de integração científica e tecnoló-
gica que abrange Argentina, Chile,
Paraguai, Uruguai e Brasil) e a Rede
Pasteur, sendo assim designada como
instituição correspondente à francesa
– no mundo, apenas 30 organizações
detêm este privilégio. A Fiocruz é a
primeira da América Latina. 

A assinatura ocorreu por tele-
conferência. No Brasil, participaram
do evento o ministro da Saúde fran-
cês, Philippe Douste-Blazy (em visita
ao país), o embaixador da França,O Centro Federal de Educação

Tecnológica de Química de Nilópolis
(RJ), o Projeto Portinari e a Fiocruz
realizaram conjuntamente o 2º 
Simpósio sobre Ciência, Arte e Cidadania,
entre 9 e 12 de setembro, com o
apoio institucional e operacional da
Assembléia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro, que cedeu o plenário
do Palácio Tiradentes – sede da Casa
– para a maioria das sessões e da
Escola Naval, onde ocorreram ofici-
nas de trabalho.

O evento reuniu 307 participan-
tes, a maioria educadores, que debate-
ram a integração entre arte e ciência
como meio para alcançar inovação
criativa, promover a cidadania e me-
lhorar o ensino, em todos os níveis.
Nomes como Mauricio de Sousa, o
criador da Turma da Mônica, Aname-
lia Buoro, arte-educadora, Ennio
Candotti, presidente da SBPC, Paulo
Barros, carnavalesco da escola de sam-
ba Unidos da Tijuca, entre muitos ou-
tros, compuseram a equipe de pales-
trantes, reunindo sempre em cada
atividade um artista e um cientista.
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Simpósio reúne
arte e ciência
para promover
cidadania

Jean de Gliniasty, o cônsul francês no
Rio de Janeiro, Richard Barbeyron, e
o presidente da Fundação, Paulo Buss.
Em Paris, o diretor-geral do Pasteur,
Philipe Kourilsky, acompanhado do
embaixador brasileiro naquele país,
Sérgio Amaral, entre outros. 

Além da entrada no Amsud-
Pasteur e de tornar a Fiocruz uma insti-
tuição correspondente ao instituto fran-
cês, a renovação do acordo prevê o
desenvolvimento de programas de
doutorado em conjunto. “A ampliação
da colaboração entre as duas institui-
ções permitirá estreitar ainda mais a pes-
quisa de produção. Finalmente, possi-
bilitará a capacitação de pessoal,
acordos de assessoria, visitas mútuas e
cursos”, completa o assessor  internaci-
onal da Fiocruz, José Roberto Ferreira.

Fiocruz renova convênio
com Instituto Pasteur

A 2ª Olimpíada Brasileira de
Saúde e Meio Ambiente recebeu
mais de 600 trabalhos. O projeto
educacional promovido pela Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz), pela
Associação Brasileira de Pós-
graduação em Saúde
Coletiva (Abrasco) e
pelo Instituto Brasilei-
ro do Meio Am-
biente e dos Re-
cursos Naturais
Renováveis (Ibama)
teve seu processo de ins-
crições encerrado em 30 de
outubro. O evento, voltado para es-
tudantes do ensino fundamental (5ª a
8ª série) e médio, tem como objetivo
promover a reflexão sobre temas de
saúde e meio ambiente tornando
mais próximo do cotidiano escolar
o saber científico. São três as modali-
dades de premiação: “Arte e ciência”,

“Produção de textos” e “Projeto de
ciência”. Na primeira, concorrem tra-
balhos que relacionem e integrem co-
nhecimentos científicos e tecnológicos
a manifestações artísticas como pin-

tura, escultura, colagem, mú-
sica e teatro. A segunda

é destinada a pro-
duções literá-
rias em pro-
sa ou poesia

e a terceira a
projetos de desen-

volvimento que busquem
dinamizar e tornar mais atraente o

aprendizado das diversas disciplinas
do ensino fundamental e médio. Para
a segunda edição da Olimpíada Bra-
sileira de Saúde e Meio Ambiente es-
tão inscritos 162 trabalhos na moda-
lidade “Arte e ciência”, 244 em
“Produção de textos” e 147 em
“Projetos de ciência”.

Olimpíada de saúde e ambiente
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Polimorfismos
genéticos associados
à hanseníase

A maioria das pessoas que vi-
vem em regiões nas quais a hanseníase
é endêmica já estiveram expostas ao
bacilo Mycobacterium leprae, mas
apenas algumas delas desenvolvem a
doença. Por isso, já há algum tempo
considerava-se provável que fatores
genéticos fossem responsáveis pela
resistência ou suscetibilidade à molés-
tia. Uma pesquisa que reuniu
cientistas canadenses, brasileiros,
vietnamitas, franceses e holandeses
mostrou que polimorfismos em uma
região específica do cromossomo 6
estão ligados a uma maior suscetibili-
dade para a hanseníase.  Os resulta-
dos do estudo, que teve a participa-
ção da Fiocruz, foram publicados na
revista Nature, causando grande re-
percussão na comunidade científica
internacional. “É a primeira vez que
são identificadas variantes genéticas
com função importante em uma do-
ença infecciosa “, diz o biólogo
Milton Moraes, do Laboratório de
Hanseníase da Fiocruz. “A pesquisa
também muda o foco de estudos da
resposta imune: será que a imunida-
de é conferida apenas por genes clas-
sicamente associados ao sistema
imunológico?”

Mais seis vacinas deverão ser
produzidas no Brasil no prazo má-
ximo de três anos. Essa é a meta
do Programa Nacional de Com-
petitividade em Vacinas (Inovaci-
na), que pretende quebrar a  de-
pendência e reduzir o déficit na
balança comercial pelo investi-
mento em produção, desenvolvi-
mento e inovação tecnológica para
a produção de imunobiológicos.
As seis vacinas, consideradas
prioritárias - pentavalente, raiva
em cultura celular, meningites B e
C, hepatite A e leishmaniose cani-
na - estão em fase final de desen-
volvimento e deverão estar em
uso em no máximo três anos.

A pentavalente, que será pro

duzida em conjunto por Bioman-
guinhos, unidade da Fiocruz, e pelo
Instituto Butantan, vai unir a vacina
tríplice bacteriana (contra difteria,
tétano e coqueluche) às vacinas con-
tra  hepatite B e Haemofilus Influenzae
(bactéria que causa meningite).
“Como todos esses insumos já são
produzidos separadamente no Bra-
sil, temos competência para uni-los
em um só”, diz José Rocha Car-
valheiro, coordenador do projeto.
“As vantagens são custos menores
e o aumento da adesão das pesso-
as à imunização”, explica. O Ino-
vacina faz parte de um projeto
maior, o Inovação em Saúde, que
também produzirá medicamentos
e kits para diagnóstico.

Brasil vai produzir mais seis
vacinas no prazo de três anos

Estudo compara
prevalência de
doenças crônicas no
Recife e na França

O Centro de Pesquisas Aggeu
Magalhães (CpqAM), unidade da Fi-
ocruz em Pernambuco, em parceria
com o Instituto Nacional de Saúde e
Pesquisa Médica (Inserm) da França,
dá início a uma pesquisa que vai com-
parar a prevalência de obesidade, da
hipertensão arterial e da diabetes tipo
II na população do Recife com a de

três regiões da França. A idéia é ob-
servar se está ocorrendo no Brasil o que
já se observa na Europa: a mudança
de padrões de doenças infecciosas para
as crônicas, nesse caso, especificamen-
te, as crônicas não-transmissíveis liga-
das à nutrição.

O levantamento que será feito

no Recife deverá verificar as taxas de
prevalência das três doenças e consi-
derar uma série de variáveis: idade,
sexo, precariedade social, prevalência
e mortalidade por grupos de causas,
entre outros. O estudo terá como base
os dados fornecidos pelos seis distri-
tos sanitários da capital pernambucana.




