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NOTAS

Estudo investiga
uso de novas alternativas
para o tratamento da
síndrome metabólica

Obesidade, hipertensão arterial,
sedentarismo e maus hábitos alimen-
tares são alguns dos fatores diretamen-
te relacionados à síndrome metabólica.
A doença é avaliada principalmente
pela circunferência do abdômen e au-
menta significativamente as chances
do surgimento de doenças cardiovas-
culares e diabetes. Em recente estudo
produzido pelo Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz), especialistas testaram os
efeitos de medicamentos anti-hiperten-
sivos que já estão disponíveis no mer-
cado como possíveis alternativas de
tratamento para a síndrome metabóli-
ca. Nos experimentos realizados em
ratos, foram observados benefícios
como a redução das taxas de açúcar e
de colesterol no sangue.

Um dos principais ganhos em es-
tudos como este é que, ao testar a
possibilidade de novas aplicações para
fármacos já disponíveis no mercado,
corta-se uma série de etapas. Questões
regulatórias, aprovações para comer-
cialização, definição de dosagem e
numerosos aspectos que estariam re-
lacionados ao estudo de uma substân-
cia recém-descoberta não se aplicam,
ou se aplicam apenas parcialmente. O
resultado é a tendência de maior velo-
cidade entre a descoberta científica
realizada sobre a substância nas ban-
cadas de laboratório e sua liberação
para ser receitada nos consultórios
médicos.
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Os usuários regulares de cra-
ck e/ou de formas similares de co-
caína fumada (pasta-base, merla
e oxi) somam 370 mil pessoas nas
26 capitais brasileiras e no Distri-
to Federal. Considerada uma po-
pulação oculta e de difícil acesso,
representa 35% do total de con-
sumidores de drogas ilícitas, com
exceção da maconha, nesses mu-
nicípios. A constatação faz parte
do estudo Estimativa do número
de usuários de crack e/ou simila-
res nas capitais do país, divulgado
em setembro pelos ministérios da
Justiça e da Saúde. A pesquisa foi
encomendada pela Secretaria Na-
cional de Políticas Sobre Drogas
(Senad) à Fiocruz. A metodologia

usada na pesquisa é inédita no Bra-
sil, pois foi a única capaz de esti-
mar de forma mais precisa essas
populações de difícil acesso.

Para fazer o estudo, foram ou-
vidas, em casa, entre março e de-
zembro de 2012, 25 mil pessoas,
que responderam a questões sobre
as características das pessoas que
integram suas redes de relaciona-
mento. Entre as perguntas, havia
algumas focadas especificamente
no uso do crack e outras que servi-
ram como controle de confiabilida-
de dos dados, cujas respostas
podiam ser comparadas aos cadas-
tros de órgãos públicos, por exem-
plo, número de conhecidos que são
beneficiários do Bolsa Família.

Divulgado resultado da maior
pesquisa sobre crack no mundo
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A Secretaria de Estado de Saúde
do Rio de Janeiro pactuou com as se-
cretarias municipais de Saúde um pla-
no de ação para o enfrentamento do
cenário de tuberculose e Aids no es-
tado. O esforço busca capacitar pro-
fissionais de saúde, aumentar o
diagnóstico precoce e melhorar índi-
ces de controle, no caso da tubercu-
lose, e promover melhor adesão ao
tratamento no caso das pessoas que
vivem com HIV/Aids. A Escola Nacio-
nal de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz),
por meio do Centro de Referência Pro-
fessor Hélio Fraga (CRPHF) e do Ob-
servatório Tuberculose Brasil (OTB),
realizará o monitoramento e avalia-

Um documentário lançado em
outubro e realizado por três unida-
des da Fiocruz – Escola Nacional de
Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp),
Instituto de Pesquisa Clínica Evan-
dro Chagas (Ipec) e Instituto de Co-
municação e Informação Científica
e Tecnológica em Saúde (Icict) –
busca abordar a paracoccidioidomi-
cose (também conhecida como
pcm, pbmicose, micose do capim),
por meio da linguagem audiovisual

Pesquisa aponta
riscos do processo de
cultivo do tabaco

Com o objetivo de conhecer as
crenças, atitudes, práticas e percepção
da mulher agricultora sobre os riscos à
saúde e ambiente decorrentes do pro-
cesso de cultivo do tabaco, bem como
sua vulnerabilidade social em relação
a essa atividade econômica, o Centro
de Estudos sobre Tabaco e Saúde (Ce-
tab) da Escola Nacional de Saúde Pú-
blica (Ensp/Fiocruz) desenvolveu a
pesquisa Crenças, atitudes e práticas
da mulher agricultora de tabaco em
Palmeira - Paraná. O estudo evidenciou
a complexidade dos problemas origi-
nados pelas inter-relações entre traba-
lho, saúde e ambiente no contexto da
fumicultura. Os resultados da pesquisa
apontaram aspectos como a elevada
carga de trabalho do processo de culti-
vo de fumo, os agravos à saúde decor-
rentes da fumicultura, a violação dos
direitos humanos, entre outros, como
problemas decorrentes da inter-relação
trabalho, saúde e ambiente.

Inserida na linha de pesquisa Saú-
de, trabalho e aspectos sociais e ambi-
entais na produção do fumo, do Cetab,
a pesquisa foi desenvolvida no municí-
pio de Palmeira (PR). A escolha da re-
gião foi em virtude da predominância
do modelo de agricultura familiar com
expressiva produção de fumo.

Fundação monitora plano
de tuberculose e Aids no Rio

ção (M&A) da estratégia divulgada
pelo governo do estado.

As ações previstas na pactuação
com as Secretarias Municipais preve-
em o prazo de 15 dias para o resulta-
do dos exames de HIV e consultas em
até 7 dias para pacientes com resulta-
do positivo da doença. No âmbito es-
tadual, o governo do Rio vai ampliar
acesso a ambulatórios para tratamen-
to da Aids. A iniciativa também prevê
a reforma de hospitais-referência no
atendimento de pacientes com tuber-
culose, com ampliação de leitos de UTI,
realização de cirurgias torácicas e au-
mento do número de leitos para paci-
entes com tuberculose multirresistente.

Documentário chama atenção para os
desafios da paracoccidioidomicose

direcionada a um público amplo. Há
depoimentos de profissionais de saú-
de e pacientes, mostrando os diver-
sos lados da doença. O filme é
legendado em espanhol e inglês. Há
planos para que sejam disponibili-
zadas cópias para unidades de saú-
de e programa Mais Médicos. O
trailer do filme pode ser assistido
neste link: http://www.youtube.com/
watch?v=imvM_pNhy9c&feature=
share&list=TLkL61M4lyr7Y.
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