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NOTAS

Todos os anos nascem no Brasil cri-
anças com deficiências motoras e neu-
rológicas que, na maioria dos casos, pre-
cisam de tratamento especializado. No
entanto, muitas delas não conseguem
comparecer a todas as consultas pela im-
possibilidade dos familiares em conciliar
o horário do tratamento com as rotinas
de seus empregos. Pensando nisso, uma
equipe do Instituto Fernandes Figueira
(IFF/Fiocruz) desenvolve o projeto Novos
Caminhos, voltado para a geração infor-
mal de renda entre os responsáveis pe-
las crianças em atendimento na institui-
ção, visando contribuir para a melhoria
da qualidade de vida dessas famílias.

Em cursos gratuitos, mães de paci-
entes têm a oportunidade de aprender e
produzir trabalhos manuais, permitindo
que elas trabalhem de forma autônoma.
Os cursos ocorrem cinco vezes por sema-
na, cada dia com uma atividade diferente:
bordado, tricô, bijuteria, caixinha e cestaria
em jornal. O projeto oferece também au-
las de alfabetização para adultos. O pro-
duto deste aprendizado é vendido em
feirinhas e a renda é revertida para as fa-
mílias artesãs e para a continuidade e im-
plementação de novos cursos. O projeto
oferece também aos ex-alunos a chance
de trabalhar de forma associativa na con-
fecção de produtos desenvolvidos por en-
comenda para ONGs e lojas parceiras.

Segundo Laura Santos, uma das co-
ordenadoras do projeto, o sucesso obtido
nos cursos serve de estímulo para que as
famílias transponham as dificuldades e me-
lhorem sua forma de lidar com a realidade.
“O Novos Caminhos tem como resultado a
capacitação e o aumento da renda das fa-
mílias atendidas e, principalmente, a
melhoria da autoestima dos envolvidos”, diz
Laura. Os interessados em participar do
Novos Caminhos ou em comercializar os
produtos confeccionados no projeto podem
entrar em contato pelo telefone (21) 2554-
1769 ou pelo email caminhos@iff.fiocruz.br.

Para colaborar com o con-
trole de acidentes de trânsito
associados ao uso de drogas
lícitas e ilícitas, a Escola Nacio-
nal de Saúde Pública Sergio
Arouca (Ensp/Fiocruz), por meio do
Centro de Estudos em Saúde do Tra-
balhador e Ecologia Humana (Cesteh),
estabeleceu parceria com a Polícia Ci-
vil do Rio de Janeiro. O projeto Estudo
do impacto do uso de álcool e psico-
trópicos nos incidentes de trânsito e a
capacitação do estado para atenuar
seus efeitos envolve o equipamento de
laboratórios de toxicologia, a qualifi-
cação de profissionais da área, a nor-
matização de processos de vigilância,
a integração de dados e o transporte
adequado de amostras para exames.

“Apesar de ser, aparentemente,
um problema policial e legal, o uso
social e recreativo de drogas lícitas ou
ilícitas é uma questão de saúde públi-
ca. Mas, por meio das parcerias, con-
seguimos coletar dados e trabalhar
para que isso informe a saúde públi-
ca. Tudo servirá de subsídio para pau-
tar discussões de novas políticas pú-
blicas para o país, tornando-se uma
poderosa ferramenta de vigilância”,

acredita o pesquisador Jefferson José
da Silva, coordenador do projeto. A
iniciativa integra o programa Priorida-
de Rio, do governo estadual, e tem
apoio da Fundação Carlos Chagas Fi-
lho de Amparo à Pesquisa do Estado
do Rio de Janeiro (Faperj).

Entre os frutos do projeto estão
dois laboratórios móveis de toxicolo-
gia (foto), um painel de normatização
e a elaboração de um curso. O labo-
ratório móvel foi criado para a pro-
moção de campanhas pontuais em lo-
cais com grande concentração de
pessoas, principalmente jovens, como
festas de música eletrônica e micare-
tas. Durante as ações, os peritos fa-
rão exames clínicos capazes de detec-
tar cerca de 200 substâncias tóxicas
diferentes. De acordo com Jefferson,
hoje as amostras não contam com um
esquema adequado de transporte e,
na maioria dos casos, são inviabiliza-
das para análise quando chegam ao
Instituto Médico Legal (IML).

A parceria para buscar novos trata-
mentos para a doença de Chagas entre
a Fiocruz e a Genzyme, uma das mais
importantes empresas de biotecnologia
do mundo, ganhou o Corporate Social
Responsibility Award 2008 (Prêmio de
Responsabilidade Social Corporativa),
uma das categorias da premiação Scrip
Awards, que celebra conquistas da in-
dústria farmacêutica mundial. A cate-
goria reconhece instituições dedicadas
à prevenção de doenças, tratamento e
programas educativos de pacientes.

O acordo possibilita que cientistas
da Fundação e da Genzyme trabalhem
em laboratórios de ambas instituições
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Apoio a famílias de pacientes

e inclui uma nova abordagem em pro-
priedade intelectual, pela qual a Fiocruz
fica isenta do pagamento de royalties
caso venha a explorar comercialmente
as descobertas no tratamento de doen-
ças negligenciadas.

O foco da parceria são enfermida-
des que afetam centenas de milhões de
pessoas, como malária, tuberculose e
leishmanioses. O trabalho se iniciou jus-
tamente com a pesquisa de novos trata-
mentos contra a doença de Chagas, en-
dêmica na América Latina. Os estudos
testam um tratamento que neutraliza
uma proteína associada a problemas car-
díacos nos pacientes com Chagas.

Parceria premiada
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Foi realizada em fevereiro a segun-
da edição do curso Harvard-Brasil, pro-
movido pela Escola de Saúde Pública da
Universidade de Harvard (HSPH) e a Fio-
cruz Bahia, com apoio do Programa de
Estudos do Brasil do Centro David
Rockefeller de Estudos Latino-America-
nos. Reunidos em Salvador, especialis-
tas brasileiros e norte-americanos pu-
deram aprofundar a discussão sobre os
determinantes sociais relacionados a do-

Boa alimentação
O professor pede aos alunos que

abram o livro escolar e leiam sobre os ali-
mentos, que, de acordo com suas fun-
ções no organismo, dividem-se em três
grandes grupos: energéticos, construto-
res e reguladores. Aprendem também que
as proteínas exercem funções estruturais,
enquanto os carboidratos fornecem ener-
gia e os lipídios servem como reserva de
energia. Mas será que esse tipo de ensi-
no, baseado na memorização de concei-
tos, é a melhor estratégia? A professora
Maria de Fátima Alves de Oliveira, que
leciona ciências há mais de 30 anos, con-
cluiu que não e elaborou uma proposta
inovadora para falar de alimentos e nutri-
ção com seus alunos. O resultado é o Jogo
da Pizza, desenvolvido durante seu dou-
torado no Programa de Pós-Graduação
em Ensino de Biociências e Saúde do Ins-
tituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), sob ori-
entação do professor Maurício Luz.

A idéia do jogo surgiu não só da
constatação de que era preciso inovar na
metodologia de ensino, mas também a
partir da observação de que os alunos não
merendavam na escola, mas compravam
lanches no entorno do colégio. Ou seja:
eles trocavam a refeição saudável ofereci-
da gratuitamente na escola por doces e
salgadinhos vendidos na rua. “A motiva-
ção para criar o jogo era justamente mos-
trar aos alunos o valor calórico dos nutri-
entes e fazê-los ter uma visão mais crítica
sobre aquilo que comiam”, conta Fátima,
que desenvolveu o projeto em turmas do
8º ano do Ensino Fundamental de uma
escola municipal em Campo Grande, bair-
ro da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A Fiocruz acaba de lançar o Núcleo
de Telemedicina e Telessaúde (NTT), co-
ordenado pelo Canal Saúde, um projeto
da Presidência da Fiocruz. O objetivo é
viabilizar e coordenar a execução das
ações desenvolvidas pela Fundação nes-
te segmento. Composto pelos represen-
tantes das unidades da Fiocruz que de-
senvolvem ações nas áreas de telessaúde
e telemedicina, o NTT buscará contribuir
para o aprimoramento dos serviços de
assistência e para a formação de recur-
sos humanos da Fundação, prestará ser-
viços e desenvolverá pesquisas empre-
gando tecnologias de informação e
comunicação em saúde. O Núcleo tam-
bém poderá facilitar o intercâmbio da
Fiocruz com outras instituições nacionais
e internacionais em sua área de atuação.

O NTT está inserido no âmbito do
Canal na Rede Universitária de Teleme-
dicina (Rute), iniciativa do Ministério da
Ciência e Tecnologia coordenada pela
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

Aposta na telemedicina
(RNP). Na ocasião de lançamento do
Núcleo, também foi assinado acordo de
cooperação técnica entre a Fiocruz e a
RNP, que, além de coordenar a Rute, é
a organização responsável pela internet
acadêmica no Brasil.

O objetivo da Rute é aprimorar a
infra-estrutura de comunicação para te-
lessaúde presente nos hospitais univer-
sitários, criar formalmente unidades de
telemedicina e telessaúde, e promover a
integração dos projetos existentes nessa
área. Exemplo dessa integração são os
Grupos Especiais de Interesse (SIGs, na
sigla em inglês), nos quais os profissio-
nais de saúde das instituições pertencen-
tes à Rute montam uma agenda de
videoconferências para debater temas es-
pecíficos. Além dos debates e discussões
de caso, alguns SIGs também realizam di-
agnósticos e aulas a distância. A Rute é
apoiada pela Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep) e pela Associação Brasi-
leira de Hospitais Universitários (Abrahue).

enças infecciosas no Brasil. O curso foi
direcionado para uma análise crítica de
fatores socioeconômicos e ambientais
que estão associados à alta prevalência
e à distribuição geográfica dessas do-
enças, além de procurar identificar as
características da população, seu esta-
do nutricional, imunidade e co-
morbidades, o grau de exposição, as-
sim como o impacto desses fatores
sobre morbidade e mortalidade.

Cooperação com Harvard

Usar a tecnologia para
encurtar distâncias,
beneficiando o ensino,
é uma das prioridades
do Núcleo


