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NOTAS

Fiocruz coordenará Rede Ibero-

Americana de Bancos de Leite humano
A 17ª Cúpula Ibero-Americana de

Chefes de Estado e de Governo, ocor-
rida no Chile de 8 a 10 de novembro,
aprovou a criação da Rede Ibero-Ame-
ricana de Bancos de Leite Humano,
com proposta de contribuir para a
erradicação da desnutrição infantil na
América Latina e no Caribe. A rede
será coordenada pela equipe do Cen-
tro Latino-Americano de Tecnologia e
Informação em Bancos de Leite Hu-
mano e Aleitamento Materno da
Fiocruz e assessorada por um comitê
ibero-americano. O encontro contou
com a participação de 22 chefes de
Estado e Governo de países de língua
espanhola e portuguesa da América
Latina e Europa.

 A Rede Brasileira de Bancos de
Leite Humano (Rede BLH-BR), que con-
ta com 190 unidades em funciona-
mento e 29 postos de coleta, se ini-
ciou a partir do centro de referência
nacional, instalado desde 1943 no Ins-
tituto Fernandes Figueira (IFF), unida-

de materno-infantil da Fiocruz. O tra-
balho realizado pela Rede BLH-BR ser-
virá de modelo e apoiará tecnicamen-
te os ministérios da Saúde dos países
envolvidos na elaboração do projeto
de implantação e implementação dos
BLH, como Espanha, Paraguai, Argen-
tina, Venezuela, Bolívia e Uruguai.

Segundo o coordenador da Rede
BLH-BR, João Aprígio Guerra, a polí-
tica de ampliação da Rede visa ga-
rantir a qualidade final do produto, a
qualificação de recursos humanos e
contribuir por meio do modelo de ges-
tão brasileiro para o desenvolvimen-
to científico e tecnológico. Atual-
mente, a Rede BLH-BR arrecada por
ano cerca de 114 mil litros de leite
humano, que passam pelo processo
de pasteurização e são distribuídos a
mais de 130 mil recém-nascidos.
Além disso, a Rede conta com a par-
ticipação de 90 mil mães, que con-
tribuem voluntariamente com o pro-
grama de doação de leite humano.

Para pesquisar a saúde na internet

Arquivo Oswaldo Cruz é re-
conhecido como patrimônio
da Humanidade pela Unesco

O  Arquivo Oswaldo Cruz passou a
integrar o registro do Programa Memó-
ria do Mundo da Unesco. O Comitê
Nacional do programa emitiu, em 8 de
novembro de 2007, certificado em que
“confirma o valor excepcional e o in-
teresse nacional de um acervo docu-
mental que deve ser protegido para
benefício da Humanidade”. O progra-
ma tem o objetivo de assegurar a pre-
servação de documentos e conjuntos
documentais de importância mundial,
de natureza arquivística ou bibliográfi-
ca, por meio de seu registro na lista do
patrimônio documental da Humanida-
de, além de democratizar o acesso a
esses documentos.

Para a diretora da Casa de Oswaldo
Cruz (COC), Nara Azevedo, esta con-
quista reforça um dos compromissos da
Fiocruz - o de preservar e divulgar ar-
quivos da Fundação, arquivos pessoais
e de outras instituições - e demonstra
o reconhecimento da Unesco sobre a
importância das investigações históri-
cas no campo da saúde. A partir da
estruturação em departamentos, em
1989, a COC delegou a tarefa de pre-
servação dos documentos históricos ao
Departamento de Arquivo e Documen-
tação (DAD). Os documentos perten-
centes ao Arquivo Oswaldo Cruz pas-
saram à sua custódia em 1990, e
reúnem atualmente três mil itens,
como correspondências, textos cientí-
ficos, plantas, mapas e outros docu-
mentos produzidos pelo sanitarista.

Um novo espaço para
abrigar as bibliotecas vir tuais
em saúde acaba de ser lan-
çado pelo Instituto de Comu-
nicação e Informação Cien-
tífica e Tecnológica em Saúde
(Icict) da Fiocruz. É a BVS
Fiocruz, que facilita a consul-
ta bibliográfica de pesquisa-
dores e alunos de pós-gradu-
ação ao reunir diversas bases
de dados nacionais e inter-
nacionais, periódicos e a pro-
dução acadêmica sobre saú-
de em um único espaço.

A vantagem da BVS Fiocruz é que o usuário não precisa navegar por diferentes sítios
para fazer sua pesquisa bibliográfica. Agora, em um só espaço o internauta faz a busca
integrada, por exemplo, sobre aleitamento materno e encontra textos de referência para
a sua pesquisa nas BVS de Aleitamento Materno, Saúde Pública, Doenças Infecciosas e
Parasitárias, Integralidade, Educação Profissional em Saúde ou mesmo em História da
Saúde e da Medicina. Antes, para ter acesso a um conteúdo tão variado, o usuário tinha
que repetir a busca em diferentes sítios.
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The Scientist destaca
Brasil como bom lugar
para fazer pesquisa

Pela primeira vez, o Brasil, na 11ª
posição, figurou no ranking organiza-
do anualmente pela revista norte-ame-
ricana The Scientist, que visa estabe-
lecer os principais países e instituições
com ambientes de trabalho propícios
para o desenvolvimento científico e
tecnológico. O diretor do Centro de
Desenvolvimento Tecnológico em Saú-
de (CDTS) da Fiocruz, Carlos Morel,
afirma no artigo que a posição con-
quistada pelo Brasil reflete “um longo
processo de amadurecimento que co-
loca ciência, tecnologia e inovação em
destaque”. O Castelo de Manguinhos e
uma foto feita num laboratório da Fiocruz
ilustram a matéria da The Scientist,
uma das mais populares revistas de di-
vulgação científica do mundo.

O ranking foi feito com base em um
questionário online postado, entre julho
e setembro de 2007, para os leitores
registrados no site da revista, que se iden-
tificaram como cientistas acadêmicos ou
estudiosos envolvidos com organizações
de pesquisa sem fins lucrativos. Foram
obtidos 2.072 retornos na consulta ao
público. Cada pesquisador sondado pon-
tuou em uma escala de 1 a 5 (mínimo e
máximo de concordância, respectiva-
mente) o ambiente e condições de tra-
balho da instituição em que atua. Ao
todo, o questionário apresentava 39
padrões de comparação ligados a oito
áreas diferentes, dentre elas infra-estru-
tura, fontes de pesquisa e condições de
exercício do cargo.

Ciência Móvel, um ano
O projeto Ciência Móvel – Vida e

Saúde para Todos, do Museu da Vida
da Fiocruz, completou um ano de
atividade desde a sua primeira viagem,
do Rio de Janeiro ao município de Nova
Iguaçu, durante a Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia de 2006. No seu
primeiro ano o projeto participou de 18
eventos, em três estados: Rio de Janei-
ro, Espírito Santo e São Paulo. O conta-
dor eletrônico de público já totalizou
100.509 visitantes do Ciência Móvel.
Nesse período inicial foi dada continui-
dade ao processo de produção de con-
teúdos, desenvolvidos pela equipe do
projeto ou em parcerias que vêm sen-
do consolidadas e construídas na pró-

O Ministério da Saúde (MS), a Uni-
versidade de Brasília (UnB) e a Fiocruz
lançaram em novembro a pedra fun-
damental da nova sede da Fundação
na capital federal. A construção do
prédio representa a consolidação da
proposta do Núcleo Federal da Escola
de Governo em Saúde, que tem por
objetivo central capacitar  gestores e
técnicos da saúde do nível federal, bem
como o de profissionais dos demais

Lançada Escola de Governo em Saúde no DF

Poderes da União em sua interface
com a saúde. Durante a cerimônia, o
ministro José Gomes Temporão ressal-
tou a importância do trabalho da
Fiocruz nos campos da pesquisa
biomédica, de produção de imuno-
biológicos, fármacos e no desenvolvi-
mento de novos produtos, de preser-
vação da memória da saúde pública e
na área de ensino técnico e de pes-
quisa em saúde pública.

Maquete da futura sede da Fiocruz em Brasília

pria Fundação e com outras instituições.
A parceria entre a Fundação Cen-

tro de Educação Científica do Estado
do Rio de Janeiro (Cecierj) e a Fiocruz
ficou ainda mais fortalecida. O princi-
pal incremento nessa colaboração foi
a Lona da Ciência, que congrega o Ci-
ência Móvel e o Caravana da Ciência,
projeto itinerante do Cecierj. A Lona
da Ciência, implantada graças ao pa-
trocínio da Secretaria de Ciência e
Tecnologia e Inovação do Estado do Rio
de Janeiro e do Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT), permite a realiza-
ção de eventos em praças públicas e
abre novas perspectivas de atendimen-
to à população.


