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NOTAS

Combate aos mosquitos
Pesquisadores da Fiocruz Pernambu-

co testaram uma mistura de atraentes ol-
fativos, sem odor para os humanos, para
ser usada em armadilhas, que poderá aju-
dar a reduzir a população do mosquito
Culex quinquefasciatus. Essa espécie de
inseto, que incomoda por suas picadas e
principalmente pela transmissão de vári-
as arboviroses (doenças virais transmitidas
por insetos), é também responsável pela
transmissão da filariose no Brasil. A Re-
gião Metropolitana do Recife (RMR) é hoje
a única área do país onde ainda há regis-
tros de transmissão da doença. As subs-
tâncias foram desenvolvidas pela equipe
do pesquisador Walter Leal, na Universi-
dade da Califórnia, nos Estados Unidos,
local onde o mesmo inseto transmite a
febre do Nilo Ocidental, enfermidade que
provocou mortes entre os americanos.

As substâncias utilizadas como atra-
entes em armadilhas pelos pesquisadores
são a trimetilamina e a nonanal. Para iden-
tificar quais substâncias exercem maior
poder de atração sobre o mosquito, eles
estudaram as proteínas existentes nas an-
tenas desse inseto, que são condutoras
do olfato. “Identificamos três substânci-
as, mas uma delas, a eskatol, não é tão
atrativa quanto as outras e tem mais odor.
Por isso foi descartada”, explica Leal. Essa
fase da pesquisa durou um ano.

Dengue e a imprensa
A pesquisa “Avaliação da comunica-

ção na prevenção da dengue” estudou a
comunicação relacionada à prevenção epi-
demiológica da doença por meio da aná-
lise de jornais impressos, telejornais e en-
trevistas. O projeto pesquisou como a im-
prensa em geral e as instituições de saú-
de abordam o assunto, além de explorar
o modo que a sociedade se apropria das
informações (tripé metodológico). “Partin-
do do pressuposto de que as pessoas con-
textualizam tudo o que recebem, nós que-
ríamos saber como a população se apro-
pria da informação veiculada nos meios
de comunicação”, explica a pesquisado-
ra do Instituto de Comunicação e Infor-
mação Científica e Tecnológica em Saúde
(Icict) da Fiocruz Inesita Soares.

Durante cerimônia em comemora-
ção aos 90 anos do Serviço de Medica-
mentos Oficiais do Brasil, no Instituto
de Tecnologia em Fármacos (Farmangui-
nhos) da Fiocruz, em dezembro, com a
presença da ministra-chefe da Casa Ci-
vil, Dilma Rousseff, e do ministro da
Saúde, José Gomes Temporão, foram
assinados cinco documentos com im-
pacto na produção nacional pública de
medicamentos: um contrato entre Far-
manguinhos e a empresa argentina
Chemo, para a transferência de tecno-
logia de medicamentos para doenças
respiratórias, sobretudo a asma grave;
um protocolo de intenção entre a em-
presa indiana Lupin e a Fiocruz, para a
transferência de tecnologia de novos
medicamentos contra a tuberculose; um
protocolo de intenção com a Fundación
Mundo Sano, da Argentina, para coo-
peração no enfrentamento da malária;
um memorando de entendimento en-
tre Farmanguinhos, a empresa suíça
Stragen Pharma e as empresas brasilei-
ras Libbs e Biolab, para a transferência
de tecnologia de medicamentos para a
saúde da mulher; e uma portaria que
estabelece critérios para os laboratóri-
os oficiais adquirirem matérias-primas,

Produção de medicamentos
tendo preferência a compra de insumos
produzidos no Brasil.

A ministra Dilma Rousseff destacou
a importância do “círculo virtuoso”, um
modelo que combina investimentos em
ciência, tecnologia e produção, e tem
estreita ligação com o desenvolvimen-
to do Complexo Industrial da Saúde
(CIS). “É necessário, sim, fazer política
industrial. Não está certo exportar em-
pregos e, se não queremos isso, tam-
bém não podemos importar ciência e
tecnologia. Vamos fazer dentro do
país”, defendeu. Segundo Dilma, o pro-
cesso de internalização da produção já
está em curso no setor da saúde, ao qual
a ministra atribuiu um papel triplo: a
geração de conhecimento, da pesquisa
básica ao produto final; o desenvolvi-
mento social; e o desenvolvimento
econômico. “O tipo de desenvolvimen-
to que o Brasil precisa tem que ser ca-
paz de incluir os 190 milhões de brasi-
leiros. Do contrário, não teremos
desenvolvimento econômico nem esta-
bilidade política”, resumiu ela, que,
após o discurso, visitou o parque indus-
trial de Farmanguinhos e descerrou a
placa comemorativa dos 90 anos do
Serviço de Medicamentos Oficiais.

A ministra Dilma Roussef e o ministro Temporão em Farmanguinhos



7R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   D E Z E M B R O  D E  2 0 0 8

Médicos e emergências
de hospitais

O que motiva médicos e enfermeiros, em
meio a tantas possibilidades de atuação que
as suas profissões lhes proporcionam, a opta-
rem pelo trabalho nas emergências dos hos-
pitais? Esta inquietação foi o que motivou a
pesquisa Avaliação da qualidade da assistên-
cia nas três grandes emergências da cidade
do Recife, realizada pela Fiocruz Pernambu-
co. Mesmo diante de todas as dificuldades e
reivindicações por melhorias de condições de
trabalho e salariais, o estudo mostrou que,
independentemente do tempo de formação
e de atividade na emergência, as duas cate-
gorias se sentem motivadas para o seu traba-
lho. Em uma escala de pontuação que vai de
1 a 5, ambas apresentaram uma média geral
de satisfação que variou de 3,89 a 4,08.

Para a execução do trabalho foram en-
trevistados 126 profissionais, sendo 42 en-
fermeiros e 84 médicos das emergências dos
hospitais da Restauração, Otávio de Freitas
e Getúlio Vargas, todos no Recife. “Na visão
da população, as emergências dos grandes
hospitais públicos são cenários de caos. Des-
de a formação, médicos e enfermeiros têm
suas convicções ideológicas forjadas, deter-
minando o seu perfil motivacional, que trans-
cendem a fatores como idade e tempo de
trabalho nas emergências, revelando o sen-
tido de corpo na compreensão de suas pro-
fissões”, explica o coordenador da pesqui-
sa, Antônio Mendes, que é médico-sanita-
rista e pesquisador do Departamento de Saú-
de Coletiva da Fiocruz Pernambuco. O estu-
do, segundo ele, acaba com uma lenda exis-
tente tanto na sociedade como na própria
academia. “Constatamos que os profissio-
nais estão sim motivados a trabalhar nas
emergências”, afirma.

Apoio da OMS
Uma pesquisa desenvolvida pelo Institu-

to Oswaldo Cruz (IOC) da Fiocruz avalia a uti-
lização de escolas como base operacional para
ações de controle da esquistossomose e das
geohelmintoses em áreas endêmicas. O pro-
jeto piloto, patrocinado pelo Departamento
de Doenças Negligenciadas da Organização
Mundial de Saúde (OMS), está sendo desen-
volvido num município representativo em Per-
nambuco. A iniciativa poderá ser decisiva para
alcançar a meta global de diagnosticar e tra-
tar a infecção por Schistosoma mansoni e geo-
helmintos em, ao menos, 75% das crianças
em idade escolar até 2010. A OMS estima
que mais de 300 milhões de pessoas sofram
das formas graves dessas helmintoses em
todo o mundo, o que resulta em mais de 150
mil mortes anualmente. As infecções
helmínticas também prejudicam o desenvol-
vimento físico e mental, com conseqüências
negativas para o desempenho escolar.

Jovens e criminalidade
A entrada precoce de jovens para o

crime organizado, no qual a venda de dro-
gas deixou de ser prioritária diante dos
constantes episódios de conflitos armados
e tráfico de armas, leva-os a um desgaste
físico e emocional que pode criar condi-
ções possíveis para uma ruptura e busca
de novas redes sociais motivadoras de no-
vas condutas de vida e trabalho. Esta foi a
principal conclusão da tese defendida pela
assistente social Zilah Meirelles no Progra-
ma de Pós-Graduação em Saúde do Tra-
balhador na Escola Nacional de Saúde Pú-
blica (Ensp) da Fiocruz. Em seu trabalho,
a pesquisadora analisou as circunstâncias
e condições específicas que impulsiona-
ram 30 jovens entre 17 a 25 anos a aban-
donarem a vida no tráfico de drogas em
sete favelas da Zona Norte e do Centro
da cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com Zilah, o quadro é
desolador em qualquer dessas comunida-
des: os jovens, ao entrarem para o tráfico,
apresentam uma perspectiva de fascínio pe-
las facilidades de adquirirem visibilidade so-
cial, prestígio, poder e dinheiro e assim as-
cender na vida de modo mais rápido. No
entanto, essa noção vai se desfazendo com
o tempo devido às numerosas situações de
traição, punição e medo as quais eles têm
que passar. “O processo de saída ocorre
justamente quando o jovem começa a
questionar seus ganhos e perdas nesta tra-
jetória, e procura visualizar outras possibi-
lidades de vida mais condizentes com suas
aspirações juvenis”, afirma.

Editora Fiocruz
na Argentina

A Editora Fiocruz assinou um convê-
nio com a Editorial Universitaria de Buenos
Aires (Eudeba), uma editora argentina vin-
culada à Universidade de Buenos Aires. O
acordo de cooperação, cujo objetivo é edi-
tar livros em sistema de co-edição, é o pri-
meiro fechado pela Editora Fiocruz com um
país da América Latina e pretende facilitar
o acesso a ambos os acervos, por meio da
seleção, tradução, edição e distribuição de
livros em países de língua hispânica.

“A cooperação faz parte de uma polí-
tica da Fiocruz em consonância com a po-
lítica externa do governo brasileiro de
estreitamento de laços entre países da
América Latina”, comenta a vice-presiden-
te de Ensino, Informação e Comunicação
da Fundação, Maria do Carmo Leal. “É
uma aposta forte no aumento do intercâm-
bio científico entre os paises da região,
ampliando a troca entre os autores latino-
americanos e permitindo que a nossa edi-
tora traga para o público brasileiro boas
contribuições originadas naqueles países,
no campo da saúde pública. Vice-versa os
autores brasileiros terão suas obras
traduzidas para o espanhol e acessarão o
mercado editorial da Argentina e de ou-
tros países da América Latina”.

Um primeiro livro, editado em espa-
nhol por iniciativa exclusiva da Editora Fi-
ocruz, já está sendo distribuído pela
Eudeba, como primeiro fruto da parceria.
Trata-se da obra Análisis estratégico en
salud y gestión a través de la escucha, de
Francisco Javier Uribe Rivera, médico e
pesquisador da Escola Nacional de Saúde
Pública Sergio Arouca (Ensp) da Fiocruz.
O livro, que versa sobre a prática e a ges-
tão de sistemas e serviços de saúde, reú-
ne trabalhos que abordam o conceito de
liderança como possibilidade intersubje-
tiva de desenvolvimento de um consenso
necessário para o funcionamento produ-
tivo de uma organização.

A vice-presidente, Maria do Carmo Leal,
e a presidente da Eudeba, Mônica Pinto


