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NOTAS

Saúde na língua
portuguesa

A Fiocruz foi convidada para parti-
cipar da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP) como obser-
vadora consultiva em saúde. O cargo
é concedido a instituições de renome
dos países lusófonos. A idéia é que a
Fundação participe de um esforço co-
ordenado para criar um plano estraté-
gico que abranja todas as áreas nas
quais os países membros – Brasil, Por-
tugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-
Bissau, Moçambique, São Tomé e Prín-
cipe e Timor Leste – têm deficiências,
principalmente na formação de recur-
sos humanos em saúde.

O vice-ministro da Saúde da Repú-
blica Dominicana, Guilhermo Serra, es-
teve no Brasil para, ao lado do secretá-
rio-executivo do Ministério da Saúde
brasileiro, Arionaldo Bonfim Rosendo,
conhecer o trabalho da Rede Brasileira
dos Bancos de Leite Humano (Rede
BLH). Eles assinaram um termo de coo-
peração técnica internacional para a
implementação de um banco de leite
humano em São Domingos, capital

Biossurfactantes
O que têm em comum o tucumã,

fruta da região amazônica; o barbeiro,
inseto transmissor da doença de Cha-
gas; e o solo contaminado por derra-
mamento de petróleo? Os três podem
ser fonte de microrganismos produtores
de biossurfactantes, substâncias capa-
zes de diminuir a tensão na superfície
de líquidos e formar emulsões. Equipe
do Centro de Pesquisa Leônidas e Ma-
ria Deane (CPqLMD), unidade da
Fiocruz em Manaus, isolou dessas amos-
tras 116 fungos filamentos, leveduras e
bactérias. Entre esses microrganismos,
15 apresentaram a capacidade de pro-
duzir biossurfactantes.

Os melhores produtores de biossur-
factantes identificados no estudo foram
leveduras dos gêneros Candida e
Trichosporon, o que chamou a aten-
ção dos cientistas. “Nenhuma espécie
do gênero Trichosporon era descrita na
literatura científica como produtora de
biossurfactante”, diz a coordenadora
da pesquisa, Ani Beatriz Jackisch
Matsuura. “Temos, então, um novo
biossurfactante, que precisa, ainda, de
vários estudos para determinarmos toda
a sua potencialidade”, anuncia Ani. Os
desdobramentos futuros dessa pesqui-
sa podem gerar uma patente.

Os biossurfactantes eram produzi-
dos, sobretudo, por microrganismos iso-
lados do solo contaminado por petró-
leo. Esse dado não causa surpresa, vis-
to que uma das aplicações conhecidas
dos biossurfactantes é justamente na
biorremediação de áreas atingidas por
derramamento acidental de petróleo.
“Como os microrganismos que produ-
zem biossurfactantes têm a capacida-
de de utilizar o óleo para sua nutrição,
a tendência era que eles estivessem
mesmo em maior número no solo ex-
posto ao petróleo”, explica Ani. Outra
aplicação dos biossurfactantes é na for-
mulação de cosméticos, o que inclui a
dissolução de pigmentos e compostos
biologicamente ativos.

Parceria contra a Aids
A Fiocruz firmará parceria com o

Laboratório Farmacêutico do Estado de
Pernambuco (Lafepe) para a produção
de um medicamento de segunda ge-
ração destinado ao combate ao HIV: o
Efavirenz. Liberado para ser consumi-
do, com outros remédios, contra o ví-
rus da Aids em 1998, o produto deve
ser fabricado pelo Instituto de Tecnolo-
gia em Fármacos (Farmanguinhos) da
Fiocruz, no Rio de Janeiro, e pelo labo-
ratório pernambucano a partir de julho
de 2008. Até lá as equipes das duas
unidades trabalharão no projeto de
pesquisa para desenvolver o medica-
mento. O estudo custará R$ 1,1 milhão
aos cofres públicos.

Banco de leite na República Dominicana
dominicana. Com duração de um ano,
custo de US$ 43 mil e objetivo de redu-
zir a mortalidade infantil no país, o pro-
jeto começará a ser desenvolvido a par-
tir da segunda quinzena de abril, quan-
do uma delegação do Centro de Refe-
rência Nacional da Rede viajará a São
Domingos para avaliar o espaço físico e
os recursos humanos do local.

De acordo com o coordenador da
Rede Brasileira de Bancos de Leite Hu-
mano, João Aprígio Guerra, o termo
de cooperação faz com que o Brasil –
país responsável pela implantação da
tecnologia e qualidade em BLH na
América Latina e Caribe – auxilie os
profissionais estrangeiros na elabora-
ção, implementação, treinamento e
capacitação do projeto de BLH, além
da compra de equipamentos. O termo
irá ainda vincular o futuro banco de leite
ao sistema de informação da rede e
implantar o sistema de informatização
através da Rede BLH-web/Datasus.
Com experiência de 20 anos na área,
o Brasil vem exportando o modelo. O
Banco de Leite Humano do Instituto
Fernandes Figueira (IFF) – unidade
materno-infantil da Fiocruz – que en-
cabeça a rede, já aplicou o sistema em
Cuba, Uruguai e Venezuela e desper-
ta interesse na Europa.

Banco de leite brasileiro: modelo copiado
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Pesquisadores do Instituto Oswaldo
Cruz acabam de patentear mais uma
alternativa na guerra contra o mosquito
do dengue. Trata-se de um biocida – fei-
to unicamente a partir de uma substân-
cia de planta nativa brasileira – que, ao
ser colocado em reservatório de água,
mata 100% das larvas do inseto lá pre-
sentes, sem causar danos a qualquer
outra forma de vida. O trabalho foi de-
senvolvido pelos biólogos Marise Maleck
e Anthony Érico Guimarães.

A principal vantagem do novo pro-
duto, em relação aos já existentes, é o
fato de ser resultado de um produto
natural de planta da Mata Atlântica,
que apresenta toxicidade praticamen-
te nula. Até aqui, os larvicidas utiliza-
dos apresentavam toxicidade (ainda
que baixa) tanto para humanos quan-
to para outras espécies dependentes
da água onde foram aplicados. Isso
ocorre por serem eles ou químicos, ou
biológicos (feitos com bactérias).

Uma parceria firmada entre a Es-
cola Nacional de Saúde Pública Ser-
gio Arouca (Ensp), a Fiotec e a Funda-
ção Ataulpho de Paiva (FAP) receberá
investimentos, pelos próximos cinco
anos, de US$ 27 milhões provenientes
do Fundo Global de Luta contra a Aids,
Tuberculose e Malária, para desenvol-
ver um projeto que prevê a ampliação
de ações de controle da tuberculose e
a expansão da estratégia de tratamen-
to da doença no Brasil, principalmen-
te daquelas que visam reduzir a carga
da doença nas 11 regiões metropoli-
tanas mais afetadas do país. O acordo
foi firmado após quase dois anos e
meio de negociação.

Causas dos sintomas
da malária

Os sintomas característicos da ma-
lária, como calafrios, febres e infecções,
podem ser resultados dos caprichos exa-
gerados do sistema imune do organis-
mo humano. Esta é pelo menos uma
das principais conclusões da pesquisa de-
senvolvida por Ricardo Gazzinelli, do
Centro de Pesquisa René Rachou
(CPqRR), unidade da Fiocruz em Minas
Gerais, em parceria com pesquisadores
da Universidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG) e da Universidade de
Massachussetts, nos Estados Unidos.

O trabalho, coordenado pelo pes-
quisador americano Douglas Golenbo-
ck e publicado na edição de fevereiro
da revista Proceedings of the National
Academy of Sciences (PNAS), teve o
objetivo de identificar quais são os re-
ceptores do sistema imunológico do ser
humano responsáveis por avisar ao or-
ganismo de que ele foi invadido por
um protozoário causador da malária e
também determi-
nar exatamente
qual parte do para-
sita é detectada
pelo sistema.

Durante os es-
tudos, o grupo des-
cobriu que há uma
desregulação nesse
“alarme”, desenca-
deando de forma
exacerbada alguns
dos sintomas típicos
da malária. “Acre-
ditamos que os sin-
tomas mais comuns
da malária estejam
relacionados à ati-
vação excessiva dos
receptores tipo Toll,
que ficam nas célu-
las mielóides (macró-
fagos e células
dendríticas) do siste-
ma imune e, por
isso, nossa pesquisa
está focada no pa-
pel deles no proces-
so da malária”, ex-
plica Gazzinelli.

Fiocruz gerencia
fundo global contra
a tuberculose

Marise e Anthony: nova arma contra o
Aedes aegypti

Biocida para combater o dengue


