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NOTAS

FEVEREIRO DE 1908

Multidão em festa
recepciona Oswaldo Cruz

Retornou ontem ao Brasil o sanita-
rista Oswaldo Cruz, diretor do Instituto
de Patologia Experimental, antigo Insti-
tuto Soroterápico Federal. Ele desembar-
cou no Rio de Janeiro, onde uma multi-
dão festejava seu regresso. O médico
recebeu o primeiro prêmio do 16° Con-
gresso Internacional de Higiene e Demo-
grafia, em Berlim, em setembro do ano
passado. O Brasil foi o único país da Amé-
rica do Sul que participou do congresso.
Cruz, que transformou o Rio na Paris das
Américas, ao sanear a cidade, fez a Euro-
pa se curvar à ciência brasileira.

Os trabalhos da equipe de Cruz tive-
ram excelente repercussão no evento, es-
pecialmente os de Henrique Aragão, que
estuda o ciclo de um parasito do pombo.
Na Exposição de Higiene, paralela ao con-
gresso, a seção brasileira apresentou
amostras de vacinas e soros produzidos
em Manguinhos, exemplares de insetos
transmissores de doenças tropicais e pe-
ças de anatomia com lesões de febre ama-
rela e peste bubônica.

Acabou finalmente a construção do
Castelo Mourisco, sede do Instituto
Oswaldo Cruz, em Manguinhos, no Rio
de Janeiro. Nos primeiros pavimentos do
edifício, que demorou 13 anos para ser
totalmente erguido, já havia laboratórios
em atividade. O projeto é assinado pelo
arquiteto português Luiz Moraes Júnior
e a decoração tem forte influência árabe.
Dos materiais usados nas obras, somen-
te a areia, a terra, o saibro, o granito e a
peroba das portas são nacionais. Todo o
resto veio de barco da França, da Alema-
nha, dos Estados Unidos, da Inglaterra,
da Itália e de Portugal. Até o mestre-de-
obras foi importado: Basílio Silvestre Aor
nasceu na Áustria. Oswaldo Cruz anunciou ontem

à Academia Nacional de Medicina a
descoberta de uma nova doença,
batizada de tripanossomíase ame-
ricana. A moléstia foi descoberta
pelo médico Carlos Chagas na ci-
dade de Lassance, em Minas Gerais.
O feito já foi divulgado na revista
Brazil-Medico e deve ser publicado
também em periódicos científicos
na Alemanha e na França. Há rumo-
res de que a importância da desco-
berta é tanta que renderá a Chagas
uma indicação ao Prêmio Nobel de
Medicina no ano que vem.

Causada por um parasito até
então desconhecido, a tripanossomí-
ase americana é transmitida pelos
barbeiros, insetos que vivem nas pa-
redes de casas de pau-a-pique. O pri-
meiro caso da doença foi diagnosti-
cado em Berenice, uma menina de  2
anos de idade que apresentava um
quadro febril. A criança tem recebido
cuidados médicos e passa bem. Não
há motivo para pânico, garantem au-
toridades do Rio de Janeiro, onde
ainda não foi registrado nenhum
caso da moléstia.

1918

Terminam as obras
do templo da ciência

ABRIL DE 1909

Brasileiro pode
ganhar o Nobel

Cientistas são cassados em Manguinhos

Acusados de conspirar em seus la-
boratórios, dez cientistas do Instituto de
Manguinhos tiveram seus direitos polí-
ticos cassados pelos atos institucionais
5 e 10. Eles ficarão proibidos de exercer
qualquer atividade nas instituições que
recebem financiamento do governo bra-
sileiro. O atual diretor do instituto, o
médico Francisco de Paula da Rocha La-

goa, não quis comentar o episódio.
Um funcionário de Manguinhos

disse que os cientistas cassados não
estavam de acordo com a administra-
ção de Rocha Lagoa. Disse também
que alguns já foram sondados para
trabalhar em centros de pesquisa no
exterior. A fonte pediu que sua iden-
tidade fosse mantida em sigilo.

ABRIL DE 1970

O cientista Carlos Chagas
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MARÇO DE 1986

Conferencistas
propõem novo modelo
de assistência à saúde

Delegações dos 26 estados brasilei-
ros, representantes de quase todas as en-
tidades públicas do setor de saúde, polí-
ticos, trabalhadores e grupos dos mais
diversos segmentos sociais, totalizando
mais de 4 mil pessoas, estiveram reuni-
dos em Brasília durante a 8a Conferência
Nacional de Saúde. Foi elaborado um pro-
jeto para a criação de um sistema que cen-
tralize as políticas governamentais em
saúde e regionalize o gerenciamento da
prestação de serviços. A idéia é privilegiar
o setor público, universalizar o atendi-
mento e promover uma gestão participa-
tiva. Um conceito ampliado de saúde, que
leva em conta aspectos sociais, políticos
e econômicos, permeou todos os deba-
tes da conferência. Sergio Arouca, atual
presidente da Fiocruz e sanitarista enga-
jado na luta pela democracia e pela cida-
dania, esteve à frente da comissão
organizadora do evento.

AGOSTO DE 2004

Presidente da República
visitará a Fiocruz

Luiz Inácio Lula da Silva esteve na Fio-
cruz no dia 5 de agosto, quando se co-
memorou o Dia Mundial
da Saúde. Na ocasião, o
presidente assinarou o ter-
mo de posse da fábrica de
medicamentos comprada
pela Fiocruz da Glaxo-
SmithKline. O novo par-
que industrial, em Jacare-
paguá, deverá produzir
anualmente 50 milhões de
unidades de antibióticos
para abastecer os progra-
mas do Ministério da Saúde, como o pro-
jeto da Farmácia Popular do Brasil.

Também durante a visita, Lula inau-
gurou o Centro de Produção de Antíge-
nos Bacterianos Charles Mérieux, o mais
moderno laboratório de vacinas bacteria-
nas da América Latina, e conheceu as no-
vas instalações da Escola Politécnica de
Saúde Joaquim Venâncio, oficializada
como Centro Colaborador da OMS para a
educação de técnicos em saúde.

Foi promulgada em 5 de outubro a
nova Constituição brasileira, já chamada de
Constituição Cidadã, segundo a qual a saú-
de é direito de todos e dever do Estado.
Inserido na seção que trata da seguridade
social, o capítulo da saúde representa uma
vitória daqueles que defendem a reforma
do setor. Sanitaristas da Escola Nacional de
Saúde Pública (Ensp) ajudaram a elaborar o
capítulo, que inclui os princípios básicos

OUTUBRO DE 1988

Brasil ganha Constituição Cidadã
do Sistema Único de Saúde (SUS).

Presidida por Ulysses Guimarães, a
Assembléia Nacional Constituinte (ANC)
se reunia desde 1987 para discutir o tex-
to da nova Constituição. Mas já em 1986,
graças à 8a Conferência Nacional de Saú-
de, formou-se a Comissão Nacional de
Reforma Sanitária, com a missão de for-
mular propostas para subsidiar a defini-
ção da política de saúde na ANC.

OUTUBRO DE 1987

Cientistas isolam vírus
da Aids pela primeira vez
na América Latina

Há apenas quatro anos, cientistas
do Instituto Pasteur de Paris isolavam
pela primeira vez no mundo o HIV, ví-
rus causador da Aids. Hoje, fica claro
que o Brasil também é pioneiro no es-
tudo dessa doença, que tem feito víti-
mas nos quatro cantos do planeta. Um
grupo da Fiocruz conseguiu isolar o
vírus da Aids – fato inédito na América
Latina.

A Fiocruz está apta a integrar a
Rede Internacional de Laboratórios
para o Isolamento e Caracterização do
HIV-1, coordenada pelo Programa
Mundial de Aids da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS). A instituição co-
meçou a estudar a doença em 1982,
quando já se sabia que o vírus provo-
cava a falência do sistema imunológi-
co e era transmitido pelo sangue e por
contato sexual.




