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NOTAS

Onze alunos do programa de
pós-graduação da Fiocruz promovi-
do em parceria com o Ministério da
Saúde de Moçambique receberam,
em maio passado, diploma de capa-
citação profissional em ciências da
saúde (equivalente à especialização).
Este diploma corresponde à primeira
fase do Programa de Mestrado em
Ciências da Saúde, em andamento,
e faz parte da cooperação técnica do
governo brasileiro com países de lín-
gua portuguesa na África. A primei-
ra turma teve início em março de
2008, com o objetivo de formar pes-
quisadores e docentes voltados para
os aspectos laboratoriais e de fisio-
patologia de doenças infecciosas de
impacto no país.

A cerimônia de diplomação, que
ocorreu em Maputo, contou com a
presença da  vice-ministra da Saúde
de Moçambique, Aida Libombo, e do
embaixador do Brasil no país, Anto-
nio de Souza e Silva. Estavam presen-
tes também ao evento o diretor-geral
do Instituto Nacional de Saúde (INS)
de Moçambique, João Fumane, e o
diretor de Recursos Humanos do INS,
Antônio Mussa. “Vimos um grande
entusiasmo, por parte do Ministério

da Saúde de Moçambique, que este
programa continue e que possamos
formar várias turmas”, afirma Wilson
Savino, pesquisador da Fiocruz e um
dos coordenadores do programa de
pós-graduação em Moçambique.
“Nenhum país pode prescindir de in-
vestir em ciência. Trata-se de um in-
vestimento na própria soberania, na
capacidade de encontrar solução para
os problemas e as necessidades de
suas sociedades. Este trabalho na for-
mação de pessoal que Brasil e Mo-
çambique estão desenvolvendo jun-
tos é parte de um processo de
fortalecimento para construirmos os
nossos próprios caminhos, a nossa so-
berania, a nossa autonomia”, comple-
ta a vice-presidente de Ensino, Infor-
mação e Comunicação da Fiocruz,
Maria do Carmo Leal.

Ainda em 2009, será aberta
uma seleção para a segunda turma
de mestrado. A previsão é que as
aulas comecem em março do ano
que vem. Agora, a perspectiva dos
envolvidos é que o programa de
mestrado se consolide. Além disso,
cogita-se a possibilidade de abertu-
ra de um programa de doutorado
com enfoque semelhante.

IBGE adota
indicador da Fiocruz

O relatório anual sobre Indicado-
res de Desenvolvimento Sustentável,
do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), publicou um capí-
tulo específico para doenças relacio-
nadas ao saneamento ambiental ina-
dequado (DRSAI), na dimensão social
saúde, retratando as internações hos-
pitalares relacionadas a esse tipo de
saneamento. A representação deste
cenário social foi possível devido à cri-
ação de um novo indicador de saúde,
elaborado pelos pesquisadores do
Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães
(CPqAM/Fiocruz Pernambuco) André
Monteiro Costa e Carlos Pontes, este
último colaborador da instituição.

O indicador foi construído a partir
de um novo conceito que considera a
inadequação do saneamento e não a
sua ausência. “Consideramos que as
pessoas sempre dão um jeito de sanear
suas casas. Mesmo não havendo um
sistema de saneamento formal, elas
encontram alternativas: enterram os
dejetos, fazem fossas, canaletas etc”,
explicou Monteiro, que é engenheiro
sanitarista. Assim, o indicador foi
construído a partir da razão entre o nú-
mero de internações hospitalares por
doenças relacionadas ao saneamento
ambiental inadequado (DRSAI) por 100
mil habitantes.

A falta de saneamento sempre foi
apontada pelos que atuam na área da
saúde como uma das principais causas
de doenças evitáveis. No entanto, es-
sas projeções eram feitas sem que hou-
vesse um indicador que estimasse quais
doenças eram realmente consequência
da falta de saneamento e o número de
casos por doença. Com o novo indica-
dor os dados ficaram mais próximos da
realidade. “Não dava para saber a di-
mensão exata da situação porque do-
enças como as diarreias, que são res-
ponsáveis por um grande número de
casos, na guia de internação não têm
as suas causas especificadas, indican-
do se foram ocasionadas por proble-
mas ligados ao saneamento inadequa-
do ou por uma intoxicação alimentar.
Com o novo indicador conseguimos
traçar um cenário mais próximo do
real”, esclareceu Monteiro.

Fiocruz forma na África

Alunos do programa de pós-graduação da Fiocruz em Moçambique recebem diploma
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A comunidade da Fiocruz viveu, no
final de maio, mais um ciclo de renova-
ção dos gestores de suas 16 unidades
técnico-científicas, eleitos para o
quadriênio 2009-2013. O processo elei-
toral, participativo e democrático, inici-
ado ainda sob a presidência de Sergio
Arouca, nos anos 1980, repetiu-se com
muita emoção e alegria. A cerimônia de
apresentação dos gestores ocorreu no
mesmo dia em que a Fundação com-
pletou 109 anos de existência.

Assumiram os cargos Artur Roberto
Couto (Instituto de Tecnologia em
Imunobiológico/Biomanguinhos), Joel
Majerowicz (Centro de Criação de Ani-
mais de Laboratório/Cecal), Nara Aze-
vedo (Casa de Oswaldo Cruz/COC),
Antonio Ivo de Carvalho (Escola Nacio-
nal de Saúde Pública/Ensp), Isabel Bra-
sil (Escola Politécnica de Saúde Joaquim

Uma das maiores coleções de in-
setos da América Latina, a Coleção
Entomológica do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz) inaugurou suas no-
vas instalações no final de maio. São 5
milhões de exemplares coletados des-
de o início do século 20 por grandes
pesquisadores, como Adolpho Lutz e
Lauro Travassos, em suas expedições
pelo Brasil. O acervo representa a di-
versidade dos insetos na fauna do país
e a importância desses espécimes para
a história da ciência. O projeto é fruto
da parceria entre o IOC e Casa de
Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) e incluiu
a instalação de estantes deslizantes,
que facilitam o acesso e otimizam o es-
paço do acervo, garantindo sua expan-
são nos próximo 50 anos.

Ainda parte do processo de moder-
nização, a Coleção Entomológica do
IOC elaborou uma página na internet,
que pode ser acessada em http://
www.ioc.fiocruz.br/ce/index.htm.
“Nosso website já está disponível e seu
conteúdo traz a história e a estrutura
da coleção, informações sobre o acer-
vo, publicações e várias listas dos es-
pécimes-tipo, ou seja, exemplares que
são referência em taxonomia e siste-
mática, com acesso aberto e gratuito”,
explica Jane Costa,, curadora da Cole-
ção Entomológica do IOC e chefe do
Laboratório de Biodiversidade Entomo-
lógica do Instituto.

Os organismos marinhos podem for-
necer substâncias promissoras no comba-
te a determinados vírus. Em relação ao ví-
rus herpes tipo 1 (HSV-1), sabe-se que a
alga brasileira Dictyota menstrualis contém
uma molécula (DA-1) que apresenta gran-
de potencial para inibir sua ação. Com base
nessa potencialidade, a bióloga Tamara
Fogel, em sua dissertação em biologia pa-
rasitária pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/
Fiocruz), avaliou a atividade antiviral e a
toxicidade dessa molécula em compara-
ção à atividade e à toxicidade do extrato
bruto da alga da qual ela é retirada, verifi-
cando se há a possibilidade de uso desse
extrato em vez do produto isolado.

Novos diretores da Fundação

Venâncio/EPSJV), Hayne Felipe da Silva
(Instituto de Tecnologia em Fármacos/
Farmanguinhos), Eduardo Freese de Car-
valho (Centro de Pesquisa Aggeu Ma-
galhães/Recife), Samuel Goldenberg
(Instituto Carlos Chagas, Umberto Tri-
gueiros (Instituto de Comunicação e In-
formação Científica e Tecnológica em
Saúde/Icict), Carlos Maurício de Paulo
Maciel (Instituto Fernando Figueiras/IFF);
Mitermayer Galvão dos Reis (Centro de
Pesquisa Gonçalo Moniz/Salvador),
Roberto Sena Rocha (Centro de Pesqui-
sa Leônidas e Maria Deane/Manaus),
Eduardo Chaves Leal (Instituto Nacional
de Controle de Qualidade em Saúde/
INCQS), Tânia de Araújo-Jorge (Instituto
Oswaldo cruz/IOC), Valdiléa Veloso (Ins-
tituto de Pesquisa Clínica Evandro Cha-
gas/Ipec) e Rodrigo Corrêa (Centro de
Pesquisa René Rachou/Belo Horizonte).

“Os resultados mostraram que o ex-
trato bruto da D. menstrualis apresenta
atividade antiviral bastante significativa,
que provavelmente não está associada
somente à molécula DA-1 que ela con-
tém”, destaca a pesquisadora. Ela ex-
plica que o método usado para isolar a
DA-1 é de baixa eficiência, dispendioso
e dificulta o emprego dessa molécula
em grandes volumes. “A utilização do
extrato bruto da alga, dessa forma, fa-
cilitaria muito o trabalho e tornaria pos-
sível e viável o desenvolvimento de
fitoterápicos brasileiros contra o HSV-
1”. As algas usadas na pesquisa de
Tamara foram coletadas em Búzios (RJ).

Extrato de alga combate a herpesColeção Entomológica

Diretores eleitos tomaram posse no dia
em que a Fundação comemorava 109 anos


