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NOTAS

Investigar a difusão da ideologia ci-
entífica da maternidade em duas revistas
femininas – Vida Doméstica e Revista Fe-
minina – que circularam nas cidades de
Rio de Janeiro e São Paulo na década de
20: este foi o caminho percorrido por Ma-
ria Martha de Luna Freire
em sua tese de doutora-
do, defendida no Progra-
ma de Pós-Graduação
em História das Ciências
e da Saúde da Casa de
Oswaldo Cruz (COC) da
Fiocruz. O trabalho rece-
beu o prêmio Anpuh-Rio
de História, durante o
13º Encontro de História
na Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ).

O interesse de Ma-
ria Martha pelo tema
decorreu de questiona-

Referência
para a OMS

Vida Positiva premiado
O grupo Vida Positiva, do Instituto

de Pesquisa Clínica (Ipec) da Fiocruz,
ganhou o Prêmio de Incentivo à Preven-
ção e ao Tratamento do HIV na catego-
ria Programas em Prevenção (Secundá-
ria) às Conseqüências da Infecção, no 6º
Congresso Paulista de Infectologia, em
Atibaia. “Constatamos que os portado-
res de HIV/Aids ampliaram seus conhe-
cimentos, fortaleceram a auto-estima e,
conseqüentemente, puderam aceitar
melhor os tratamentos e ter uma partici-
pação mais ativa”, afirma a coordena-
dora do grupo, a enfermeira Flávia Bar-
bosa. O grupo de adesão contribui para
o aumento da participação dos pacien-
tes no tratamento e uso correto dos anti-
retrovirais. “Esse prêmio é o reconheci-
mento de um trabalho que existe há
quatro anos. O foco é a adesão para evi-
tar, principalmente, o aparecimento de
doenças oportunistas e aumentar a ex-
pectativa e qualidade de vida das pesso-
as que vivem com o HIV”, diz Flávia.

A Escola Politécnica de Saúde
da Fiocruz foi redesignada pela Or-
ganização Mundial de Saúde
(OMS) como centro colaborador. A
notícia foi recebida pela direção da
Escola por meio de uma notifica-
ção. O período da nova designa-
ção entrou em vigor a partir de 20
de julho deste ano e terminará na
mesma data em 2012, mas com a
possibilidade de ser novamente
prolongado. Este será o segundo
quatriênio da Escola como centro
colaborador da OMS. A renovação
do credenciamento consolida e re-
conhece os programas que a Poli-
técnica tem desenvolvido no apoio
à formação de técnicos. O novo
período será de avanço para os pro-
jetos que já estavam sendo desen-
volvidos e propiciará a implemen-
tação de um plano de trabalho
mais delineado, possível graças às
experiências adquiridas no período
anterior.

Tese ganha destaque
mentos iniciados durante sua atuação
profissional como médica puericultora
em serviços públicos de saúde e apro-
fundados por ocasião da realização do
mestrado em saúde da criança, no Ins-

tituto Fernandes Fi-
gueira (IFF) da Fiocruz.
No doutorado, dedi-
cou-se a investigar
como, a partir da va-
lorização da materni-
dade “num cenário
em que a construção
da nacionalidade alça-
va a função maternal
à dimensão de preo-
cupação de ordem pú-
blica“, conformaram-
se afinidades eletivas
entre médicos dedica-
dos à higiene infantil
e mulheres das classes
média e alta urbanas.
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O modelo brasileiro para os bancos
de leite foi aprovado na 17ª Reunião dos
Pontos Focais de Cooperação da Comu-
nidade dos Países de Língua Portugue-
sa (CPLP), promovida em Lisboa. Propos-
to pelo Brasil, o programa é coordenado
pela Agência Brasileira de Cooperação
(ABC) e as entidades executoras são o
Instituto Fernandes Figueira (IFF) e o Ins-
tituto de Comunicação e Informação Ci-
entífica e Tecnológica em Saúde (Icict),
ambas unidades da Fiocruz. A experi-
ência a ser implantada na CPLP foi ins-
pirada no modelo brasileiro de rede de
bancos de leite humano, que já conta
com 192 unidades instaladas e 9 em
fase de implementação. Há pouco mais
de dois meses, o Icict e o IFF instalaram,
na Fiocruz, a Rede Ibero-americana de
Banco de Leite Humano, também inspi-
rada na proposta do Brasil.

Laboratório para hepatites
O Laboratório de Biomarcadores e

Hepatotoxicidade do Instituto de Pes-
quisa Clínica da Fiocruz é um novo la-
boratório criado para avaliar as infec-
ções e co-infecções pelas hepatites virais
B e C, com linhas de pesquisa onde a
biologia molecular é a principal ferra-
menta de análise. Os pacientes do Ipec
são os maiores beneficiados, pois o la-
boratório dispõe de um equipamento de
alta tecnologia para fazer exames es-
pecíficos para hepatite. Esse tipo de di-
agnóstico atualmente é feito apenas
pelo Lacen-RJ, gerando grande tempo
de espera para o paciente.

O Helm Teste é o novo produto
da linha de reativos para diagnóstico
do Instituto de Tecnologia em Imuno-
lógicos (Biomanguinhos) da Fiocruz.
Baseado na tecnologia do método
Kato-Katz, o teste é recomendado
pela Organização Mundial da Saúde

(OMS) e serve para fazer exame
parasitológico de fezes. O  pro-
duto foi lançado durante o 11º
Simpósio Internacional sobre Es-
quistossomose, que ocorreu de 20
a 22 de agosto, em Salvador. O di-
ferencial do produto, que tem

registro na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvi-

sa), é que possibilita
melhor diagnóstico e
controle de qualidade

com as lâminas, prepa-
ro mais fácil e exame pa-
rasitológico de fezes na

determinação qualitativa e
quantitativa de ovos de

helmintos. São revelados ovos
de Ascaris, Schistosoma, ancilostomí-
deos, Trichuris, Taenia e com menos
freqüência nos de Enterobius e
Strongyloides.

Teste para
esquistossomose

Administrar, simultaneamente, vári-
as vacinas em uma mesma visita dos usu-
ários aos serviços de saúde tem sido uma
estratégia bastante utilizada para evitar
a perda de oportunida-
des de vacinação. Mas
será que isso não inter-
fere no resultado das va-
cinas de vírus vivos ate-
nuados, reduzindo a
proteção esperada con-
tra determinadas doen-
ças? Procurar responder
a esta pergunta foi o ob-
jetivo da farmacêutica
Juliana Romualdo do
Nascimento da Silva em
sua pesquisa para o mes-
trado de saúde pública
da Fiocruz. A dissertação
Avaliação da interferên-
cia da vacinação contra
febre amarela na vacinação contra rubé-
ola traz resultados que podem embasar
novas recomendações para o calendário
vacinal no país.

“O meu trabalho trata do componen-
te rubéola da vacina tríplice viral - saram-
po, rubéola e caxumba - e a interferência
que a vacinação simultânea contra febre

amarela poderia causar na
resposta imunológica às va-
cinas”, conta Juliana, que
complementa: “Sempre tive
interesse em estudar, de al-
gum modo, as doenças ne-
gligenciadas. A oportunida-
de de trabalhar com a vacina
contra febre amarela e a va-
cina triviral veio de um pro-
jeto, coordenado pelo meu
orientador, no qual eu me
inseri quando ingressei no
mestrado. O aprofundamen-
to do estudo no componen-
te rubéola, por sua vez, se
deu por sua relevância clíni-
co-epidemiológica em razão

dos surtos epidêmicos recentes, que vêm
atingindo adultos jovens em várias partes
do país, aumentando o risco de casos de
rubéola congênita”.

Modelo de amamentação

Calendário de vacinação


