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sta edição da Revista de Manguinhos, que dedica sua capa
aos 115 anos da Fundação Oswaldo Cruz, destaca um dos mais
importantes projetos lançados pela instituição nos últimos tem-
pos. Trata-se do Preservo, que ao obter o apoio do BNDES dota-
rá a Fundação de uma moderna infraestrutura para conservar

acervos constituídos ao longo destes 115 anos de história. O contrato foi assi-
nado em palco especial e bastante pertinente: a Biblioteca de Obras Raras da
Fiocruz, no terceiro andar do Castelo de Manguinhos, e representou a libera-
ção, por parte do banco, da primeira parcela que permitirá viabilizar o projeto.

As ações do Preservo contemplarão os acervos arquivístico, arquitetônico,
bibliográfico e museológico. Dessa maneira, conseguiremos assegurar o lega-
do do patrono Oswaldo Cruz às gerações futuras, possibilitando que conheçam
e tenham acesso não apenas à trajetória da saúde pública e da ciência e
tecnologia, mas também ao inestimável patrimônio histórico e cultural desta
instituição. A iniciativa, da qual fazem parte três unidades da Fundação – a
Casa de Oswaldo Cruz (COC), o Instituto Oswaldo Cruz (IOC) e o Instituto de
Comunicação e Informação Científica e Tecnológica (Icict) – se insere perfeita-
mente no projeto de desenvolvimento institucional da instituição, que também
abarca a preservação dos seus acervos. A propósito, o embrião da atual Funda-
ção, o IOC, também tem sua história revisitada nesta edição.

Outra reportagem de amplo interesse é a que aborda o isolamento do
arbovírus causador da febre chikungunya em amostras de pacientes com infec-
ção autóctone, levado a cabo por pesquisadores do Instituto Carlos Chagas
(ICC/Fiocruz Paraná). O feito contribuirá para os avanços nos kits diagnósticos,
incluindo o teste rápido que está sendo desenvolvido pelo ICC em parceria
com o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), outra
unidade da Fundação. Vale lembrar que o Laboratório de Flavivírus do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) foi designado pelo Ministério da Saúde para fazer
também o diagnóstico laboratorial de casos suspeitos de febre chikungunya no
Rio de Janeiro e Espírito Santo. Também nesta edição a apresentação do pro-
jeto que visa ao desenvolvimento de uma vacina contra a dengue, que tem
apresentado bons resultados. As demais reportagens revelam mais um pouco
das ações da Fundação em favor da população e de seu compromisso com a
saúde pública de qualidade.

Deixo aqui os meus sinceros votos de que a exitosa trajetória de 115 anos
desta instituição, feita de dedicação, empenho e profissionalismo, continue a
representar benefícios para todos os brasileiros. Presente, além do Rio de Ja-
neiro, onde está a sua sede, em outros oito estados e no Distrito Federal, a
Fiocruz cruzou fronteiras e mantém parcerias com entidades de diversos paí-
ses. É atuante na pesquisa biomédica, na inovação tecnológica, na produção
de vacinas e medicamentos, no ensino, na divulgação científica e tem uma
participação fundamental na conformação de políticas públicas de saúde, sen-
do uma referência para o SUS. Trata-se de uma história extremamente vitorio-
sa e que me leva a parabenizar a todos os que contribuíram e contribuem para
realçar o nome e o trabalho desta instituição, fundada em 25 de maio de 1900
com o nome de Instituto Soroterápico Federal.

A Revista de Manguinhos continuará, nas próximas edições de 2015, a
celebrar estes 115 anos com a publicação de outras reportagens sobre o tema.

Boa leitura!

Paulo Gadelha

Presidente da Fundação Oswaldo Cruz

EDITORIAL

E

Detalhe do Castelo de Manguinhos (foto: Peter Ilicciev)
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NOTAS

O Instituto de Tecnologia em Fár-
macos (Farmanguinhos/Fiocruz) se
tornou a primeira empresa pública a
obter a ISO 14001, certificação inter-
nacional por um desempenho ambi-
ental correto. A unidade da Fundação
é uma das 128 empresas brasileiras,
em um universo de mais de 3 mi-
lhões, que receberam a certificação.
A conquista foi obtida após um pre-
paro de nove anos de gestão ambi-
ental e mais dois anos de diversas
etapas das auditorias. Farmanguinhos
também obteve, no final de 2014, a
certificação da Coordenação de De-
senvolvimento Tecnológico (CDT), a
ISO 9001. O objetivo desta norma é
estruturar um sistema de gestão da
qualidade com base no mapeamen-
to dos processos da organização e
buscando a melhora contínua do sis-
tema, a fim de satisfazer o cliente.
Para a conquista da certificação na
ISO 14001, a unidade passou por uma
auditoria pela empresa British Stan-
dards Institution (BSI), que começou
o processo inicial de pré-auditoria com
a verificação de documentos em fe-
vereiro de 2014.

Farmanguinhos
conquista certificação
internacional por
gestão ambiental

Editor científico da revista His-
tória, Ciências, Saúde – Mangui-
nhos, da Casa de Oswaldo Cruz
(COC/Fiocruz), Marcos Cueto lançou
o livro Medicine and Public Health
in Latin America - A History, escrito
em parceria com Steven Palmer, da
Universidade de Windsor (Canadá).
O livro foi publicado pela editora
Cambridge University Press em fe-
vereiro. A obra do historiador e pes-
quisador da COC é resultado de
vários anos de estudo em acervos e
bibliotecas da região latino-america-
na, do Caribe e também dos Esta-
dos Unidos e fornece uma análise
panorâmica sobre o desenvolvimen-
to da saúde, do século 16 aos dias
de hoje. Analisa as respostas às epi-
demias, a história social da medici-
na, a educação médica, a atenção

Pesquisador brasileiro faz panorama da
história da medicina e saúde na AL

Em cerimônia realizada no mês de
março, o Instituto Nacional de Controle
de Qualidade em Saúde (INCQS/Fiocruz)
formou a primeira turma de residentes
em vigilância sanitária do Brasil. O even-
to foi o coroamento de iniciativa do
INCQS em capacitar profissionais re-
cém-saídos das universidades. “Essa
primeira turma teve uma enorme matu-
ridade para perceber a importância prá-
tica e aprender as difíceis rotinas
laboratoriais de nosso dia-a-dia; hoje es-
tão preparados para contribuir com qual-
quer laboratório de controle de qualidade

Formada primeira turma de residentes
em vigilância sanitária do país

em saúde do país”, comemorou Silvana
do Couto Jacob, coordenadora do curso.

O curso de residência multiprofis-
sional do INCQS oferece 12 vagas
para biólogos, biomédicos, farmacêu-
ticos, médicos veterinários e nutrici-
onistas com até um ano de formados.
As inscrições geralmente ocorrem no
segundo semestre do ano. A especi-
alização tem duração de dois anos e
paga R$ 2.976 brutos aos residentes.
Outras informações pelo telefone (21)
3865-5112/5139 ou pelo email
cpg@incqs.fiocruz.br.

primária de saúde e o movimento
dos determinantes sociais de saúde
na América Latina e Caribe. O tex-
to joga luz nos recentes desafios da
saúde global na região.
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O Instituto Nacional de Saúde da
Mulher, da Criança e do Adolescente
Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), conquista
sua sétima patente com a pesquisa da
terapeuta ocupacional Denise Hora, que
tem como objetivo desenvolver um su-
porte postural para auxiliar no posiciona-
mento sentado de crianças com disfunção
neuromotora. Atualmente o suporte en-
contra-se na segunda fase da pesquisa
para desenvolvimento do protótipo que
tem como objetivo a obtenção de medi-
das antropométricas para confecção do
protótipo propriamente dito.

A terapeuta ressalta que uma gran-
de parte do público-alvo atendido no
IFF, na área de Neonatologia, é de pre-
maturos e recém-nascidos com diver-
sas anomalias do sistema nervoso

Suporte postural para crianças com
disfunção neuromotora conquista patente

O trabalho das bibliotecas da Fi-
ocruz na busca por fontes de infor-
mação e a contribuição para a
divulgação do conhecimento rendeu
para a instituição o prêmio Top User
Award, oferecido pela Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes), em parceria
com a ProQuest, serviço de tecnolo-
gias para bibliotecas especializadas.
Lançado com o objetivo de estimular
o acesso e uso do Portal de Periódi-
cos da Capes, o prêmio está em sua
terceira edição e oferece reconheci-
mento às instituições de ensino su-
perior e de pesquisa que realizaram
maior uso das bases de dados Pro-
Quest disponibilizadas no portal.

Os recursos disponibilizados serão
a base Pivot, que reúne informações
e links para editais de financiamento
à pesquisa por entidades e universi-
dades de todo o mundo, e Flow, que
é um gerenciador colaborativo de
conteúdo, onde os usuários podem
gravar pesquisas, anotações, arqui-
vos, dentre outros, e compartilhar
entre si. Como parte da premiação,
na categoria de Instituto de Pesqui-
sa, a Fiocruz receberá assinaturas de
duas bases de dados e serviços, Pro-
Quest Pivot e Proquest Flow, pelo
período de um ano, que custariam
aproximadamente US$ 38,5 mil se
fossem adquiridas comercialmente.

Trabalho de busca de
fontes de informação
em bibliotecas é
premiado

central, além de outros distúrbios que
comprometerão o desenvolvimento in-
fantil e que, portanto, vão necessitar
de uma assistência multidisciplinar e es-
pecializada. O suporte possibilitará a
permanência na posição sentada para
as crianças que não conseguem se
manter sozinhas na posição, durante o
período de internação e também auxi-
liar no processo de tratamento duran-
te o acompanhamento ambulatorial,
favorecendo a interação com o ambi-
ente, adequação postural para alimen-
tação e brincar, reduzindo as chances
do aparecimento de contraturas e de-
formidades decorrentes de internações
prolongadas ou posturas inadequadas
frequentes, além de auxiliar nas roti-
nas diárias domiciliar.

Um importante passo para imple-
mentar o Complexo de Institutos Nacio-
nais da Fiocruz foi dado no fim do ano
passado: a Câmara Municipal do Rio de
Janeiro aprovou, depois de seis meses
de tramitação, o Projeto de Lei Comple-
mentar nº 80/2014. O PL, encaminhado
pelo Executivo, resultou na Lei comple-
mentar nº 148, que cria área de especi-
al interesse funcional e altera os
parâmetros urbanísticos da área de São
Cristóvão onde serão erguidas as novas
sedes dos institutos nacionais de Infecto-
logia Evandro Chagas (INI, antigo Ipec)
e de Saúde da Mulher, da Criança e do
Adolescente Fernandes Figueira (IFF).

Fiocruz recebe aval para construção
do Complexo de Institutos Nacionais
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NOTAS

Monitoramento e prevenção são fer-
ramentas indispensáveis para o controle
da dengue. Pensando nisto, pesquisado-
res da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
e da Escola de Matemática Aplicada da
Fundação Getúlio Vargas (FGV/EMAp)
lançaram um sistema em que é possível
acompanhar em tempo real a situação
da dengue no município do Rio de Ja-
neiro – indicando as regiões mais afeta-
das da cidade. Integrando informações
sobre o risco de transmissão e as formas
de combate, o Info Dengue utiliza o
conceito 10 Minutos Contra a Dengue,
desenvolvido por pesquisadores e pro-
fissionais de comunicação do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), para incen-
tivar a prevenção da doença.

A proposta do 10 Minutos Contra
a Dengue é estimular a população a
atuar uma vez por semana na verifica-
ção de criadouros domésticos: a perio-
dicidade semanal da ação garante a
interrupção do ciclo de vida do Aedes
aegypti, que leva de sete a dez dias
para se desenvolver de ovo a mosqui-
to adulto. “Reconhecemos a relevân-
cia da campanha para o combate à
dengue. Por isso, decidimos incluir o
guia de checagem, com os principais
criadouros domésticos do Aedes aegyp-
ti, no site do Info Dengue para que a
população tenha toda a informação
que precisa para ajudar o município no
combate à transmissão”, destacou Flá-
vio Codeço, coordenador do projeto e
professor da FGV/EMAp.

Sistema Info Dengue usa
o conceito 10 Minutos
Contra a Dengue

O projeto Paleoparasitologia e o
ADN antigo foi aprovado no Programa
Capes/Cofecub, que promove o inter-
câmbio científico entre instituições de
ensino superior do Brasil e da França e
a formação de recursos humanos de
alto nível nos dois países. O estudo é
liderado pelo pesquisador da Escola Na-
cional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz)

Brasil e França promovem estudo sobre parasitoses
Adauto Araújo, e trata da origem e
evolução das parasitoses ao longo do
tempo, por meio das análises de amos-
tras arqueológicas e paleontológicas,
datadas desde o período jurássico até
o passado recente, em busca de vestí-
gios de parasitos. Ao todo, o edital se-
lecionou 44 projetos conjuntos de
pesquisa e parcerias universitárias.

Pesquisadores da Fiocruz Minas
acabam de criar um aplicativo para ce-
lulares que vai ajudar a identificar es-
pécimes de triatomídeos – vetores para
doença de Chagas. A demanda surgiu
quando, há cerca de dois anos, a dou-
tora e pesquisadora Rita de Cássia
Moreira de Souza, do Laboratório de
Triatomíneos do Centro de Pesquisas
René Rachou (Fiocruz Minas), consta-
tou que havia um problema no treina-
mento dos agentes de saúde. “Percebi
que havia uma grande rotatividade dos
agentes. Quando um sai do cargo, o
município fica sem uma pessoa capa-
citada, o que atrapalha o programa de
controle da doença”, disse Rita.

Pensando em solucionar esse pro-
blema, a doutora se perguntou se não
seria possível pegar os caracteres da
chave dicotômica de identificação de
triatomíneos e transformá-los em algo
prático e interativo. Surgiu a ideia para
desenvolver um aplicativo de celulares,

Aplicativo ajuda a identificar vetores
da doença de Chagas

inicialmente para o sistema Android.
Assim começou o Triatokey. O aplica-
tivo, que pode ser usado sem conexão
com a internet, funciona de forma sim-
ples. O usuário responde perguntas so-
bre características visíveis do inseto a
ser identificado. Acontece um proces-
so de eliminação, por meio das per-
guntas, que estreita as possibilidades.
Para facilitar o processo, cada pergun-
ta é acompanhada de fotos que po-
dem ser ampliadas. A pergunta “O
aparelho bucal é curvo ou reto?” traz,
por exemplo, fotos que exemplificam
os dois tipos de aparelho bucal. Ao fim
do processo, chega-se ao gênero do
animal e a um pequeno número de
espécies dentro daquele gênero.

O software tem uma versão onli-
ne, que pode ser acessada no link http:/
/triatokey.cpqrr.fiocruz.br/. A versão
para celulares e tablets estará disponí-
vel em breve para download gratuito
na loja virtual Play Store.
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O Instituto de Tecnologia em Imu-
nobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz)
vem investindo em novos projetos de
embalagens que agridam menos o
meio ambiente e continuem sendo
economicamente viáveis, ou seja, que
possibilitem reciclagem e utilizem ma-
térias-primas com menor impacto am-
biental. Estas ações visam externar a
preocupação de Bio-Manguinhos com
a saúde pública nacional e com a res-
ponsabilidade socioambiental. Algu-
mas mudanças realizadas foram:
retirada do acabamento de plastifica-
ção dos cartuchos de vacinas e biofár-
macos; alteração de especificação do
tipo de composto das tintas utilizadas
nos rótulos de vacinas e biofármacos;
mudança do tipo de material que com-
põe os rótulos de vacinas, biofárma-
cos e reativos; retirada do berço de
espuma dos cartuchos do kit NAT; in-
clusão do selo FSC no memento tera-
pêutico de 2015; e substituição do
saco plástico zip dos kits DPP® por
cartucho integrado em papel.

“Esses materiais são substituídos
por aqueles que sejam biodegradáveis.
Eles podem ser reciclados e possibili-
tam o aumento da eficiência no pro-
cessamento final e redução de custos,
não causando impacto negativo no
transporte térmico do produto até o
cliente final”, explicou o designer de
embalagem Carlos André Accacio.

Novas embalagens
reduzem custos e
impacto ambiental Erradicado no fim da década de

1950, o mosquito Aedes aegypti pode
ter sido reintroduzido no Brasil não ape-
nas uma, mas duas vezes; seguindo
caminhos diferentes em cada uma de-
las. A conclusão é de um estudo de
pesquisadores do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz) e da Universidade
de Yale, nos Estados Unidos, publica-
do recentemente na revista científica
Plos Neglected Tropical Diseases. Ana-
lisando a genética das populações do
mosquito da dengue no país, os cien-

Reveladas prováveis origens do mosquito
Aedes aegypti no país

tistas observaram que os insetos encon-
trados entre o Nordeste e o Sudeste pa-
recem ser oriundos do Caribe. Já aqueles
do Norte seriam originários de outra par-
te das Américas, na região compreendi-
da entre a Venezuela e o sudeste dos
Estados Unidos.

A pesquisa foi realizada a partir da
análise de trechos específicos do DNA de
cerca de 400 insetos capturados em 11
cidades brasileiras, das regiões Norte,
Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, além
de sua comparação com mais de 300

mosquitos de oito lo-
calidades estrangei-
ras. “Verificamos que
os Aedes aegypti do
Brasil estão divididos
em dois grandes gru-
pos genéticos e, pela
comparação com
mosquitos de outros
países, identificamos
as duas possíveis fon-
tes de migração dos
insetos para o país”,
disse o geneticista Fer-
nando Monteiro, um
dos autores do estu-
do e pesquisador do
Laboratório de Epide-
miologia e Sistemáti-
ca Molecular do IOC.

O Instituto Pasteur e a Fiocruz vão
criar uma rede de laboratórios inter-
nacionais mistos para o intercâmbio
de pesquisadores e estudantes e o de-
senvolvimento de pesquisas em doen-
ças emergentes na Amazônia e nos
campos de neurociências e bioinfor-
mática. O anúncio foi feito em dezem-
bro, durante reunião entre gestores das
duas instituições. A iniciativa será um
primeiro passo para a instalação de
uma unidade física de pesquisa Fio-
cruz-Pasteur no Brasil.

“A ideia é reunir laboratórios já
existentes no Brasil e na França para o

Parceria vai criar unidade Fiocruz-Pasteur no Brasil
desenvolvimento de um trabalho con-
junto. A estrutura será incialmente vir-
tual e, mais adiante, será criada uma
estrutura física para a troca de conheci-
mento e desenvolvimento de pesquisas
em neurociências, doenças infecciosas
e doenças crônicas degenerativas”, ex-
plicou o diretor do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz), Wilson Savino. A
previsão é de que os laboratórios mis-
tos sejam formados a partir do segundo
semestre de 2015. Para a concretiza-
ção do projeto serão destinados recur-
sos de 40 mil euros de ambas as
instituições durante quatro anos.
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Alexandre Matos

s eventos adversos são
popularmente conhecidos
como efeitos colaterais
negativos, que podem ser
provocados por interação

medicamentosa ou com outras substân-
cias e até pela própria composição dos
fármacos. Em muitos casos, o descon-
forto é tão grande que leva o paciente
a abandonar o uso do medicamento,
culminando com a baixa adesão aos tra-
tamentos. Para se ter uma ideia do pro-
blema, somente em 2011 o Brasil
registrou mais de 30 mil notificações
deste fenômeno em decorrência de
medicamentos, levando a 53 óbitos.
Com o objetivo de minimizar a presen-
ça e transformação desses efeitos inde-
sejáveis, em alguns casos fatais, o
Instituto de Tecnologia em Fármacos
(Farmanguinhos/Fiocruz) desenvolveu
uma nova formulação para o sulfato
ferroso na apresentação de comprimi-
dos de 40 mg. O medicamento, agora
gastrorresistente, é utilizado no trata-
mento de pacientes com anemia, mais
usualmente em crianças e gestantes.

No final de 2013, a Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa) con-
cedeu a Farmanguinhos o registro do
fármaco com a nova formulação, uma
vez que a unidade já tinha a chancela
para a antiga versão. Os comprimidos
da nova fórmula do sulfato ferros passa-
ram a ser envolvidos por um revestimen-
to gastrorresistente. “Isto significa que o
comprimido resiste aos ácidos gástricos
e só vai disponibilizar o princípio ativo, o
ferro, no intestino delgado. Esta provi-
dência diminuirá os efeitos adversos pro-
vocados pela liberação do sulfato ferroso
ainda no estômago”, explica a coorde-
nadora do projeto de desenvolvimento
do produto, Maristela Rezende.

O desenvolvimento desta nova ver-
são foi realizado pelo Laboratório de
Tecnologia Farmacêutica (LTF), vincu-
lado à Coordenação de Desenvolvi-
mento Tecnológico (CDT). Na ocasião,
os pesquisadores concentraram esfor-
ços para elaborar uma formulação que
prescindisse de algumas etapas do pro-
cesso de fabricação. Com isso, além
dos benefícios para os pacientes, o Ins-

O

FÁRMACOS
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tituto conseguiu fazer economia no
processo produtivo.

“Com esta nova formulação, por
compressão direta, eliminamos as eta-
pas de granulação úmida, secagem e
moagem dos insumos, o que nos permi-
te otimizar o processo de fabricação”,
destaca o farmacêutico Daniel Lacerda,
que liderou a equipe do LTF durante todo
o processo de desenvolvimento. Lacer-
da diz ainda que o preparo do revesti-
mento gastrorresistente da atual
formulação é feito a partir de água. An-
tes era com solventes orgânicos, como
álcool isopropílico e cetona, por exem-
plo. “Esta medida oferece maior segu-
rança para o técnico responsável pela
produção em relação à exposição a es-
ses produtos”, observa o pesquisador.

Todo o processo de desenvolvimen-
to foi feito em quatro anos. O resultado
é fruto de um esforço conjunto que en-
volveu o Núcleo de Assistência Farma-
cêutica, o Escritório de Projetos, o LTF e
a Divisão de Assuntos Regulatórios. Esta
última área trabalhou na articulação para
obtenção do registro junto à Anvisa.

O médico André Daher, coordena-
dor do Departamento de Pesquisas Clí-
nicas de Farmanguinhos, informa que o
fato de ser gastrorresistente não com-
promete o tratamento. Segundo Daher,
a absorção do ferro se dá no intestino.
Portanto, a gastrorresistência não ofe-
rece nenhum impacto na absorção do

princípio ativo pelo organismo.
De acordo com informações do Mi-

nistério da Saúde (MS), a anemia por
deficiência de ferro é a carência nutrici-
onal de maior magnitude no mundo, em
expansão em todos os segmentos soci-
ais e atingindo principalmente crianças
menores de dois anos e gestantes. Em-
bora ainda não haja um levantamento
nacional, estudos apontam que aproxi-
madamente 4,8 milhões de crianças so-
frem de anemia, com a prevalência da
deficiência ferropriva chegando a 67,6%
na faixa etária compreendida entre seis
e 24 meses. No caso de gestantes, esti-
ma-se uma média nacional de prevalên-
cia de anemia em torno de 30%.

Para atender a necessidade, e dar
conta dessa demanda, o MS criou o
Programa Nacional de Suplementação
de Ferro (PNSF), cujo objetivo é reduzir
a prevalência de anemia por deficiên-
cia deste mineral em crianças de seis a
18 meses, gestantes a partir da 20ª se-
mana e mulheres até o terceiro mês pós-
parto em todo o país. Implementado há
mais de dez anos, o PNSF consiste na
suplementação medicamentosa de sul-
fato ferroso comprimido, sulfato ferroso
xarope e ácido fólico, todos produzidos
e distribuídos por Farmanguinhos no
âmbito da assistência farmacêutica do
Sistema Único de Saúde (SUS).

Apesar de os números alarman-
tes, no fim do ano passado, o Minis-

tério descentralizou a distribuição, re-
passando os recursos diretamente para
os municípios. Neste cenário, Farman-
guinhos negocia diretamente com as
secretarias de saúde, a fim de ofere-
cer a melhor opção de tratamento.

História
O sulfato ferroso foi o primeiro me-

dicamento a ser produzido por Far-
manguinhos, em 1979. Na ocasião, a
planta industrial estava situada no
campus de Manguinhos, zona norte
do Rio de Janeiro. Até o início dos anos
90, o antianêmico foi o único fabrica-
do pelo laboratório, que, mais de uma
década após o início da fabricação,
desconhecia como comprimir o pro-
duto. A presença deste medicamento
é tão significativa para a história de
Farmanguinhos, que o sanitarista Ser-
gio Arouca, quando presidiu a Fiocruz
(1985-89), denominava a unidade de
“padaria do sulfato ferroso”.

Com o alto padrão tecnológico al-
cançado pelo seu corpo profissional,
Farmanguinhos conseguiu transformar
o sulfato ferroso da padaria de Arouca
num medicamento da mais alta tec-
nologia. Hoje, 36 anos após o início de
sua produção, o sulfato ferroso está à
disposição dos pacientes assistidos pelo
SUS que necessitam superar a anemia.

Fotos: Ascom/Farmanguinhos
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IMUNIZANTE

a busca de uma vacina
contra a dengue, a pes-
quisadora do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC/Fio-
cruz) Ada Alves sempre

trafegou na contramão de outros cien-
tistas. Ela lidera, desde 2008, o único
estudo no mundo que combina duas es-
tratégias de imunização contra a doen-
ça em uma mesma vacina: a abordagem
de vacina de DNA e o uso de um vírus
quimérico de febre amarela contendo
genes de dengue. A proposta da vacina
combinada, que inverte o ditado popu-
lar ao usar duas cajadadas para acertar
o mesmo coelho, tem patentes deposi-
tadas em dez países, incluindo o Brasil e
a União Europeia. Estudos realizados
com camundongos comprovaram que o
uso conjugado das duas técnicas conse-
guiu proteger 100% dos animais testa-
dos. Em 2015, serão iniciados os
experimentos com primatas.

As vacinas contra a dengue atual-
mente em desenvolvimento enfocam
o processo de produção de anticorpos
como alvo de atuação. Os dados pu-
blicados até o momento, porém, têm
demonstrado limitações destas abor-
dagens, que envolvem grupos de pes-
quisa em diversos países. Ada explica
que os obstáculos para alcançar a vaci-
na ideal podem estar relacionados à pró-

N
pria dinâmica da
doença.

“No caso da
dengue, não são
apenas os anticor-
pos os responsá-
veis por proteger
a pessoa infecta-
da: há outras pro-
teínas envolvidas
no processo, que
atuam na mediação
das respostas do or-
ganismo no nível ce-
lular. No entanto, os
projetos de vacinas que
hoje estão em etapas
mais adiantadas apostam,
principalmente, na respos-
ta de anticorpos”, explica a
chefe do Laboratório de Bio-
tecnologia e Fisiologia de Infec-
ções Virais do IOC. Outro desafio é
que uma vacina contra dengue pre-
cisa imunizar simultaneamente contra
todos os sorotipos do vírus, pois a cada
nova infecção aumentam as chances
de quadros graves.

Para uma doença complexa, a sa-
ída seria produzir uma vacina igualmen-
te complexa. “Nosso objetivo é
provocar uma resposta de anticorpos
associada a uma resposta de nível ce-

Isadora Marinho
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lular de amplo espectro”, pontua Ada.
A proposta soma duas tecnologias, as-
sociando uma vacina de vírus quiméri-
co a uma vacina de DNA. Elas atuam
de formas diferentes, mas têm em co-
mum o uso da engenharia genética em
seu processo de produção. Para enten-
der como este mix funciona, é preciso
ter em mente o conceito fundamen-

tal de uma vacina: provocar uma
proteção contra agentes causa-

dores de doenças, de forma
que, num possível contato, o

organismo reaja como se já
soubesse o que deve fa-
zer para se blindar.

Receita
Para construir o

componente qui-
mérico da vacina
combinada, os
pesquisadores re-
correram a uma
velha conhecida:
a vacina contra
febre amarela.
Tecnologia utili-
zada com suces-
so há décadas,
ela é a base para
combinações ge-
néticas e funciona
como uma espécie
de “plataforma”.

Após um processo de
“corte e cola”, os ci-

entistas introduzem ge-
nes dos vírus da dengue

no vírus vacinal da febre
amarela, que estimula a

produção de anticorpos con-
tra a dengue.

Já o componente da vacina
de DNA funciona simulando a pre-

sença do agente causador da doença.
Para isso, os pesquisadores utilizam es-
truturas chamadas plasmídeos, que são
preenchidas com um pedaço do gene
do vírus da dengue e funcionam como
um “serviço de entrega”. Na vacina
desenvolvida pela equipe de Ada, os
trechos de genes utilizados são respon-
sáveis por expressar proteínas do vírus

da dengue, como a proteína estrutural
E, por exemplo, presente na superfície
do vírus. O sistema imunológico enten-
de a presença da proteína como um
sinal de que algo deve ser combatido.

Fase de testes
Para testar a eficácia da vacina com-

binada, três grupos de camundongos
foram utilizados. Um deles recebeu ape-
nas a vacina de DNA, enquanto o outro
recebeu a vacina quimérica. No tercei-
ro grupo, ambas foram utilizadas. Em
seguida, os animais foram infectados
com o sorotipo 2 do vírus da dengue,
utilizado como padrão em estudos,
numa etapa conhecida como “desafio”.

Em sua maioria, os grupos que re-
ceberam apenas a vacina de DNA ou
apenas a vacina de quimera sobrevi-
veram, mas desenvolveram sequelas.
Isso é sinal de que a resposta gerada
não foi 100% protetora e de que o ví-
rus conseguiu se estabelecer. Já os ca-
mundongos que receberam a vacina
combinada não apresentaram qualquer
sintoma da doença.

De olho
em pecados
e tsunamis

A estratégia da vacina combinada
busca fazer frente a dois fenômenos
imunológicos envolvidos em formas
graves da dengue. O primeiro, relacio-
nado à produção de anticorpos, se cha-
ma “enhancement (aumento, em
inglês) da replicação viral”. O segun-
do, conhecido como “pecado antigê-
nico original”, é regulado pela resposta
celular. “Ambos estão associados à
morte de pacientes por dengue”, pon-
tua a pesquisadora.

O fenômeno do “enhancement da
replicação viral” sugere que, em uma
nova infecção, a replicação do vírus é
ampliada, favorecido pela ação dos
anticorpos produzidos para combater
uma infecção anterior. Já segundo o
conceito de “pecado antigênico origi-
nal”, os linfócitos T de memória, pro-
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duzidos durante uma infecção anterior,
estimulam a produção de mais linfócitos
no momento em que uma nova infec-
ção acontece. Como não são específi-
cos para destruir o patógeno, eles
acabam induzindo uma produção des-
controlada de citocinas inflamatórias. O
resultado é um fenômeno chamado “tsu-
nami de citocinas”, resultando no ata-
que às proteínas do próprio corpo. Danos
aos tecidos, choque e hemorragias po-
dem ocorrer nestes casos. “Por esses
motivos, uma vacina contra a dengue
que não seja 100% segura e eficaz con-
tra todos os sorotipos pode colocar em
risco a vida das pessoas”, conclui Ada.

Próximos passos
Para comprovar a eficácia do méto-

do inovador, a equipe de Ada já construiu
as vacinas dos outros sorotipos de den-
gue e, atualmente, realiza estudos com
células. Em seguida, realizará os testes
em camundongos. Já os testes da vacina
combinada com primatas estão previstos
para este primeiro semestre de 2015. Para
isso, foi estabelecida uma parceria entre
o IOC e o Instituto de Tecnologia em Imu-
nobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz),
por meio do grupo coordenado pelos pes-
quisadores Marcos da Silva Freire, Ricar-
do Galler e Renato Sergio Marchevsky.
Foi em Bio-Manguinhos que Alda, em
1998, deu os primeiros passos na investi-
gação de vacinas de DNA, atuando como
pesquisadora visitante.

Para aperfeiçoar ainda mais a pro-
posta da vacina combinada, o grupo es-
tuda uma versão do componente da
vacina de DNA baseado na proteína não-
estrutural NS1. Ada indica que, por estar
presente na membrana que envolve o
vírus, a proteína estrutural E é a primeira
a interagir com os receptores da célula
que irá ser infectada e, por esse motivo,
é o principal alvo de investigação de quem
trabalha com o tema. Já a proteína NS1,
produzida após a invasão da célula, é
menos conhecida e desempenharia um
papel fundamental na instalação da do-
ença. “Nossa aposta é de que a vacina
verdadeiramente eficaz contra a dengue
trará, em sua fórmula, o vírus quimérico
febre amarela/dengue conjugado com

duas vacinas de DNA: uma baseada na
proteína E e outra na proteína NS1. As-
sim, poderíamos provocar uma resposta
de anticorpos e celular de amplo espec-
tro”, explica a pesquisadora.

Em virtude disso, os testes com
modelos experimentais de macacos
vão englobar, também, a avaliação da
eficácia da vacina de DNA com NS1.
Será a primeira vez em que uma vaci-
na baseada nesta proteína será testa-
da em primatas não-humanos no IOC.

Diferenciais
Uma vez comprovada a eficiência

da estratégia na fase de testes com pri-
matas, a equipe de Ada dará início à
construção das fórmulas quiméricas e de
DNA com o material genético específico
de cada um dos sorotipos. “No final, te-
remos uma vacina combinada compos-
ta por quatro fórmulas, correspondendo
a cada um dos sorotipos da dengue.
Embora a doença seja uma só, ela é
causada por vírus que guardam diferen-
ças entre si”, diz. De acordo com a pes-
quisadora, o sucesso nos testes realizados
com o DENV-2 indicam a viabilidade da
estratégia com os outros sorotipos. “Mais
um diferencial da nossa vacina em rela-

ção a outras iniciativas em andamento
refere-se ao número de doses. Enquan-
to existem propostas envolvendo três
doses, nós imunizamos os animais, com
sucesso, em apenas duas”, completa.

No caso da vacina candidata da
multinacional Sanofi, por exemplo, fo-
ram construídos quatro vírus quiméricos
febre amarela/dengue. No entanto, em
2012, após dois anos de testes clínicos
realizados com crianças na Tailândia,
imunizadas com três doses, constatou-
se que não foi gerada proteção para o
DENV-2, o tipo mais comum na região
na época do estudo. Já os resultados dos
testes realizados na América Latina, di-
vulgados em novembro de 2014, não
especificam qual foi a taxa de proteção
entre os que tomaram as três doses nem
qual foi a proteção por sorotipo em cada
país. A vacina desenvolvida pela parce-
ria entre o Instituto Butantã e os Institu-
tos Nacionais de Saúde (NIH), dos Estados
Unidos, começou recentemente a ser
testada no Brasil em humanos, após os
bem-sucedidos testes com um grupo de
voluntários americanos. Essa é a primei-
ra das três fases clínicas a serem realiza-
das. Trata-se de uma estratégia similar à
desenvolvida pela Sanofi, com utilização
de vírus atenuados dos quatro sorotipos
da dengue em forma de quimera.

A equipe já construiu as vacinas dos outros sorotipos de dengue e, atualmente,
realiza estudos com células (Foto: Gutemberg Brito/IOC)
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crise hídrica no Brasil foi uma das temáticas que mais gerou debates e ocupou espaço na imprensa nos
últimos meses. Estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro foram os mais afetados por
problemas no abastecimento de água. O chefe do Departamento de Saúde e Saneamento Ambiental
da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz), Paulo Barrocas, falou à Revista de Manguinhos
sobre o assunto, apontando os principais desafios para enfrentar o problema e possíveis soluções.

A
Daniele Monteiro
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A deterioração das fontes de água
é problema em todo o mundo. Al-
guns especialistas defendem que a
questão está mais relacionada à qua-
lidade do que à quantidade de água
disponível. A que se deve o esgota-
mento desse recurso natural?

Paulo Barrocas: De fato, se consi-
derarmos todas as diferentes formas da
água presente no planeta (sólida, líquida
e gasosa), não existem dados que indi-
quem que esteja ocorrendo uma mudan-
ça na sua quantidade total. Embora
estudos sobre mudanças climáticas te-
nham sugerido alterações na sua distri-
buição em escalas locais ou regionais,
como mudanças nos padrões de chuvas
em determinadas áreas ou a diminuição
das geleiras nos polos. Assim, quando
pensamos na água para consumo huma-
no, o maior problema é realmente a de-
terioração da qualidade da água dos nossos
rios nas principais bacias hidrográficas, so-
bretudo próximas às grandes cidades do
país. Isto é resultado da forma predatória
como o homem tem se utilizado dos re-
cursos naturais, incluindo os hídricos, ba-
seado em um modelo de desenvolvimento
que não é sustentável. Temos poluído
nossos rios, ocupando desordenadamen-
te suas nascentes e margens, desmatan-
do-as, e alterando seus cursos, levando
ao desiquilíbrio dos seus ciclos naturais.

O Brasil concentra cerca de 12%
da água doce superficial do planeta.
Apesar disso, alguns estados têm en-
frentado um grave racionamento de
água. Qual a causa do esgotamento
desse recurso natural no país e como
resolver o problema?

Barrocas: Embora possamos dizer
que o Brasil tenha uma grande quantida-
de de recursos hídricos, em comparação
com outros países, devemos considerar
que eles não estão homogeneamente dis-

tribuídos no país. A
maior parte destes re-
cursos está nas regiões
Norte e Centro-Oeste,
enquanto que a mai-
or parte da população
brasileira vive nas re-
giões Sudeste e Nor-
deste. Esta última
região tem clima se-
miárido, naturalmente
com poucas chuvas e
que periodicamente
passa por períodos de
secas. Já a Região Su-
deste tem passado
por períodos de racio-
namento de água,
devido a oscilações cli-
máticas, mas também
por problemas de ges-
tão do recurso. Para
começar a resolver a
questão, devemos
mudar a atitude em
relação ao uso dos recursos naturais, bus-
cando a utilização de forma sustentável.
Dentro desta perspectiva, diversas ações
devem ser tomadas como a proteção e
recuperação das bacias hidrográficas, in-
vestir fortemente em saneamento bási-
co, universalizando-o no país, introduzir
politicas e incentivos que promovam o uso
sustentável da água (exemplo: captação
de água de chuva e reuso da água nas
indústrias e nos domicílios) e, ainda, mu-
dar hábitos e práticas da população, cons-
cientizando-a que a água é um recurso
precioso, essencial à vida, que não pode
ser usado de maneira irresponsável.

Existe uma cobertura maior de
rede de abastecimento em áreas ur-
banas do que nas áreas rurais. A que
se deve essa disparidade e como so-
lucionar esse problema a fim de me-
lhorar a distribuição, o acesso e o
saneamento?

Barrocas: A questão da disparidade
nos serviços de saneamento, de manei-
ra geral, entre as áreas rurais e urbanas
pode ser parcialmente explicada pelas
diferenças na distribuição dos domicílios
ou na densidade populacional nas áreas
urbanas e rurais. O maior adensamento
urbano favorece a instalação de redes
distribuidoras ou coletoras (água e esgo-
to, respectivamente) dos serviços de sa-
neamento e dificulta sua instalação nas
áreas rurais. Além disso, o saneamento
ainda é tratado como um negócio que
visa ao lucro, preferencialmente maxi-
mizando-o. Assim, pequenas cidades,
periferias urbanas e localidades rurais não
são atraentes para as empresas de sa-
neamento que desconfiam da capacida-
de de pagamento das populações que
vivem nestas áreas. Portanto é funda-
mental a ação governamental, por meio
de políticas públicas eficientes que rever-
tam este quadro.

foto: Virgínia Damas/Ensp
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Quais são os impactos que po-
dem ser provocados pelo esgota-
mento dos recursos hídricos na
saúde pública?

Barrocas: Como disse, a água é
essencial à vida. Água é fundamen-
tal não só nas atividades domésticas,
como cozinhar alimentos, higiene
pessoal e matar a sede, como tam-
bém em diversas outras atividades,
que nem sempre nos damos conta,
tais como na irrigação das planta-
ções, na produção das indústrias e em
vários usos no comercio e serviços.
Quando não existe fonte de água se-
gura para uma população, ela bus-
cará outras fontes alternativas que
podem não ter a qualidade adequa-
da ao consumo humano, aumentan-
do o risco desta população contrair
doenças de veiculação hídrica. Além
disso, quando existe pouca água dis-
ponível, isto impacta a higiene das
pessoas e dos locais onde vivem. Esta
falta de higiene adequada é em si
outro fator de risco para outras do-
enças. Assim, o consumo de água de
qualidade, em quantidade adequa-
da, protege a saúde, previne doen-
ças e determina a qualidade de vida
do homem.

O Aquífero Guarani, um imen-
so depósito de água doce que co-
bre uma vasta extensão do subsolo
brasileiro e também dos de Argenti-
na, Uruguai e Paraguai, é o maior
manancial de água doce subterrâ-
nea transfronteiriço do mundo. A ex-
ploração desse manancial é viável?

Barrocas: Embora não seja um es-
pecialista em hidrogeologia, creio que
a exploração em larga escala do Aquí-
fero Guarani talvez não seja viável no
longo prazo. Digo isso, porque as
formações destes reservatórios são re-
sultado de processos geológicos ao
longo de grandes períodos de tem-
po. Se retirarmos grandes volumes de
água dele em pouco tempo, superan-
do a capacidade de recarga do aquí-
fero, este tenderá a se exaurir. Isto
pode ser visto em outros países que

usam águas subterrâneas como suas
principais fontes de água para o con-
sumo. Por outro lado, acho possível
a sua exploração, complementando
as fontes de água superficiais, desde
que seja feita de forma racional e
sustentável, baseada em dados cien-
tíficos, visando à preservação deste
importante recurso estratégico.

Quais são os perigos do arma-
zenamento indevido de água e que
males ele pode provocar à saúde?

Barrocas: A água para consumo
humano deve ser armazenada o mí-
nimo possível, porque quanto mais
tempo ela é armazenada maiores as
chances da deterioração da sua qua-
lidade. Por isso, idealmente, o melhor
é termos acesso a uma rede de abas-
tecimento segura que forneça conti-
nuamente água em quantidade e
qualidade adequadas. Entretanto, isto
não é uma realidade para muitas pesso-
as. Assim, utilizamos o armazenamento
de água de consumo, tipicamente em
cisternas e caixas d’água. Em situações
de escassez é comum que a popula-
ção improvise, utilizando uma varie-
dade de recipientes disponíveis em
suas casas para aumentar a reserva-
ção intradomicliar de água. Os peri-
gos do armazenamento vão desde
insetos vetores se utilizarem destes
reservatórios para procriar, criando

focos de doenças (exemplo: Aedes
aegypti, o transmissor da dengue), até
o crescimento de microrganismos que
podem ser patogênicos (como rotavi-
rus causadores de gastroenterites).
Estes problemas podem ser causados
por utilizarmos recipientes inadequa-
dos para o armazenamento (sem tam-
pa ou sem higiene adequada) ou
mesmo durante o manuseio da água
armazenada (contato com mãos sujas).

Qual é a melhor forma de ar-
mazenar o líquido de forma a evi-
tar esses perigos?

Barrocas: Utilizando recipientes
adequados ao armazenamento de
água para consumo (bem limpos, re-
sistentes e que possam ser bem fe-
chados), tendo cuidado no manuseio
da água armazenada e minimizando
o tempo de armazenamento.

Como deve ser feito o manuseio
da água armazenada para cozinhar
ou lavar alimentos?

Barrocas: As pessoas que fizerem
o manuseio da água devem ter as
mãos sempre limpas, assim como to-
dos os utensílios que entrarem em
contato com água. Se existir dúvida
quanto à qualidade da água podemos
filtrá-la e desinfetá-la, com hipoclori-
to de sódio, ou filtrá-la e fervê-la.
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inovação está em alta
na Fiocruz, que lançou
a segunda edição do
seu Portfolio de Inova-
ção e homenageou os

profissionais que desenvolvem produ-
tos, serviços e processos inovadores.
Nesse mesmo campo, recentemente
o Congresso promulgou a emenda
constitucional que define ciência e
tecnologia como assunto de Estado
e altera dispositivos da Carta Magna
para assegurar que a pesquisa e a
inovação passem a ser assuntos prio-
ritários. Para o presidente da Fiocruz,
Paulo Gadelha, “o Portfolio de ino-
vação é um instrumento extrema-
mente relevante para dar visibilidade
aos projetos inovadores e para propi-
ciar a construção de parcerias em ino-
vação e desenvolvimento”. Gadelha
explicou que a Fiocruz reúne compe-
tência para contribuir no atendimen-
to aos grandes desafios da saúde

A
pública brasileira, tanto por meio de
desenvolvimentos próprios, como o de
kits diagnósticos estratégicos para o
SUS (de detecção da malária e da
febre chikungunya, por exemplo),
quanto por meio de parcerias para o
desenvolvimento produtivo (PDPs) ou
licenciamento de patentes.

Dentre os mais recentes produ-
tos inovadores concebidos pelo co-
nhecimento gerado na Fiocruz está o
bioinseticida DengueTech, para con-
trole biológico do mosquito causador
da dengue. Este bioinseticida foi de-
senvolvido em interação com a em-
presa brasileira BR3, em uma parceria
estabelecida por edital de oferta pú-
blica de licenciamento exclusivo de
patente de titularidade da Fiocruz.
Foram 44 meses de trabalho desde a
transferência da tecnologia até o de-
senvolvimento final do produto que
em breve estará no mercado, concre-
tizando o ciclo da inovação.

Karla Bernardo Montenegro

TECNOLOGIA
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A pesquisadora do Instituto de
Tecnologia em Fármacos (Farmangui-
nhos/Fiocruz) Elisabeth Sanches, à
frente do grupo de pesquisa que ge-
rou a inovação, contou que o proces-
so de transferência de tecnologia da
Fundação para a empresa BR3 foi de-
safiador para ambas as partes “Fize-
mos um treinamento em que a
empresa percorreu todos os passos da
pesquisa. Esta interação englobou sa-
ber ouvir, saber executar, tirar dúvi-
das, sempre sob uma atmosfera
positiva, o que resultou em um pro-
duto que vai gerar bem-estar para a
população”.

Rodrigo Perez, sócio-diretor da
BR3, explicou que o projeto “é de
uma simplicidade genial, pois alterou
radicalmente a perspectiva de eficá-
cia de um inseticida, superando o
efeito de um produto químico”. Den-
tre os benefícios gerados pelo produ-
to, Perez destaca que “é uma
tecnologia inovadora, inédita, aces-
sível a população, e positivo para o
meio ambiente, por não ter o incon-
veniente dos produtos químicos (to-
xidade). Dura mais do que 60 dias
quando lançado na água e mais de
24 meses estocado nas prateleiras. É
formulado com todos os ingredientes
que possibilitam o uso em água po-
tável, é estável mesmo quando trans-
portado e é um produto que não
passa pelo problema da resistência
aos vetores, por ser biológico. Isto é
determinante como estratégia de
controle e prevenção.

Entre as tecnologias inovadoras
com impacto sócio educacional que
integram o Portfolio de Inovação da
Fiocruz, o exemplo apresentado foi
o Selo de Qualidade da Informação
em Saúde na Internet, trabalho co-
ordenado pelo pesquisador da Esco-
la Nacional de Saúde Pública (Ensp/
Fiocruz) André Pereira. Segundo Pe-
reira, esta inovação soluciona um
problema atual da saúde pública ao
contribuir para acabar com a impre-
cisão e os equívocos de informação
disponíveis em sites. “Na internet
existe informação demais. O desa-

fio para a Fiocruz é a certificação dos
sites em saúde, pois a população
recorre todos os dias aos buscado-
res de informação disponíveis na in-
ternet e a nossa pesquisa constatou
que, na maioria das vezes, ou ela
não entende o que está escrito ou
recebe a informação errada”.

A pesquisa levou em conta os cri-
térios responsabilidade, acurácia,
abrangência e legibilidade e o piloto
realizado analisou a qualidade da in-
formação em sites sobre dengue, sob
a perspectiva dos usuários, no caso
os moradores da comunidade de
Manguinhos, no Rio de Janeiro. “En-
tre os resultados, nenhum site apre-
sentou conformidade acima de 75%.
Em matéria de legibilidade, por
exemplo, nem o site do Ministério da
Saúde foi bem avaliado. A popula-
ção não entende as informações so-
bre dengue publicadas”, relatou o
pesquisador, que planeja que o selo
seja concedido aos sites com pelo
menos 80% de conformidade “o La-
boratório Internet, Saúde e Socieda-
de (Lais) da Ensp poderá auxiliar os
sites que não atingirem este percen-
tual a corrigir e adequar as informa-
ções”, afirma, explicando que os
parâmetros de funcionamento do selo
de qualidade estão em processo de
submissão para aprovação na Fiocruz.

Uma das participantes do proje-
to, que estava na plateia, Simone
Quintela, moradora há 49 anos do
Morro do Amorim, no entorno da Fi-
ocruz, atestou a aplicação social da
inovação: “precisamos de informa-
ções mais claras na internet, pois to-
dos precisam entender as informações
sobre saúde”, afirmou. Sobre os re-
sultados das tecnologias sociais/edu-
cacionais/assistenciais como jogos
multimídia, cartilhas, novos métodos
de avaliação e protocolos, Paulo Ga-
delha avaliou que “é gratificante
constatar o impacto imediato para os
usuários do Sistema Único de Saúde,
já que na Fiocruz a inovação se dá
em um sentido amplo e abrange to-
das as áreas em que a instituição pro-
duz conhecimento”.foto: Peter Ilicciev/CCS
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Núcleos de Inovação
Tecnológica

Para prospecção de novos proje-
tos, busca de parceiros e constante
atualização do Portfolio de Inovação
da Fiocruz, a instituição conta com
o Sistema Fiocruz de Gestão Tecno-
lógica e Inovação (Sistema Gestec-
NIT). O Sistema reúne os 20 Núcleos
de Inovação Tecnológica (NITs) que
contribuem, entre outras atividades,
para promover a proteção do patri-
mônio intelectual gerado na Fiocruz
e para dar suporte a pesquisa e ao
desenvolvimento de produtos e ser-
viços inovadores.

O trabalho realizado pelos NITs é
gerenciado pela Coordenação de Ges-
tão Tecnológica (Gestec), com apoio
da Presidência da Fiocruz. Os projetos
candidatos ao Portfolio de Inovação
são cadastrados em um sistema de
captação de projetos, criado pela Co-
ordenação de Gestão da Tecnologia
da Informação (CGTI). Para ser enca-
minhado à Comissão de Seleção do
Portfolio, o produto/projeto/serviço

deve passar pela validação do NIT e
obter autorização da direção da uni-
dade. Ao ser selecionado, a Gestec
elabora o sumário da tecnologia, tra-
duz para a língua inglesa e publica no
Portfolio de Inovação. A tecnologia
inovadora passa a ser acompanhada
pelo NIT e pela Gestec para todo o
suporte relacionado à proteção inte-
lectual, ao estabelecimento de parce-
rias e à prospecção tecnológica.

Para o pesquisador Wim Degra-
ve, o Portfolio de Inovação da Fio-
cruz não contempla todo o potencial
inovador da instituição, mas os mais
de cem projetos publicados “são uma
amostra dos benefícios que estas ini-
ciativas podem trazer para o enfren-
tamento dos problemas de saúde
pública”. Com ele concorda a coor-
denadora de Gestão Tecnológi-
ca, Maria Celeste Emerick:
“temos que cada vez mais le-
var a público estas iniciativas e
promover o encontro das ne-
cessidades do Sistema de Ino-
vação em Saúde com a
capacidade inovadora da Fi-
ocruz’, concluiu.
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ano de 2015 começou
com uma grande preocu-
pação para a saúde das
Américas. Segundo a Or-
ganização Mundial da

Saúde (OMS), o número de casos de
chikungunya no continente passou de
111 em janeiro de 2014 para 1,16 mi-
lhão no mesmo mês deste ano, com
172 óbitos. No Brasil, registros da do-
ença foram feitos em outubro no Ama-
pá e, pouco mais de dois meses depois,
um boletim do Ministério da Saúde
(MS) já apontava a necessidade de aler-
ta para a enfermidade: de meados de

O
Renata Moehlecke

IMUNOBIOLÓGICOS

novembro até o final de dezembro de
2014, o número de casos no país au-
mentou em 65% (os registros subiram
de 1.364 para 2.258). No total, cerca
de 90 desses casos foram considera-
dos importados, ou seja, adquiridos por
pessoas que viajaram para países onde
também há transmissão da doença. Os
demais foram considerados casos au-
tóctones ou adquiridos em solo brasi-
leiro. De janeiro a fevereiro de 2015,
dados do MS indicaram o registro de
mais 771 casos suspeitos de serem au-
tóctones, sendo 82 destes confirmados
no período em questão.

Como reação a rápida elevação do
número de casos, diversas instituições
brasileiras intensificaram os estudos e
as campanhas de combate à febre chi-
kungunya, que tem transmissão e sin-
tomas muito semelhantes aos da
dengue. Na Fiocruz, o trabalho árduo
contra a doença não tem sido diferente.
“A Fundação, como um dos principais
órgãos de pesquisa e desenvolvimento
do MS, tem trabalhado em diversas
frentes para contribuir para o tratamen-
to da febre chikungunya no Brasil, que
incluem, por exemplo, a melhoria da
atenção aos vitimados por meio de hu-
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manização do atendimento e o enten-
dimento da biologia e da epidemiolo-
gia da doença em território brasileiro”,
apontou o vice-presidente de Pesquisa
e Laboratórios de Referência da Funda-
ção, Rodrigo Stabeli. “Recentemente,
a instituição trabalhou na capacitação
de Lacens [Laboratórios Centrais de
Saúde Pública] para a realização de
exames e tem investido na confecção
de um diagnóstico rápido de detecção
da doença, etapa primordial para o tra-
tamento diferenciado no que se refere
ao vírus da dengue”.

A mais recente conquista da Funda-

ção contra a febre chikungunya foi reali-
zada no Instituto Carlos Chagas (ICC/Fio-
cruz Paraná) e vai impulsionar de forma
significativa o desenvolvimento de kits
de diagnóstico para a doença. Em fe-
vereiro, pesquisadores da unidade iso-
laram o arbovírus causador da febre
chikungunya em amostras de pacien-
tes com infecção autóctone no Brasil. O
material de análise foi obtido por meio
de um convênio com a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Feira de Santana,
na Bahia, estado fortemente afetado
pela doença (Amapá, Mato Grosso do
Sul, Goiás e Distrito Federal também

apresentam casos confirmados).
“Recebemos as amostras de pa-

cientes em fase aguda da doença e,
em apenas dez dias, já tínhamos o
vírus isolado, utilizando anticorpos
monoclonais [um tipo de proteína que
ajuda no combate da doença pelo or-
ganismo] produzidos por nossa equi-
pe”, explicou a virologista Claudia
Nunes Duarte dos Santos, chefe do
Laboratório de Virologia Molecular da
Fiocruz Paraná. “Com o isolamento
do vírus em células humanas, além
de não precisarmos mais utilizar ani-
mais para a detecção, essas partícu-
las contribuirão para os avanços nos
kits diagnósticos, incluindo o teste
rápido que está sendo desenvolvido
pelo ICC em parceria com Bio-Man-
guinhos [Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos da Fiocruz]”.

Em conjunto, as duas unidades da
Fundação estão trabalhando no desen-
volvimento de dois tipos de testes para
detectar a chikungunya. O primeiro é um
teste rápido de 15 minutos, similar ao
de gravidez, no qual uma pequena quan-
tidade de sangue será suficiente para
mostrar o resultado em uma fita indica-
tiva. O segundo é um teste Elisa (sigla
em inglês para Ensaio de Imunoabsor-
ção Enzimática), exame que permite a
detecção de anticorpos no sangue, tec-
nologia de baixo custo que Bio-Mangui-
nhos tem usado no diagnóstico de outras
doenças e que permite a análise de cen-
tenas de amostras simultaneamente.
“Em geral, a doença é apontada por um
diagnóstico clínico epidemiológico base-
ado em informações sobre a região onde
o vírus está circulando e na apresenta-
ção de sintomas de febre e dores articu-
lares. Nesse sentido, o diagnóstico rápido
e a notificação de casos de chikungunya
é fundamental para que possamos ter
uma vigilância epidemiológica eficaz e
para que consigamos diferenciar a do-
ença da dengue, que apresenta os
mesmos sintomas no início da infec-
ção”, destacou Claudia. “Essa diferen-
ciação pelo rápido diagnóstico deverá
contribuir para nortear medidas de tra-
tamento e eventualmente melhorar o
prognóstico destes pacientes”.
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Fiocruz
como serviço
de referência

Referência regional para dengue e
febre amarela, o Laboratório de Flavi-
vírus do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/
Fiocruz) foi designado pelo Ministério
da Saúde, em junho de 2014, para fa-
zer também o diagnóstico laboratorial
de casos suspeitos de febre chikun-
gunya no Rio de Janeiro e Espírito San-
to. “O laboratório vem se preparando
para o diagnóstico do vírus desde 2012,
quando tivemos o primeiro caso impor-
tado no Rio de Janeiro, antes mesmo
do início dos casos autóctones no Bra-
sil. Desde então, foram implantados
protocolos de diagnóstico moleculares
(PCR e PCR em tempo real) e protoco-
los para sorologia”, esclareceu a che-
fe do laboratório do IOC, Rita Nogueira.

O interesse dos pesquisadores do
Laboratório de Flavivírus do IOC pelo
vírus chikungunya teve início em 2010,
após a confirmação de um caso impor-
tado. Devido à similaridade em rela-
ção aos sintomas da dengue e de
relatos na literatura médica sobre a
coinfecção envolvendo dengue e chi-
kungunya, o caso serviu como alerta
para a equipe, que passou a acompa-
nhar a disseminação da doença em
outros países e buscou apoio de insti-
tuições internacionais para implantar
os métodos de diagnóstico.

As técnicas moleculares para detec-
tar o acido nucleico (RNA) do vírus em
amostras de pacientes de casos suspei-
tos foram implantadas no laboratório em
2012. Atualmente os pesquisadores con-
tam também com método sorológico
in house para avaliação dos níveis de
anticorpos IgM e IgG. “Esse tipo de pre-
ocupação precisa vir antes da epide-
mia. Sempre tivemos o compromisso
de nos antecipar para conseguir reali-
zar o diagnóstico das infecções que
possam vir a acontecer no país no
âmbito da abrangência do laboratório”,
ressaltou a pesquisadora.

Até o momento, os pedidos de
análises de casos suspeitos de municí-

pios do Estado Rio de Janeiro têm re-
sultado negativo, exceto os casos do
Estado da Bahia, que apresenta surtos
da doença em vários municípios. “Em
relação aos estados do Rio de Janeiro
e do Espírito Santo, o risco deve-se à
presença do vetor e pelo fato de que
ambos os estados apresentarem voca-
ção turística, tendo um risco real de
introdução do vírus”, apontou Rita.

Assim como o IOC é referência no
diagnóstico laboratorial, o Instituto Na-
cional de Infectologia (INI/Fiocruz) é no
atendimento de pacientes no Rio de
Janeiro. “Temos atendido casos suspei-
tos e eventualmente confirmados todas
as semanas, sempre importados, uma
vez que até o momento não há registro
de transmissão no Rio”, explicou o in-
fectologista da unidade, José Cerbino.
Segundo ele, os profissionais do INI tam-
bém têm investido em ações para o
melhor atendimento e diagnóstico de
pacientes. “Durante a epidemia de
2014, a convite da Opas [Organização
Pan-Americana da Saúde] e do Minis-
tério da Saúde, estive na Martinica,
onde acompanhamos o serviço de refe-
rência local para tratamento de chikun-
gunya, naquele momento com 900
casos semanais”, comentou Cerbino.
“Em nossa unidade, o fluxo de atendi-
mento e diagnóstico para casos suspei-
tos já foi estabelecido. Além disso,
temos colaborado com o MS na cons-
trução dos manuais nacionais de trata-
mento e vigilância de chikungunya”.

O infectologista também abordou as
dificuldades da identificação da doença.
“A fase aguda da febre de chikungunya
pode ser bastante semelhante ao qua-
dro clínico de dengue, o que pode difi-
cultar a identificação da introdução desta
nova doença no Estado, principalmente
em momentos de grande incidência de
dengue”, esclareceu. “Neste momento
em que ainda não há transmissão inten-
sa da doença, também existe a necessi-
dade de confirmação laboratorial de
todos os casos, o que seria a principal
dificuldade para o diagnóstico. O desa-
fio no tratamento é a abordagem das
formas crônicas, que podem responder
mal aos medicamentos disponíveis im-
plicando em grande morbidade para os
pacientes que desenvolvem estas formas

da doença. O desenvolvimento da for-
ma crônica da doença pode afetar as
articulações do paciente até mesmo por
anos, causando um grande impacto eco-
nômico para a sociedade”.

Epidemiologia
da doença

No primeiro semestre de 2014, um
estudo de pesquisadores do IOC/Fiocruz
revelou que mosquitos de dez países das
Américas são altamente capazes de
transmitir a febre chikungunya. A pes-
quisa, publicada no Journal of Virology,
indica que em cidades populosas como
o Rio de Janeiro, onde há grande infes-
tação de mosquitos Aedes aegypti e
Aedes albopctus, vetores da doença, o
risco de disseminação é muito alto. “Era
de se admirar que os casos de chikun-
gunya já estivessem ocorrendo com mais
frequência pelo mundo desde 2004 e
que a doença ainda não tivesse chega-
do ao Brasil”, comentou o pesquisador
e coordenador do estudo, Ricardo Lou-
renço, do Laboratório de Transmissores
de Hematozoários do IOC.

O vírus chikungunya foi isolado pela
primeira vez na Tanzânia, em 1952.
Por três décadas ele causou surtos es-
porádicos em países africanos e asiáti-
cos. A partir de 1980, o número de
casos tornou-se relativamente baixo.
Esse cenário começou a mudar em
2004, quando uma epidemia iniciada
na África se espalhou por ilhas do Oce-
ano Índico, afetando cerca de 500 mil
pacientes em dois anos. Em 2006, o
surto chegou à Índia, onde 1,39 mi-
lhão de pessoas foram infectadas. Um
ano depois, a transmissão da doença
foi identificada na Europa, com 197
casos registrados em um vilarejo na
costa da Itália. De acordo com Louren-
ço, a preocupação no continente ame-
ricano cresceu depois que casos
importados foram detectados no Brasil
e em outros países das Américas no
final da década passada

Segundo o pesquisador, o risco de
um rápido alastramento da doença no
Brasil deve ser considerado devido à di-
nâmica dos mosquitos vetores. “Na
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transmissão da dengue pelo Ae. ae-
gypti, quando o mosquito pica uma
pessoa com a doença, só se torna ca-
paz de transmitir a doença de 10 a
14 dias depois, sendo que apenas
10% ou menos desses mosquitos vi-
vem mais que 10 dias”, explicou Lou-
renço. “No caso da febre chikungunya,
o mosquito passa a transmitir a do-
ença mais rapidamente, de 3 a 4 dias
depois. Se consideramos esse perío-
do mais curto de transmissão e o fato
de não só o Ae aegypti pode ser ve-
tor, mas também o Ae. albupctus,
bastante comum em áreas peri-urba-
nas do país, a probabilidade de ter-
mos uma epidemia da doença se
torna bem maior”.

Não existe vacina, nem remédio
específico contra o chikungunya. O
tratamento da doença consiste em hi-
dratação e uso de medicamentos
para aliviar os sintomas semelhantes
aos da dengue, incluindo, ainda, for-
tes dores nas articulações que podem
perdurar por vários dias ou meses.
Segundo a Organização Mundial da
Saúde, complicações graves são ra-
ras, mas em pessoas idosas, a infec-
ção pode contribuir para a morte. De
acordo com o especialista do IOC, o
controle da doença depende da pre-
venção a partir do combate aos ve-
tores. “Além da dengue, que é um
risco constante no Brasil, há agora um
novo motivo para as autoridades e a
população reforçarem as ações con-
tra os mosquitos vetores, que são os
mesmos”, afirmou.

Em fevereiro de 2015, o já tradi-
cional evento anual de combate a
mosquito promovido em todo o Bra-
sil pelo Ministério da Saúde passou a
se chamar Dia D Contra a Dengue e
a Febre Chikungunya. As medidas de
combate à transmissão são as mes-
mas para os dois vetores, como man-
ter tapados espaços e recipientes que
possam acumular água parada e ser-
vir como criadouros para os mosqui-
tos. “No que se refere ao Ae.
albupctus, essas mesmas medidas
devem se estender do quintal de casa
para a área extradomiciliar, para áreas
arborizadas próximas às residências”,
destacou Lourenço.
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Biblioteca de Obras Raras
da Fundação foi palco da
assinatura de um contra-
to que representa um
grande passo para a pre-

servação e difusão dos acervos culturais
e científicos da instituição, com o lança-
mento do projeto Preservo: Complexo de
Acervos da Fiocruz. A iniciativa, uma
parceria com o BNDES, permitirá cons-
truir infraestrutura moderna e obter tec-
nologias mais avançadas para a guarda
e o acesso público ao extenso patrimô-
nio da instituição. O lançamento marcou
a liberação de R$ 2,7 milhões (54% do
total) pelo BNDES. Outros 46% serão di-
vididos em duas parcelas, liberadas du-
rante a execução do projeto, cujo prazo
estimado é de até 40 meses para sua
conclusão. O projeto é resultado de par-
ceria entre três unidades da Fiocruz: a
Casa de Oswaldo Cruz (COC), o Institu-
to Oswaldo Cruz (IOC) e o Instituto de
Comunicação e Informação Tecnológi-
ca em Saúde (Icict). Os recursos serão
geridos pela Fundação para o Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico em
Saúde (Fiotec). O evento, ocorrido em
dezembro, contou com a participação
dos presidentes do BNDES, Luciano Cou-
tinho, e da Fundação, Paulo Gadelha. O
Preservo se torna uma realidade no mo-
mento em que a Fiocruz, fundada em
25 de maio de 1900, completa 115 anos.

O patrimônio da Fiocruz – que com-
pletará 115 anos em 25 de maio – con-
templado pelo projeto inclui os acervos
arquivístico (documentos textuais, icono-
gráficos, cartográficos, micrográficos,

A
sonoros, filmográficos e tridimensionais);
arquitetônico (o núcleo histórico de Man-
guinhos, que inclui o Castelo da Fiocruz);
bibliográfico (livros, periódicos científicos,
folhetos, dissertações e teses); biológico
(coleções biológicas); e museológico
(equipamentos de laboratório, instrumen-
tos médicos, mobiliário, indumentária e
uma pinacoteca). Bens culturais, reconhe-
cidos por agências públicas e pela socie-
dade, os acervos entrarão a partir de
agora em nova fase – com marca na
integração – assegurando o legado de
Oswaldo Cruz às futuras gerações.

”A questão da memória e da pre-
servação dos acervos é constitutiva do
projeto de desenvolvimento institucional
da Fiocruz e o BNDES está nos dando
grande ajuda nesse sentido”, declarou
Gadelha na cerimônia. Os recursos con-
cedidos serão utilizados para a constru-
ção de infraestrutura e a aquisição de
tecnologias que garantam a guarda e o
acesso público ao patrimônio da institui-
ção. Coutinho também destacou a im-
portância do projeto para a preservação
dos acervos da Fiocruz e para a constru-
ção de novos saberes. “Preservar a me-
mória é uma das missões mais nobres
para o avanço do conhecimento. A ci-
ência não avança sem aprendizado, e
aprendizado não se faz sem memória”,
afirmou o presidente do BNDES. “A co-
nexão entre essas memórias [da Fiocruz]
produz uma agenda museológica de alta
qualidade. Essa instituição tem a capa-
cidade de compartilhar isso com a socie-
dade”, complementou.

Coordenador-geral do Preservo, o

vice-diretor de Informação e Patrimônio
Cultural da COC, Marcos José de Araujo
Pinheiro, apresentou detalhes sobre o pro-
jeto, que prevê a digitalização de parte
do acervo e a criação de catálogos virtu-
ais que serão disponibilizados para a co-
munidade científica e a sociedade, entre
outras iniciativas. Em sua apresentação
destaca que o Preservo está integrado
às iniciativas e aos planos nacionais que
visam preservar o patrimônio científico e
cultural brasileiro, reconhecendo sua im-
portância não só por seus valores históri-
cos, artísticos ou relativos à memória, mas
também por seu valor como fontes de
pesquisa para as ciências. “O Preservo
tomou como referência as iniciativas e pla-
nos nacionais que visam preservar o pa-
trimônio científico e cultural, preocupados
não só com seus valores históricos, artísti-
cos ou identitários, mas principalmente,
para as instituições de pesquisa e para a
produção do conhecimento, com seu va-
lor cognitivo”, disse Pinheiro.

Descrição dos acervos
Arquitetônico, urbanístico e arque-

ológico: Núcleo Arquitetônico Histórico
de Manguinhos, tombado pelo Iphan;
prédios modernistas tombados pelo Ine-
pac; Palácio Itaboraí, tombado pelo
Iphan; sítio arqueológico de Mangui-
nhos, inscrito no Cadastro Nacional de
Sítios Históricos; canaletas do aquedu-
to do Núcleo Arquitetônico Rodrigues
Caldas (Fiocruz Mata Atlântica/Colônia
Juliano Moreira), tombado pelo Iphan.

Bibliográfico: seção de Obras Ra-
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ras da Biblioteca de Ciências Biomédi-
cas (do século 17 ao 19); biblioteca de
história das ciências e da saúde, espe-
cializada em história da medicina, his-
tória da saúde pública, história,
sociologia e filosofia da ciência (do sé-
culo 17 aos dias atuais); rede compos-
ta por 14 bibliotecas especializadas.

Biológico: são 30 coleções biológicas
reconhecidas pela Câmara Técnica de
Coleções Biológicas, constituídas desde
1901, com milhões de amostras microbi-
ológicas, zoológicas e histopatológicas, de
grande valor para a biodiversidade nacio-
nal. Destas, 19 coleções são credencia-
das como Fiel Depositária. Há também a
Coleção de Paleoparasitologia.

Museológico: constituído por equipa-
mentos e instrumentos de laboratório,
materiais e maquinário utilizados na
produção de medicamentos e vacinas,
instrumentos médicos, mobiliário, indu-
mentárias e objetos pessoais de cientis-
tas da instituição e uma pinacoteca.
Composto por mais de 2 mil peças, está
localizado na Reserva Técnica Museoló-
gica do Museu da Vida.

Arquivístico: arquivo permanente da
Fiocruz e arquivos pessoais de cientistas
e sanitaristas composto por documentos
textuais, iconográficos, cartográficos, mi-
crográficos, sonoros, filmográficos e tri-
dimensionais abrangendo o período de
1803 aos dias atuais. Destaque para
os arquivos dos cientistas Oswaldo
Cruz e Carlos Chagas, e os negativos
de vidro do Fundo IOC, reconhecidos
como patrimônio documental da Hu-
manidade pelo Programa Memória do
Mundo da Unesco.

Fotos: Peter Ilicciev/CCS

Foto: Acervo da Casa de Oswaldo Cruz
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Jacqueline Boechat

tão de riscos. Em seguida, vem o esta-
belecimento de políticas. Uma mais ge-
ral e outras específicas, para cada tipo
de acervo. A terceira dimensão trata da
preservação e do acesso físico. Indepen-
dentemente de estarem em prédios his-
tóricos – que também se constituem
como acervos históricos – toda uma es-
trutura tem que ser pensada e orientada
para isso. Por fim, temos a preservação
e o acesso digital à informação, para o
qual é necessário estabelecer padrões de
captura e do que hoje se denomina como
preservação digital, em sistemas integra-
dos que se comuniquem e que permi-
tam uma busca integrada. E também
pensar em um futuro repositório temáti-
co de obras e de acervos culturais e ci-
entíficos, que estaria vinculado ao Arca,
que é o grande repositório institucional.

Na prática, que ações já come-
çaram a ser desenvolvidas?

Pinheiro: Foram constituídos alguns
grupos para trabalhar os princípios nor-
teadores do projeto e a questão da pre-
servação digital e elaborar um manual
de procedimentos segundo as caracte-
rísticas das edificações que abrigam acer-
vos científicos e culturais. Os grupos
contam com representantes de várias
unidades da Fiocruz e também externos,
como por exemplo o Arquivo Nacional.
Temos também a construção do Centro
de Documentação de História e Saúde
(CDHS) e a implantação do Centro de

Por que um projeto como o Pre-
servo? A Fiocruz já não preservava
seus acervos?

Marcos José de Araújo Pinheiro:
Há pelos menos duas razões que tornam
complexas atualmente a conservação
preventiva e a recuperação integrada de
informações sobre os acervos da Fiocruz:
o fato de terem sido constituídos e ar-
mazenados em separado, por cada uni-
dade, com culturas próprias e de
preservação e acessibilidade, e por ha-
ver sistemas de informação distintos, que
não dialogam, para cada tipologia de
acervo. Por exemplo, como cruzar os
arquivos bibliográficos com os arquivos
histopatológicos in situ sobre febre ama-
rela, se as duas coleções estão em luga-
res distintos, com procedimentos de
armazenamento e de acesso diferencia-
dos? Pensar, de modo integrado, seus
acervos e sistemas de informação, é es-
tratégico para uma instituição como a
Fiocruz. O Preservo foi desenvolvido para
suprir também essa demanda.

Quais são os principais pontos
do projeto?

Pinheiro: O Preservo é composto
por quatro dimensões. Em primeiro lu-
gar, existem princípios norteadores que
balizam todo o processo, que regem a
forma de como o acervo deve ser pre-
servado, de como se dará o acesso, há a
questão de ensino, da pesquisa, da ges-

oucas instituições no mundo se diferenciam por ter e conservar
com equipes próprias um acervo expressivo nas tipologias arquite-
tônico e urbanístico, arquivístico, bibliográfico, biológico e museo-
lógico reconhecido nacional e internacionalmente. Portanto, é
estratégico integrar esses bens culturais e os sistemas de informa-

ção a respeito deles, não só para conservar esse legado, como para otimizar e
ampliar as possibilidades de pesquisa. O vice-diretor de Informação e Patrimônio
Cultural da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz), Marcos José de Araújo Pinhei-
ro, coordenador do projeto Preservo, explica e dá detalhes sobre a iniciativa de-
senvolvida para suprir essa necessidade.

P

Coordenador detalha
como é o projeto que
permitirá uma maior
e melhor difusão dos
documentos, edificações
e conteúdos históricos
da Fiocruz

Acervos dinâmicos
e organizados

foto: Peter Ilicciev/CCS
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Recursos Biológicos da Saúde (CRB-Saú-
de). Previsto para ficar pronto em 2016,
o CDHS é um equipamento do Preservo
relacionado à questão da infraestrutura
de guarda de acervos. O CRB é o com-
plexo da parte de micro-organismos pa-
togênicos relacionados principalmente a
doenças tropicais ou com potencial bio-
tecnológico na área da saúde. Além dis-
so, a COC elaborou uma política de
preservação que pode servir de modelo
para uma política da Fiocruz.

Em que consiste esta política?

Pinheiro: Em 2013, a Casa de
Oswaldo Cruz elaborou a Política de
Preservação e Difusão de Acervos, que
define objetivos, princípios, valores, di-
retrizes e responsabilidades, e a partir
dela a unidade vem desenvolvendo os
programas específicos de preservação,
que detalham essas ações definindo
quando e como devem ocorrer.  No úl-
timo Congresso Interno da Fiocruz, em
2014, foi definida como estratégica a
elaboração de uma política análoga
para toda a Fiocruz, a ser desenvolvi-
da por um grupo de trabalho que de-
verá considerar em sua formação as
unidades que detêm a guarda de acer-
vos. No entanto, a regulamentação de
cada tipo de acervo se dará por meio
de documentos específicos. Como
exemplo, temos a política que regula-
menta os acervos da COC e o manual
de coleções biológicas.

No ano passado, a Fiocruz e o BN-
DES assinaram um contrato de R$ 5
milhões, que contempla o Preservo.
Como os recursos serão utilizados?

Pinheiro: Os recursos do BNDES
deflagraram e vão impulsionar as ações

do Preservo. Será possível constituir
três plataformas de digitalização para
os acervos biológicos, bibliográficos e
arquivísticos, inclusive os de grande for-
mato. Além das plataformas, os recur-
sos contemplam a instalação do
sistema de combate a incêndio no pré-
dio do Castelo da Fiocruz, que por si
só é um acervo histórico, e abriga as
coleções entomológicas e de obras ra-
ras; na Reserva Técnica Museológica;
e nos pavilhões Lauro Travassos, Adol-
pho Lutz e Cardoso Fontes, que abrigam
coleções zoológicas e histopatológicas.

Como funcionarão as platafor-
mas? Por que são tão importantes?

Pinheiro: Apesar de instaladas
em unidades diferentes – acervos bi-
ológicos no Instituto Oswaldo Cruz
(IOC), arquivísticos na COC e biblio-
gráficos no Instituto de Comunicação
e Informação Científica e Tecnológi-
ca (Icict) – esses equipamentos de
última geração não são de uso ex-
clusivo de uma unidade em particu-
lar, operando com a lógica de
plataformas em rede. A parte das co-
leções biológicas trabalha ainda com
a ideia da microscopia digital, quer
dizer, o usuário acessa não somente
um representante digital, mas é como
se estivesse realmente trabalhando
com um microscópio digital. As ins-
talações também devem impulsionar
o aumento e a melhoria da infraes-
trutura de TI da Fiocruz, pois o volu-
me de informações terá impacto no
fluxo de rede da instituição e de al-
gumas unidades, inclusive na capa-
cidade de armazenamento de dados.

Estamos trabalhando também,
na COC, com a parte da interopera-

bilidade dos sistemas de informação
a partir de um vocabulário controla-
do e de ferramentas de busca inte-
grada. A partir de bons resultados, a
iniciativa pode ser estendida ou ser
referência no tempo aos demais sis-
temas de acervos da instituição. A
parte das coleções biológicas será
atendida por um sistema de gestão
de informação em desenvolvimento
pela Vice-Presidência de Pesquisa e
Laboratórios de Referência da Fio-
cruz. As ações, portanto, não se res-
tringem a um determinado aspecto
do projeto, mas se desenvolvem pa-
ralelamente em todas as direções.

Quais as expectativas quanto aos
resultados?

Pinheiro: Acho que algumas
ações vão avançar primeiro, mas es-
tamos trabalhando todas as dimensões
de forma integrada. A expectativa é
a de que, uma vez que a gente dispo-
nibilize as informações ao público, o
acesso deverá crescer exponencial-
mente, como aconteceu em outras ins-
tituições de ensino e pesquisa que
fizeram esse tipo de ação. Além dis-
so, o fato de se ter esses acervos digi-
talizados auxilia na preservação, pois
o usuário não precisa ter contato físi-
co com o acervo e concede mais pari-
dade à informação que está sendo
disponibilizada, já que permite traba-
lhar de forma integrada. O pesquisa-
dor pode consultar informações sobre
o barbeiro, por exemplo, no acervo
biológico ligado a Carlos Chagas, as-
sim como a bibliografia sobre o as-
sunto, até o que foi produzido e
registrado. Isso amplia muito as pos-
sibilidades da pesquisa.

O coordenador do projeto, Marco José Pinheiro, explica o
Preservo na cerimônia de lançamento. Foto: Peter Ilicciev/CCS
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Núcleo Arquitetônico e
Histórico de Manguinhos
(Nahm), formado pelos
prédios históricos e tom-
bados da Fiocruz, será

um dos grandes beneficiados pelo
Preservo e conta com um guardião
no empenho e na dedicação em con-
servá-lo sempre em boas condições
de uso e visitação. É o Departamen-
to de Patrimônio Histórico (DPH) da
Fundação, que existe desde 1989 e
tem como missão preservar, valorizar
e divulgar o patrimônio histórico-ar-
quitetônico, urbanístico, ambiental,
artístico e arqueológico da Fiocruz.
Segundo a chefe do departamento,
a arquiteta Ana Maria Barbedo Mar-
ques, a preservação se tornou insti-
tucional a partir dos anos de 1980.

“Naquela época os prédios his-
tóricos se encontravam em um esta-
do de conservação inadequado. A
arquitetura eclética, considerada
como um estilo estrangeiro, não era
valorizada nas políticas de preserva-
ção de então. No entanto, nas ges-
tões dos presidentes Guilardo Alves
e Sergio Arouca ocorreram mudan-
ças. Com Guilardo houve uma inici-
ativa de reconhecimento do valor

O
artístico e histórico do patrimônio
eclético da Fiocruz, com o pedido de
tombamento ao Iphan. E na gestão
de Arouca houve um esforço por cri-
ar uma equipe com capacitação es-
pecífica para atuar de forma mais
contínua na restauração, com des-
taque para a vinda, em 1987, da ar-
quiteta Cristina Mello para chefiar a
Coordenação de Restauração (Coo-
res)”, afirma Ana Maria.

Hoje a situação é bem diferente
e o DPH, que é vinculado à Casa de
Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) tem 29
profissionais dedicados ao trabalho.
Entre eles há arquitetos, alguns ain-
da do início da criação do departa-
mento, engenheiro, restauradores/
conservadores, técnico em edifica-
ções, historiadora, funcionários de
apoio administrativo e bolsistas. “O
ideal é conservar, e não restaurar”,
afirma a chefe do setor. O departa-
mento tem três áreas: o Serviço de
Conservação e Restauração, o Núcleo
de Estudos de Urbanismo e Arquite-
tura em Saúde e o Núcleo de Educa-
ção Patrimonial.

Para o Preservo, são considerados
como bens de interesse para preser-
vação, na relação dos acervos arqui-

Ricardo Valverde

tetônico, urbanístico e arqueológico,
os edifícios e espaços mais represen-
tativos do processo histórico de ocu-
pação do Campus de Manguinhos,
que constituem o Nahm. E também
o conjunto arquitetônico do Palácio
Itaboraí e as edificações e estruturas
singulares localizadas no Campus Fi-
ocruz Mata Atlântica. A seguir, a des-
crição de alguns desses acervos.
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Eclético, o Castelo da Fiocruz
mescla duas ou mais tendências de
estilo e ornamentação, sendo um dos
poucos edifícios neomouriscos ainda
existentes no Rio de Janeiro. É o prin-
cipal componente do Nahm.

O projeto foi encomendado a Luiz
Moraes Júnior, engenheiro e arquite-
to português que imigrou para o Bra-
sil em 1900, por Oswaldo Cruz. Eles

se conheceram em uma das muitas
viagens que fizeram juntos nos vagões
dos trens do ramal da Leopoldina,
quando o arquiteto coordenava obras
de reforma da Igreja da Penha. O tra-
ço inicial de Oswaldo Cruz serviu de
base para o projeto final do arquiteto.
O Castelo foi estrategicamente cons-
truído sobre uma das colinas da re-
gião, por condições de higienização

obedeceu a uma disposição que per-
mite melhor aproveitamento dos ven-
tos e do sol.

Sua ornamentação foi inspirada na
arquitetura mourisca. Os materiais usa-
dos na construção e no acabamento
foram importados da Europa, bem como
a mão-de obra, constituída de operári-
os portugueses, espanhóis e italianos.
As obras foram concluídas em 1918.

Fotos: Peter Ilicciev/CCS
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Pavilhão do Relógio
O Pavilhão da Peste, também do

arquiteto Luiz Moraes Júnior, foi dos
primeiros projetos do campus de Man-
guinhos, construído simultaneamente
à Cavalariça, entre 1903 e 1904. Em
cimento, tijolos e pedras, é conhecido
como Prédio do Relógio porque em sua
torre central encontra-se um relógio em
funcionamento, com três faces. Abri-
gava laboratórios para estudos gerais
de bacteriologia e protozoologia, rela-
cionados à peste e enfermarias para
cavalos e para a preparação da vaci-
na. Contava ainda com salas de espe-
ra e de estufas, para a manutenção
das culturas.

Cavalariça
A Cavalariça foi construída em

1904 e destinava-se às inoculações de
material virulento em cavalos, visando
a obtenção de soros, exceto o antipes-
toso, preparado exclusivamente no
Pavilhão da Peste. A Cavalariça tinha
instalações extremamente engenhosas
do ponto de vista da assepsia e funcio-
nalidade, como a distribuição  e des-
pejo de água  automáticos e o
aproveitamento das fezes dos animais.

O gás metano, exalado da fermen-
tação, era utilizado para iluminação
interna, e a massa sólida do estrume
servia para adubar a plantação de al-
fafa que, por sua vez, servia de alimen-
to para os cavalos, antecipando o que
hoje é chamado de “sustentabilidade”.
O projeto foi encomendado a Luiz
Moraes Júnior, que veio ao Brasil a con-
vite do padre Ricardo, vigário-geral da
Igreja da Penha, para executar obras
de reestruturação e embelezamento
das fachadas.Fotos: Peter Ilicciev/CCS
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Pavilhão Figueiredo
de Vasconcelos (Quinino)

O projeto original de dois pavimentos
deste edifício, de autoria de Luiz Moraes
Jr., não interferia na harmonia do conjunto
arquitetônico do qual faz parte e cuja cons-
trução foi concluída em 1919. O projeto de
ampliação deu ao prédio mais dois pavi-
mentos, sendo a obra supervisionada pelo
próprio Moraes e desenvolvida por Nabor
Foster, arquiteto da equipe da Divisão de
Obras do Ministério da Educação e Saúde.
Nessa sobrelevação, em 1943, acrescen-
tou-se uma estrutura de concreto armado
para abrigar a escada e o elevador. Os fron-
tões, elementos triangulares da fachada,
foram simplificados, e os tijolos foram co-
bertos por massa de emboço.

Palácio Itaboraí
Localizado em Petrópolis, o Palácio Ita-

boraí foi construído em 1892 para ser resi-
dência de verão do projetista e construtor
italiano Antonio Jannuzzi. Abrigou ainda o
colégio Americano e a primeira faculdade
de direito de Petrópolis. A partir da década
de 1930 a edificação passou a ser utilizada
como residência de verão dos governado-
res do Estado e posteriormente por órgãos
do Governo do Estado. Em 1998 a Funda-
ção Oswaldo Cruz recebeu o Palácio em
cessão de uso. Hoje abriga o Fórum Itabo-
raí: Política, Ciência e Cultura na Saúde.

Campus Mata Atântica
Localizado em Jacarepaguá, junto ao

maciço da Pedra Branca, o campus Fiocruz
Mata Atlântica ocupa parte da área ante-
riormente pertencente à Colônia de Alie-
nados Juliano Moreira. A Colônia foi
implantada entre 1919 e 1924 na área da
antiga Fazenda do Engenho Novo de Curi-
cica – conhecido inicialmente como Enge-
nho de Nossa Senhora dos Remédios – um
dos mais antigos engenhos de cana-de-açú-
car da região.

Localizados no campus destacam-se o
Pavilhão Agrícola, o Pavilhão Nossa Senhora
dos Remédios, as estrebarias e as canale-
tas do antigo aqueduto. Além de atuar na
preservação dessas edificações, a COC co-
labora com ações de preservação relacio-
nadas ao Núcleo Histórico Rodrigues Caldas.

Fotos: Peter Ilicciev/CCS
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ão Paulo, 1º de no-
vembro de 1899. “Mi-
nha querida Miloca,
após uma semana e
tanto de angústias, tra-

balhando até meia noite, receando a
cada instante pela minha saúde e vida
[...], vendo cair vitimados pela peste
os companheiros de trabalho e espe-
rando a cada instante a minha vez,
eis-me felizmente livre dessas preo-
cupações, são e salvo [...]”.  A carta
do fim do século 19 em que Oswaldo
Cruz relata as agruras pelas quais pas-
sou em Santos - cidade onde esteve
para combater uma epidemia de pes-
te bubônica - é um dos documentos
do rico acervo arquivístico da Fiocruz
que estará disponível em qualquer lu-
gar do mundo via internet a partir da
implementação do Preservo.

“A documentação institucional da
Fiocruz é um acervo muito rico para a
memória nacional. A instituição tem par-
ticipado da história da ciência e da saú-
de pública no Brasil há mais de um século,
em um período de muita mudança, em
que houve muitos avanços nas pesqui-
sas biomédicas e na possibilidade de me-
lhorar a qualidade de vida do cidadão”,
diz a chefe do Departamento de Arqui-

S

vo e Documentação (DAD) da Casa de
Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz), Maria da
Conceição Castro. Parte importante do
acervo sob a guarda da instituição vai
ser digitalizada com equipamentos que
serão adquiridos com recursos do BNDES.

Além de documentos institucionais,
a Casa guarda ainda arquivos pessoais
de cientistas e profissionais ligados à área
da ciência e da saúde, e um acervo ico-
nográfico composto de negativos de vi-
dro e flexíveis e cópias em papel.
Também estão na COC pranchas com
desenhos técnico-científicos, em grande
parte destinadas à ilustração de exem-

plares das Memórias do Instituto Oswal-
do Cruz, periódico científico editado pela
instituição a partir de 1909, além de char-
ges, caricaturas e álbuns fotográficos.

“A parte de iconografia tem forte
apelo e é a mais procurada no acervo.
Esse conjunto muito interessante e bem
preservado cobre um período de tempo
grande, anterior à criação do IOC. A
grande joia desse acervo são os negati-
vos de vidro do IOC”, diz Maria da Con-
ceição. Composto por 7.680 unidades,
o conjunto, reconhecido pela Unesco
como patrimônio da Humanidade, traz
imagens da origem do IOC, em cenas

Glauber Gonçalves
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das atividades de produção de soros e
vacinas, de pesquisa e ensino em medi-
cina experimental. Também há registros
das expedições de cientistas da institui-
ção às regiões Norte, Nordeste e Cen-
tro-oeste buscando conhecer melhor as
condições de vida no interior do país.

O número de arquivos confiados à
COC vem crescendo nos últimos anos.
Em 2014, por exemplo, a instituição
recebeu o acervo fotográfico do antro-
pólogo americano Anthony Leeds. As
imagens são um importante registro
das favelas e bairros populares do Rio
de Janeiro e de outras cidades na dé-

cada de 1960. “A chegada de novos
acervos é uma demonstração da credi-
bilidade e do renome que a Casa vem
alcançando nessa área. Os detentores
de acervos não querem que seu mate-
rial fique esquecido em um canto. Eles
querem que o acervo seja tratado, co-
nhecido e divulgado. E é isso que faze-
mos aqui”, avalia Maria da Conceição.

O acervo sob a guarda da Casa tem
sido procurado por pesquisadores, es-
tudantes, jornalistas e editores de di-
versas partes do mundo, que atualmente
precisam se deslocar ao Rio de Janeiro
para realizar suas pesquisas. “Recente-

mente fomos contatados por uma pu-
blicação do Japão interessada em algu-
mas fotos”, conta a chefe do DAD. A
partir da implantação do Preservo, os
interessados poderão ter acesso online
a uma versão digital dos arquivos. Ma-
ria da Conceição observa que a digita-
lização faz com que o arquivo original
seja menos manuseado, contribuindo
para sua preservação. “Qualquer es-
tratégia para poupar o original é fan-
tástica. Com o Preservo, já que o
usuário não precisará ter acesso ao
original, esses documentos não serão
desgastados”, diz.
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onstituído por equipa-
mentos de laboratório,
máquinas e materiais uti-
lizados na produção de
medicamentos e vaci-

nas, instrumentos médicos, móveis, tra-
jes e objetos pessoais de cientistas e uma
pinacoteca, o acervo museológico da
Fiocruz conta mais de 2 mil itens. Esse
conjunto será beneficiado pelo projeto
Preservo: Complexo de Acervos da Fio-
cruz, com recursos do BNDES. A Reser-
va Técnica do Museu da Vida será
adaptada e equipada a fim de assegu-
rar a preservação e a difusão do patri-
mônio museológico das ciências e da
saúde no Brasil, acumulados pela insti-
tuição em sua trajetória de 115 anos.

Com a iniciativa, a Casa de Oswaldo
Cruz (COC/Fiocruz) moderniza a edifica-
ção conforme as normas técnicas mais
recentes de segurança e gerenciamento
ambiental. O projeto contempla a refor-
mulação das áreas de trabalho e de servi-
ços, aumentando o espaço e dando mais
conforto aos usuários. Nas áreas de acer-
vo são previstas intervenções para o seu
adequado armazenamento, a segurança
contra incêndio, intempéries e vandalis-
mo, climatização e fluxo seguro e correto
de peças e pessoas.

C
O Rio de Janeiro se destaca como

território de significativo acervo cien-
tífico. Abriga, entre outras institui-
ções, a sede da Academia Nacional
de Ciência, fundada em 1916, e a
Academia Nacional de Medicina, cri-
ada no longínquo ano de 1829. Esta
importância da cidade é representa-
da por museus e centros de ciência,
mas também por instituições de saú-
de, incluindo hospitais, cujas edifica-
ções e acervos foram inventariados
pela COC na coleção de livros Histó-
ria & Patrimônio da Saúde.

Neste contexto histórico, a forma-
ção do patrimônio científico da Fiocruz
surge na gestão do sanitarista Oswal-
do Cruz, em plena época de transfor-
mação da capital federal. Ao assumir
a direção do Instituto Soroterápico Fe-
deral, em 1902, o jovem médico re-
servou uma grande área para abrigar
um museu científico. As coleções zo-
ológicas e de anatomia patológica “
órgãos, tecidos e fragmentos do cor-
po humano, utilizados pelos cientistas
de Manguinhos em suas pesquisas “
foram os primeiros componentes da-
quele museu, voltado inicialmente à
comunidade científica.

Após sua morte, em 1917, uma

nova coleção é formada com obje-
tos pessoais e de trabalho perten-
centes a Oswaldo Cruz. Com o
tempo, são incorporados objetos re-
lacionados a outros cientistas de
Manguinhos e ao trabalho desenvol-
vido na instituição, constituindo a
primeira coleção histórica. Na déca-
da de 1970, inicia-se a sistematiza-
ção da prática museológica na
Fundação com a formação de equi-
pes dedicadas a identificação, sele-
ção, captação e documentação de
antigos objetos que foram substituí-
dos por equipamentos modernos.

Por intermédio de transferênci-
as, ocorridas entre as diferentes uni-
dades técnico-cientificas da Fiocruz
e a Casa de Oswaldo Cruz, e de do-
ações de terceiros, principalmente
feitas por familiares de cientistas e
médicos, o acervo museológico, clas-
sificado como de ciência e tecnolo-
gia em saúde, representa relevante
parcela da memória e da história da
saúde no país, além de se constituir
em fonte de informação para a pes-
quisa histórica e instrumento auxili-
ar em processos de educação e
divulgação científica destinados ao
público em geral.

Haendel Gomes
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ove coleções biológicas
do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz) estão
entre o patrimônio arqui-
vístico, museológico e bi-

bliográfico da Fiocruz contemplados
pelo Preservo. De importância nacional
e internacional, estas coleções incluem
insetos, helmintos e peças histopatoló-
gicas relacionadas a casos de febre
amarela. De acordo com a vice-direto-
ra de Serviços de Referência e Coleções
Biológicas do IOC, Eliane Veiga Costa,
o investimento contribui para o contí-
nuo trabalho de aperfeiçoamento na
infraestrutura, organização e divulgação
das milhões de amostras sob a guarda
do Instituto. “Seguindo uma tendência
internacional, três novos e modernos
equipamentos nos permitirão acelerar
a digitalização dos nossos acervos. Esse
será um benefício para toda a Fiocruz e
para instituições de ensino e pesquisa
do Brasil e do mundo”, destaca Eliane.

O projeto inclui as coleções Ento-
mológica, Helmintológica, de Simulí-
deos, de Triatomíneos, de Moluscos,
de Ceratopogonidae, de Culicídeos, de
Artrópodes Vetores Ápteros de Impor-
tância em Saúde das Comunidades,
além da única coleção histopatológica
da Fundação, a de Febre Amarela.
Todas receberão melhorias estruturais
e terão seus acervos digitalizados e dis-
ponibilizados para consulta e estudo
online. “Ao mesmo tempo em que têm
um aspecto histórico que precisa ser
preservado, as coleções contribuem
para o desenvolvimento de diversos
estudos científicos. Um projeto que alia
a conservação e a inovação, por meio
de modernos equipamentos de infra-
estrutura, tende a garantir saltos de
qualidade”, enfatiza o pesquisador
Marcelo Pelajo, representante do IOC
no projeto e curador da Coleção de

N
Lucas Rocha

Foto: Ascom/IOC
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Febre Amarela. Além do forte valor
histórico, as coleções biológicas perma-
necem ativas, disponíveis para consul-
ta com finalidade de ensino e pesquisa.
Em geral, os espaços prestam serviço
de empréstimo de espécimes, recebem
depósitos de diversas instituições de
ensino e pesquisa do mundo, e pres-
tam apoio por meio de consultoria,
cursos e treinamentos.

Avanços
A instalação de equipamentos de

microscopia digital será uma das es-
tratégias para ampliar o acesso ao con-
teúdo das coleções. O projeto contempla
um scanner capaz de produzir imagens
de alta resolução de preparados histo-
lógicos – lâminas de vidro que guar-
dam fatias extremamente finas de
tecidos, órgãos ou células, além de dois
equipamentos capazes de criar ima-
gens digitais tridimensionais de amos-
tras de maior porte, como insetos e
vermes. Inovadores, os equipamentos
conseguem reproduzir exatamente a
visão que o pesquisador tem ao anali-
sar este material ao microscópio. Com
isso, quando forem disponibilizadas on-
line, cientistas e estudantes terão aces-
so a milhares de exemplares em
qualquer lugar do mundo. O Preservo
também vai garantir a produção de
fotografias em 360° do acervo da Se-
ção de Anatomia Patológica do Mu-
seu da Patologia do IOC, que conta com
exemplares de ilustres patologistas,
como Gaspar Vianna e Emmanuel Dias.

Com o aporte recebido, serão ins-
talados mobiliários deslizantes e clima-
tizados que facilitam o manuseio e
permitem a expansão dos acervos com
novos depósitos. Além disso, dois no-
vos freezers com capacidade para atin-
gir até 86°C negativos atenderão os

exemplares mais sensíveis. O tradicio-
nal Castelo Mourisco da Fiocruz e di-
versos pavilhões situados no campus da
Fundação, em Manguinhos, no Rio de
Janeiro, que abrigam diferentes tipos
de acervos, receberão um novo siste-
ma de segurança para prevenção e
combate a incêndios.

A riqueza
das coleções

Os caminhos da história e da ciên-
cia se cruzam na trajetória das Cole-
ções Biológicas do IOC. A mais antiga
delas, a Entomológica, foi fundada ain-
da em 1901 pelo próprio Oswaldo Cruz.
A composição do acervo, um verdadei-
ro registro da biodiversidade, conta com
colaborações de pesquisadores reno-
mados, como Carlos Chagas e Arthur
Neiva. Também centenária, a Coleção
Helmintológica, que reúne mais de 37
mil amostras provenientes dos cinco
continentes, começou a ser formada a
partir de coletas realizadas pelos céle-
bres pesquisadores José Gomes de Fa-
ria e Lauro Pereira Travassos em
trabalhos de campo realizados no final
do século 19 e início do 20.

Na década de 1970, durante o re-
gime militar, além de dez renomados
cientistas vinculados ao IOC terem seus
direitos políticos cassados, no episó-
dio conhecido como Massacre de Man-
guinhos, a estrutura de algumas
coleções, como a de Febre Amarela,
foi afetada pela perda inestimável de
parte de seu acervo. Apenas o mate-
rial mantido em formol foi preserva-
do. Como verdadeiros sobreviventes,
ainda hoje, os acervos passam por
transformações estruturais, visando
suprir as deficiências herdadas desse
acontecimento histórico.

Fotos: Ascom/IOC
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importante missão de di-
gitalizar e preservar
obras raras, livros, peri-
ódicos e outros docu-
mentos de inestimável

valor simbólico guardados pela Fiocruz
ganhou recentemente um reforço ex-
pressivo com o anúncio do projeto Pre-
servo. O conjunto de iniciativas abre
caminhos para mais tecnologia e inves-
timentos nos setores envolvidos. Entre
os contemplados está o serviço de Mul-
timeios do Instituto de Comunicação e
Informação Tecnológica em Saúde do
Instituto de Comunicação e Informação
Científica e Tecnológica (Icict/Fiocruz),
que por meio do Laboratório de Digita-
lização de Obras Raras (LabDigital) será
responsável pela transposição para o
formato digital de parte do acervo bibli-
ográfico, em especial as obras raras.

O LabDigital se prepara para dar um
grande salto tecnológico. Com os re-
cursos do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES),
que a Fiocruz obteve a partir de edital
de seleção pública, serão adquiridos
equipamentos de ponta para a realiza-
ção da tarefa. “A principal novidade
será a aquisição de um novo scanner
para digitalização de obras raras. É um
equipamento importado, que tem re-
gulagens específicas para não forçar as
lombadas, protegendo a encadernação
original da obra”, explica o coordena-
dor do Multimeios, Mauro Campello.

A
André Bezerra Além do scanner, a unidade recebe-

rá novos computadores de alta perfor-
mance, que possibilitarão o tratamento
dos arquivos digitalizados para depois
serem disponibilizados para o público. “O
Multimeios já tem experiência e um la-
boratório estruturado e estamos na
perspectiva de modernizá-lo. Esse equi-
pamento vai possibilitar realizar o tra-
balho com mais eficiência, qualidade
e segurança para as obras”, completa.
Até o momento, o laboratório já digitali-
zou 380 obras e disponibiliza 39 delas
na internet. Uma delas é a tese de dou-
toramento de Oswaldo Cruz, de 1892.

Acervo único
Firmado em dezembro, o contrato

entre o BNDES prevê um apoio de R$
5 milhões para ações de preservação
e difusão de acervos bibliográfico, ar-
quivístico, museológico, arquitetônico
e biológico. O Icict será responsável
pela área bibliográfica, que incluirá tí-
tulos da Biblioteca de Ciências Biomé-
dicas (Biblioteca de Manguinhos) e da
Biblioteca de História das Ciências e
da Saúde, do Instituto Oswaldo Cruz
(IOC), especializada em história da
medicina, da saúde pública, história,
sociologia e filosofia da ciência.

“A Seção de Obras Raras A. Over-
meer, da Biblioteca de Manguinhos,
abriga um acervo que se estende do
século 17 ao século 19 e conta com tra-
balhos em diversas áreas do conheci-
mento científico cujos destaques são osFoto: Vinicius MarinhoIcict
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realizados nas ciências biológicas, na
medicina e na história natural. Atual-
mente, este acervo, com cerca de 40
mil itens, é formado por livros, periódi-
cos científicos, folhetos, dissertações e
teses, bem como obras únicas da pro-
dução intelectual de pesquisadores re-
nomados da história institucional”,
afirma Mônica Garcia, responsável pela
gestão de acervos bibliográficos da Bi-
blioteca de Manguinhos.

Antes de chegarem ao laboratório,
as obras passam por um cuidadoso pro-
cesso de tratamento na biblioteca. “Os
livros são higienizados e conferidos pá-
gina a página, para garantir que este-
jam completos. Em caso de folhas
soltas, rasgadas, dobradas ou amassa-
das as páginas são reparadas para que
não haja perda de informação. Depois,
voltam à seção de preservação para con-
ferencia e possíveis reparos ou danos
que possam ter ocorrido com a digitali-
zação”, detalha.

Excelência
em preservação

Para Mauro Campello, o Preservo
contribui para firmar o instituto como um
dos centros de excelência na área de pre-
servação e digitalização. “O projeto é
importante porque traz reconhecimen-
to. É a primeira vez que recebemos fo-
mento externo para a atividade, o que
também aumenta a responsabilidade e
o desafio”, comenta. A equipe vem se

aperfeiçoando continuamente, tendo
participado de capacitações em institui-
ções como a Biblioteca Nacional, o Ar-
quivo Nacional e com profissionais da
Biblioteca Brasiliana, da Universidade de
São Paulo (USP).

Outra vertente do projeto Preservo
diz respeito à disponibilização das obras
ao público. O Multimeios já está em
fase de testes do Sistema de Gerencia-
mento de Base de Dados (SGBD), que
promoverá o acesso, a integração, a
manutenção e a segurança dos arqui-
vos digitalizados. O trabalho começará
pelos periódicos raros, que apresentam
maior complexidade. Além disso, a Fio-
cruz está preparando o Plano de Preser-
vação Digital (PPD), que será um
documento de referência para todas as
suas unidades, além de expor diretrizes
e metodologias eficientes de digitaliza-
ção e guarda de representantes digitais,
termo técnico que designa a obra.

Em todo o mundo, há um grande
esforço em fazer a transposição de li-
vros e obras raras para o suporte digi-
tal, uma vez que sua guarda requer
condições especiais de acondicionamen-
to e controle de umidade e temperatu-
ra, além das restrições ao manuseio pelo
público em geral. Na Fiocruz, uma das
coleções mais buscadas é a Brazil Mé-
dico, revista semanal de medicina e ci-
rurgia, datada de 1888. “Nosso objetivo
é realmente ampliar o acesso e difundir
o conteúdo das obras raras, e por meio
das obras digitalizadas não há nenhu-
ma restrição”, defende Campello.

Foto: Vinicius MarinhoIcict

Foto: Vinicius MarinhoIcict
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á pouco, o aviador San-
tos Dumont realizava o
famoso voo de demons-
tração, em Paris. A repú-
blica, uma novidade

recente no Brasil, contava apenas seu
quarto presidente. Faltava ainda uma
dúzia de anos para o cenário do Rio de
Janeiro – tão, tão diferente – ganhar o
bondinho que enfeita o cartão postal do
Pão de Açúcar. O ano é 1900. O Brasil
vive assombrado pela peste bubônica,
que varria vidas aos borbotões mundo
afora desde o século 14. Nas instala-
ções decadentes de uma fazenda fali-
da, um grupo de cientistas recebeu a
tarefa de produzir os primeiros soros e
vacinas para enfrentar a doença no
país. Segundo os registros históricos, a
data precisa é um 25 de maio. Uma
consulta ao calendário conta ter sido
justamente uma sexta-feira – que dia
para assumir um desafio desta monta.

Ontem
Surgia o Instituto Oswaldo Cruz (IOC/

Fiocruz), unidade germinativa da atual
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) que
se tornaria este amplo complexo a ser-
viço da vida. Até o aniversário, neste
ano de 2015, são 42.003 dias. Horas a
fio de vidas dedicadas à posteridade.

Foi Instituto Vacínico Municipal,
depois Instituto Soroterápico Federal,
até ganhar o nome definitivo em 1908.
O Instituto de Manguinhos, como era

H
Cristiane Albuquerque, Raquel Aguiar e Vinícius Ferreira (com informações de Lucas Rocha e Marina Saraiva)

42
mil dias Contemporâneo e plural,

Instituto Oswaldo Cruz,
embrião da atual Fiocruz,
completa 115 anos de
contribuições para
a ciência e a saúde

(e ainda é) nomeado por seus convi-
vas por conta da geografia do terreno
onde repousa, manteve, deste chama-
mento afetivo, a característica de ser
limítrofe. Se os manguezais recobrem
o tênue contato entre terra, mar e água
doce, também o Instituto buscou (e
busca) a fronteira entre o latente e o
vindouro.

Da época do Barão de Pedro Afon-
so, fundador original, e de Oswaldo
Cruz, patrono renomado, segue o pro-
pósito de articular a ciência às deman-
das da sociedade. Logo nas primeiras
décadas de existência, brotaram as
raízes que edificariam o Instituto: a
pesquisa, atividade central, como
propulsora do ensino, da referência em
saúde e dos acervos biológicos, sem-
pre com a preocupação de garantir a
divulgação dos estudos e resultados.
Assumidos como pilares conceituais, a
ciência, a formação de recursos huma-
nos e a geração de produtos para a
saúde refletem a influência direta do
Instituto Pasteur, na França, que vigo-
rava como referência científica.

Com a missão de formar cientis-
tas, em 1908 era iniciada a primeira
turma do Curso de Aplicação. No ano
seguinte, o grupo de Manguinhos fun-
dava a revista Memórias do Institu-
to Oswaldo Cruz, destinada a divulgar
estudos científicos nos moldes das pu-
blicações estrangeiras da época. Na
década de 1910 começavam a ser es-
truturados os acervos com insetos, hel-

mintos e tecidos humanos, organiza-
dos em Coleções Biológicas. Enquanto
isso, Belizário Pena e Arthur Neiva des-
bravavam em expedições científicas as
questões de saúde nativas – o périplo
de 7 mil quilômetros antecipava preo-
cupações contemporâneas de diagnós-
tico e vigilância, base da atual
referência em saúde.

Um castelo foi erguido para abri-
gar as atividades cada vez mais inten-
sas. Corredores percorridos por figuras
ilustres. Das perdas antigas, Oswaldo
Cruz, Carlos Chagas, Adolpho Lutz e
Gaspar Vianna integram uma lista que,
pelos numerosos expoentes possíveis,
dificilmente poderá ser justa. Das per-
das recentes, Leônidas e Maria Dea-
ne, Helio e Peggy Pereira, Haity
Moussatché, Herman Lent, Lobato Pa-
raense, Hermann Schatzmayr e Henri-
que Lenzi estão entre muitos que
deixaram sua contribuição para a ci-
ência brasileira.

Um celeiro de ideias que, na dita-
dura, foi abatido pela perseguição de
ideais. O Instituto é ainda hoje mar-
cado por um massacre, durante o re-
gime militar, que cassou cientistas,
solapou amostras e subtraiu peças his-
tóricas. “Na época, acervos eram ar-
remessados pela janela, direto para a
caçamba de caminhões de lixo”, re-
lata José Jurberg, que resgatou e ze-
lou por parte da coleção de insetos,
uma das mais amplas e completas da
América Latina.
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Hoje
Malária, leishmanioses, doença

de Chagas, esquistossomose. Hepa-
tites, tuberculose, meningites, rotavírus.
Febre maculosa, asma, leptospirose, in-
flamação, fibrose cística, distrofias
musculares. Nem com muito fôlego
se chega ao fim do rosário de temas
a que o Instituto se dedica nas abor-
dagens mais variadas, da biologia,
patologia e parasitologia à biodiver-
sidade, genética, proteômica e biolo-
gia computacional, entre tantas outras.
Sustentados tecnologicamente por pla-
taformas compartilhadas, os objetivos
variam na mesma amplitude, indo da
pesquisa básica ao desenvolvimento
de fármacos, vacinas e alternativas de
tratamento ou prevenção.

O interesse por doenças que pare-
cem superadas convive com a atenção
sobre aquelas que sequer esboçam a
primeira aparição. Doenças pouco visí-
veis como a oncocercose que, no país,
atinge indígenas yanomami de tradição
nômade. Doenças quase adormecidas,
a exemplo da poliomielite e da cólera,
permanecem no alvo de estudos. No
caso das doenças emergentes, o Insti-
tuto responde a cenários novos, como
a Aids, a dengue e a gripe pandêmica
foram um dia. Ao mesmo tempo, ante-
cipa problemas de futuro, seja a poten-
cial chegada da febre do Oeste do Nilo,
a transmissão local de chikungunya, o
espalhamento do vírus mayaro ou a
ocorrência de casos de febre Q.

O ciclo de transmissão de doen-
ças é um foco de investigação. No
campo são buscados os indícios que
permitem montar verdadeiros quebra-
cabeças. “A curiosidade de sempre
procurar uma resposta movimenta o
trabalho do cientista em diversos am-
bientes”, conta a parasitologista Ana
Maria Jansen que, de barco ou jipe,
lidera um grupo que percorre flores-
tas, sertões e cerrados para desven-
dar casos de doença de Chagas.

Em hanseníase e hepatites virais,
o diferencial é um modelo complexo
que aproxima a atenção ambulatori-
al a atividades de pesquisa clínica,
ensino e referência. “Realizamos um
atendimento multidisciplinar, que in-

tegra pesquisa e assistência em bus-
ca de benefícios para o próprio paci-
ente”, diz Euzenir Sarno, à frente do
ambulatório Souza Araújo, referên-
cia nacional em hanseníase para o
Ministério da Saúde e acreditado in-
ternacionalmente.

Com a responsabilidade de gerir con-
temporaneidade e legado histórico, o
diretor do Instituto diz que o compromis-
so de gerar conhecimento relevante para
o Brasil permanece, acumulando desafi-
os. “Estamos contribuindo para a saúde
global na busca de soluções para o país
a partir da geração de conhecimento ci-
entífico”, afirma o imunologista Wilson
Savino, eleito para a gestão 2013-2017.

No ambiente de pesquisa, as por-
tas estão abertas para o Ensino. Esta-
giários, técnicos em formação, futuros
mestres e doutores têm a oportunida-
de de aprender nos Laboratórios. “Es-
tar junto aos jovens estudantes
significa renovar-se e aprender a cada
dia”, salienta José Rodrigues Coura.
Responsável pela criação de dois pro-
gramas de pós-graduação e de um
curso técnico no Instituto, ele encon-
tra fôlego para continuar lecionando
há mais de três décadas.

No fortalecimento da vigilância
em saúde, o diagnóstico de doenças
é o trabalho de rotina, lado a lado
com o aperfeiçoamento de metodo-
logias e a capacitação de profissio-
nais. “Os laboratórios de referência
estão preparados para detecção, re-
conhecimento e análise de doenças
que circulam no país. Tudo isso ape-
nas é possível agregado a uma ativi-
dade de referência e pesquisa que
caminham juntas por décadas”, opi-
na a virologista Marilda Siqueira, que
responde pelas referências em influ-
enza, sarampo e rubéola.

Das coleções biológicas, algumas
centenárias e outras bastante recen-
tes, o uso para finalidades de ensino
e pesquisa divide espaço entre a mo-
dernidade de acessos digitais e o tra-
dicional envio de amostras por correio.
São centenas de empréstimos e doa-
ções de acervo para instituições de
todos os continentes. “Oferecemos
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material biológico de qualidade para
o desenvolvimento e inovação biotec-
nológica no país e no mundo”, desta-
ca Claude Pirmez, que coordena o
processo de certificação dos Centros
de Recursos Biológicos (CRBs) a partir
de coleções existentes.

Mais de um século depois de sua cri-
ação, a revista Memórias do Instituto
Oswaldo Cruz tem o maior impacto na
América Latina em áreas como parasito-
logia e medicina tropical. Cada vez mais
internacionalizada, contabiliza autores de
52 países. “A digitalização total do acer-
vo, o controle rígido de plágio e a gratui-
dade plena, tanto para acesso de leitores
quanto para a publicação de trabalhos,
são características que colocam a revista
na crista das tendências contemporâneas
de editoração científica”, situa Hooman
Momen, um dos editores da revista e ex-
coordenador de publicações da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS).

Quando não embasam atividades
contemporâneas, traços do passado do
Instituto foram sementes de frutos que
brotaram desde que a Fiocruz foi esta-
belecida, na década de 1970, como uma
autarquia do Ministério da Saúde. A vo-
cação para produzir soros e vacinas –
que começou com a peste bubônica,
passou pela varíola e chegou à polio-
mielite – foi assumida pela atual Insti-
tuto de Tecnologia em Imunobiológicos
(Bio-Manguinhos/Fiocruz), presente na
vida dos brasileiros por meio dos imu-
nizantes que fabrica. Os documentos
históricos foram abraçados pela Casa
de Oswaldo Cruz (COC); as bibliote-
cas, pelo Instituto de Comunicação e
Informação Científica e Tecnológica em
Saúde (Icict); o antigo Hospital de Man-
guinhos se tornaria o Instituto Nacio-
nal de Infectologia Evandro Chagas
(INI); de um dos laboratórios nasceria
o Instituto Carlos Chagas (ICC/Fiocruz
Paraná.) Nas salas de aula e bancadas
passaram muitos dos profissionais que
hoje povoam o complexo técnico-cien-
tífico da Fiocruz no país. Acompanhan-
do o movimento das pessoas, também
os temas de pesquisa são irradiados,
colaborando para consolidar o projeto
nacional da Fundação. Em sinergia, as
trajetórias do Instituto e do conjunto da
Fiocruz se misturam.

Amanhã
Para dar as boas-vindas aos próxi-

mos 115 anos, nada melhor que as pa-
lavras de bons companheiros. Delir
Corrêa e Leon Rabinovitch, hoje chefes
dos laboratórios onde atuam, trabalham
há mais de meio século em Manguinhos.

Faltavam ainda seis anos para que o
homem pisasse na Lua. E lá ia Delir rumo
ao IOC, onde estagiava com ninguém
menos que Lauro Travassos, conhecido
como o pai da helmintologia brasileira.
“Fui acolhida por aquele pesquisador sé-
rio e simpático que me mostrava com
paciência um mundo novo. Cinquenta e
dois anos depois, desejo que o IOC conti-
nue comprometido em apoiar e manter
seus acervos e que as novas tecnologias
facilitem a pesquisa e a inovação em fa-
vor da sociedade”, diz.

Por trás dos óculos de aros finos, os
olhos afáveis com mais de 70 anos podem
confundir à primeira vista, mas Leon é an-
tenado com inovação e sustentabilidade.
Autor de um sistema patenteado para
despoluição de águas descartadas por in-
dústrias alimentícias, o bacteriologista não
pensa duas vezes ao apontar suas expec-
tativas. “Recebemos jovens que vão dar
continuidade ao trabalho iniciado por pes-
quisadores com anos de experiência. Mi-
nha expectativa é de que possamos sempre
ousar, contribuindo com inovações no cam-
po da saúde pública”, sentencia.

Ao mesmo tempo em que pode sig-
nificar um constante recomeço, o con-
vívio entre gerações é um trampolim
para o crescimento dos mais jovens.
“Aqui, trocamos experiências na sala de
aula, nos laboratórios e até nos corre-
dores”, observa a doutoranda Maria
Fantinatti, representante dos estudan-
tes de pós-graduação.

Aos 16 anos, Mariana Mattos está
entre dezenas de adolescentes que ingres-
sam no Instituto para dividir seu tempo
entre a escola e a carreira científica pre-
coce. “Quero contribuir para a ciência. É
uma honra e um orgulho fazer parte des-
ta história grandiosa”, diz a jovem aluna
do Programa de Vocação Científica, que
pisou pela primeira vez em um laborató-
rio há apenas seis meses. No limite do
hoje e do amanhã, Manguinhos estará
sempre no início do caminho.
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Detalhe da Faculdade
de Medicina da Bahia,
a mais antiga do país

RM 31 - ARQUIVO FINAL [HELP].pmd 04/05/2015, 11:1048



49R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   M A I O  D E  2 0 1 5

s reformas do ensino mé-
dico e a profissionaliza-
ção da medicina na corte
do Rio de Janeiro na se-
gunda metade do sécu-

lo 19 foram tema de dissertação de
mestrado do historiador Flavio Edler, de-
fendida em 1992. Decorridos mais de
20 anos, a grande circulação da obra
em cópias xerográficas e a frequência
com que ainda é citada – o que atesta
sua atualidade e originalidade – leva-
ram o autor a publicá-la em livro, a con-
vite da Editora da Universidade Federal
do ABC, sob o título Ensino e profissão
médica na corte de Pedro II.

Além de ressaltar o caráter soci-
al da ciência e sua dimensão históri-
ca em oposição à visão positivista,
Edler apresenta um contraponto a
duas perspectivas recorrentes na li-
teratura recente sobre o tema. Pri-
meiramente, para o historiador, as
elites médicas do período não deti-
nham o nível de poder que alguns
autores pressupunham na condução
das políticas voltadas para a saúde
pública, a formação profissional e o
exercício da prática médica.

Em segundo lugar, Edler aponta a
permanência de uma visão positivista no
critério de periodização da história, ado-
tado por alguns autores, que apresenta-
vam a criação do Instituto Oswaldo Cruz,
no começo do século 20, como um divi-
sor de águas que deixara para trás os

valores e práticas anticientíficas da
medicina do Império. Na avali-

ação dele, esta é uma visão
dicotômica que aposta na
retórica antimonárquica
dos republicanos e supõe
a existência de uma
fase não-científica do
saber médico.

A
Conforme argumenta o historiador, a
introdução da pesquisa científica, liga-
da ao ensino, foi proposta por segmen-
tos das elites médicas da Corte em
consonância com o movimento que
mudava os traços da medicina euro-
peia. Nesse momento, em que se for-
talecia a defesa do ensino prático,
especializado e livre, tal mudança era
vista como uma condição indispensá-
vel ao desenvolvimento profissional.

Mestre em História Social pela Uni-
versidade de São Paulo (USP) e doutor
em Saúde Coletiva pela Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Ed-
ler é pesquisador da Casa de Oswaldo
Cruz (COC/Fiocruz), onde atualmente
ocupa o cargo de chefe do Departa-
mento de Pesquisa em História das Ci-
ências e da Saúde (Depes).

Em seu estudo, Edler dedica-se aos
movimentos corporativos conduzidos
pelas elites médicas da Corte do Rio de
Janeiro que resultaram nas duas refor-
mas fundamentais do ensino médico
durante o reinado de Pedro II. A de
1854, que resultou na criação dos pri-
meiros estatutos das faculdades de
medicina do Império, trazia um projeto
pautado pelo modelo anatomoclínico,
inspirado nas instituições médicas da
França napoleônica. Já o modelo que
emergiu a partir da reforma empreen-
dida 30 anos mais tarde, pautava-se
pelo padrão germânico – oposto ao pri-
meiro –, marcando a introdução dos
estudos práticos das disciplinas clínicas
e experimentais e a quebra do mono-
pólio da formação profissional pelas fa-
culdades do Rio e de Salvador.

Ensino e profissão médica na Corte
de Pedro II está estruturado em três ca-
pítulos. No primeiro, o autor aborda as
malsucedidas propostas de reforma do
ensino defendidas pelos médicos nas
décadas de 1850 e 1860, vinculando-
as a uma estratégia explícita de profis-
sionalização da medicina. Edler analisa
ainda as críticas encontradas em publi-
cações médicas da época à precária si-
tuação de ensino. Ele conclui buscando
explicar a derrota dos projetos defendi-
dos pelas elites médicas, atribuindo-a a
sua incapacidade de construir uma uni-
dade de ação corporativa.

Edler dedica o capítulo seguinte a
uma análise do cenário da década de
1870, quando a medicina experimen-
tal ganhava espaço no país, em meio
a contestação da eficácia das institui-
ções médicas oficiais. Em contato com
os últimos trabalhos produzidos na Eu-
ropa e nos Estados Unidos, os médicos
brasileiros passavam a ver a compe-
tência atribuída à medicina nessas re-
giões como resultado das reformas lá
promovidas nas instituições voltadas à
pesquisa e ao ensino médico.

No capítulo final, o autor discute o
movimento que levou à reforma da
Faculdade de Medicina do Rio de Ja-
neiro (1880-1884) e à criação da Poli-
clínica Geral do Rio de Janeiro (1882).

Glauber Gonçalves
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grande maioria da popu-
lação brasileira vive hoje
nas cidades. Mas elas va-
riam bastante entre si e
há diferenças marcantes

mesmo dentro de uma mesma cidade,
o que tem impacto sobre as característi-
cas da vida urbana e as condições de
saúde da população. Compreender essa
complexidade é essencial para a toma-
da de decisões sobre intervenções públi-
cas nas cidades. Estudos e ensaios sobre
o assunto estão reunidos no livro Cida-
des saudáveis? Alguns olhares sobre o
tema, lançamento da Editora Fiocruz.

A coletânea foi organizada pelas
pesquisadoras Carmen Beatriz Silveira e
Bárbara Pellegrini, do Campus Fiocruz da
Mata Atlântica, e Tania Maria Fernan-
des, da Casa de Oswaldo Cruz (COC/
Fiocruz). A obra não só traz reflexões
teóricas, mas as coloca em diálogo com
diferentes iniciativas para a melhoria da
saúde das cidades – inclusive no âmbito
da esfera executiva do SUS.

Os textos apresentam contribuições
de especialistas de diferentes ramos do
conhecimento. Fruto de projetos apoi-
ados pelo Programa de Desenvolvimen-
to Tecnológico em Saúde Pública
(PDTSP/Fiocruz), a coletânea oferece
um rico apanhado das relações entre
ambiente e saúde nas grandes cida-
des. São ao todo dez capítulos que, a
partir de diferentes perspectivas, con-
tribuem para o desafio de se construí-
rem cidades saudáveis.

A
Fernanda Marques

A noção de cidade saudável, con-
forme explicam as organizadoras, é in-
dissociável de outros dois conceitos: o de
promoção da saúde e o de determina-
ção social da saúde. O primeiro se opõe
a uma visão individualista da saúde, li-
mitada à atenção curativa. O segundo
considera a saúde como resultante de
uma série de fatores, o que inclui o esti-
lo de vida, o acesso a serviços de saúde,
os avanços da biologia humana e o am-
biente físico e social.

O ambiente físico e social está, jus-
tamente, no centro dos debates trava-
dos no livro. Afinal, municípios ou
comunidades saudáveis dependem de
uma prática contínua de aprimoramen-
to desse ambiente, por meio de estraté-
gias que priorizem a saúde dos cidadãos
dentro daquela lógica ampliada de qua-
lidade de vida, com ações intersetoriais
e garantia de participação social. Decor-
re que uma cidade saudável deve ser
também, necessariamente, uma cidade
justa, pois as iniquidades sociais se des-
tacam entre as causas de deterioração
da saúde. É imprescindível, portanto,
reconfigurar o debate sobre as favelas e
outros espaços urbanos ainda estigmati-
zados como “inimigos” da cidade a se-
rem “eliminados”. Os autores da

coletânea defendem uma perspectiva
universal de luta pelo direito à cidade e
uma promoção da saúde emancipatória
no âmbito territorial.

Alguns territórios são analisados de
modo específico. Na cidade do Rio de
Janeiro são considerados os casos do
Complexo de Manguinhos, na Zona
Norte, e da antiga Colônia Juliano Mo-
reira, na Zona Oeste, áreas que rece-
beram investimentos do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) para
favelas. Ainda no Estado do Rio, estu-
da-se o município de Itaboraí, onde há
previsão de crescimento populacional e
interferência nos ecossistemas locais.
Examina-se também o crescimento de-
sordenado na Amazônia Legal, com a
consequente degradação dos ecossiste-
mas e o aumento da iniquidade social.

De modo mais geral, a coletânea
analisa a história da construção das cida-
des desde a chegada da industrialização
e dos processos de urbanização excluden-
tes. Buscam-se também metodologias e
indicadores para a identificação dos pro-
blemas e a avaliação das intervenções
socioespaciais realizadas. Os autores cum-
prem, assim, o objetivo principal de con-
tribuir para políticas públicas voltadas para
a melhoria da saúde das cidades.
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Trabalho de campo com
animais: procedimentos,
riscos e biossegurança
Elba R. Sampaio de Lemos
e Paulo Sergio D’Andrea (orgs.)

O trabalho de muitos
pesquisadores não se
restringe ao labora-
tório. Aqueles que
estudam zoonoses
– doenças trans-
mitidas por ani-
mais – estão
entre os que

costumam ir a
campo. Contribuir para a capacita-

ção desses profissionais é o objetivo
deste livro. A coletânea apresenta e
discute diversos aspectos importantes
para evitar acidentes e assegurar a pro-
teção do profissional e do ambiente
no trabalho de campo com animais,
bem como os procedimentos necessá-
rios antes e depois da expedição.

180 páginas | 21 x 26 cm| R$ 46

Saúde e jornalismo:
interfaces contemporâneas
Kátia Lerner e Igor Sacramento (orgs.)

Apresenta análises
sobre os modos
como o campo
jornalístico pro-
duz sentidos e
representações
sobre a saúde
e a doença no
contexto con-

temporâneo. Aborda as
implicações das narrativas jornalísticas
na construção do cuidado com a saú-
de; na preocupação com epidemias e
com os riscos de adoecer e sofrer; na
obsessão pelo bem estar e pela boa
forma; e nas percepções sobre o SUS
e os serviços públicos de saúde. Discu-
te também teorias e procedimentos
analíticos para o estudo da mediação
jornalística no contexto da cobertura
de temas da saúde.

272 páginas | 16 x 23 cm| R$ 38

Saúde indígena em
perspectiva: explorando
suas matrizes históricas
e ideológicas
Carla Costa Teixeira
e Luiza Garnelo (orgs.)

Compreender a atu-
al política pública de
saúde indígena à
luz de seus antece-
dentes: com este
objetivo, a cole-
tânea aumenta
a visibilidade
das vozes indí-

genas no cenário sociopolíti-
co brasileiro. Os capítulos oferecem
um panorama bastante consistente
sobre o campo da saúde indígena no
Brasil. O livro assinala as diferenças
e as dificuldades, mas também apon-
ta caminhos de articulação possíveis
entre o sistema médico oficial e o
sistema indígena. Mais: corrobora a
importância do diálogo para estabe-
lecer interações criativas e, sobretu-
do, “contribuir com a provisão de
uma atenção sanitária culturalmen-
te sensível”.

262 páginas | 21 x 26 cm| R$ 55

Avaliação em saúde: dos
modelos teóricos à práti-
ca da avaliação de pro-
gramas de controle de
processos endêmicos
Elizabeth Moreira dos Santos e Marly
Marques da Cruz (orgs.)

O livro propõe pro-
cessos avaliativos
não para gerar infor-
mações de forma
burocrática, mas
para compreen-
der como e por
que aqueles re-
sultados são pro-

duzidos, tornando-os cada
vez mais relevantes para melhorar os

serviços estudados. E isso requer ava-
liações que contemplem tanto as pers-
pectivas técnicas e normativas quanto
a visão dos usuários. Dessa forma, os
achados de um processo avaliativo
podem, de fato, contribuir para a to-
mada de decisões, os ajustes necessá-
rios nos programas ou a busca de novas
alternativas.

254 páginas | 16 x 23 cm| R$ 38

Segurança do paciente
(vols. 1 e 2)
Paulo Sousa e Walter Mendes (orgs.)

É preciso disseminar
a cultura da segu-
rança nos servi-
ços de saúde,
com o objetivo
de melhorar
a qualidade e
os resultados

desses serviços.
Importantes contribui-

ções nesse sentido podem ser encon-
tradas nestes dois volumes, assinados
por especialistas brasileiros e portugue-
ses. De modo a suprir as necessidades
de formação de profissionais e gesto-
res da saúde, os livros têm por base
conhecimentos e evidências que re-
fletem o atual estado da arte em se-
gurança do paciente. Os leitores
encontrarão subsídios para que, no
dia a dia, mudanças na prática dos
cuidados resultem em serviços mais
seguros em todos os pontos da aten-
ção à saúde.

452 páginas (vol. 1) e 208 páginas
(vol. 2) | 21 x 26 cm|
R$ 99 (vol. 1), R$ 59 (vol. 2) e R$
125 (vols. 1 e 2)
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Amazônia, com uma
vasta biodiversidade de
fauna e flora, foi um im-
portante espaço trilhado
por “homens de ciência”

que buscavam produzir conhecimento
no século 19. Um desses homens foi o
naturalista britânico Alfred Russel Walla-
ce (1823-1913). Seus relatos de viagem
à região, ao longo de quatro anos de
excursões coletoras, de 1848 e 1852,
foram amplamente utilizados por histo-
riadores, antropólogos e cientistas soci-
ais para reconstituir algumas dimensões
da realidade brasileira. A partir desses
escritos, a aluna do doutorado em His-
tória das Ciências e da Saúde da Casa
de Oswaldo Cruz Carla Lima pôde con-
cluir que interações com o meio, rela-
ções de confiança e ações de cooperação
da população local desempenharam um
papel profundo nas pesquisas naturalis-
tas, enfatizando o caráter coletivo das
práticas científicas.

Ao seguir os naturalistas, a aluna
observou que o trabalho de campo não
se fecha a influências e interações. “No
processo da história natural, relações
entre pesquisadores e agentes coloniais
influenciaram os resultados dos estudos”,
frisou. De acordo com ela, várias cate-
gorias sociais locais foram necessárias
para possibilitar a viagem de Wallace
pelo interior da Amazônia, como propri-

A
etários de terras, negociantes estrangei-
ros, regatões portugueses, caçadores in-
dígenas, serviçais negros e remadores.

O trabalho em campo, longe de ser
uma atividade solitária, era permeado,
segundo Carla, por um ambiente cola-
borativo. No interior da Amazônia,
Wallace teceu uma rede de relaciona-
mentos pessoais com um grupo de es-
trangeiros residentes e de origem
portuguesa. Esse grupo foi fundamental
para apoiar suas coletas na região, uma
vez que a grande maioria detinha algum
conhecimento da geografia, vegetação
e fauna da região, além de possuir do-
mínio econômico e influência social para
assegurar aos naturalistas a infraestrutu-
ra necessária para suas pesquisas.

No estudo, Carla explica que para
constituir uma expedição para o interi-
or da bacia do Amazonas e seus aflu-
entes era preciso contar com uma série
de recursos, tais como documentos,
embarcações, mantimentos e ajudan-
tes. De acordo com ela, a dependên-
cia dos coletores não se encerrava ao
contingente de pessoas de origem eu-
ropeia. Em todos os trechos que atra-
vessou na Amazônia, Wallace precisou
da ajuda de outras categorias sociais –
negros, mestiços, índios, tapuios – para
realização de atividades específicas:
remar, carregar e descarregar objetos,
construir equipamentos, caçar animais,

FIO DA HISTÓRIA

escalar árvores, guiar os exploradores
e se comunicar com os ameríndios de
outras comunidades.

“Essas interações alertam para o
fato de que encontrar ajudantes ‘bem
dispostos’ podia alterar significativamen-
te os resultados finais de um trabalho
de campo.”, observou. Nesse caso,
muitos dos dados e reflexões efetuados
pelo naturalista foram resultados tanto
do estudo de referências e de coleções
produzidas na Europa, quanto de sua
observação em campo da atuação de
caçadores locais, visto que estes atores
sociais eram perfeitamente conscientes
sobre a distribuição dos animais ao lon-
go da geografia dos rios.

Ao embarcar em uma canoa indí-
gena para explorar objetos de suas pre-
tensões, Wallace não tinha apenas que
contar com seus instrumentos técnicos
de origem europeia, mas, sobretudo,
com a experiência e recursos indígenas.
Esses aspectos se apresentavam como
elemento indispensável para um coletor
aprender a localizar, usar e classificar lu-
gares e seres desconhecidos. A partir
dessas análises, Carla Lima conclui que
todos os escritos “científicos” de Walla-
ce, que contemplaram sua experiência
na Amazônia, se apropriaram dos co-
nhecimentos locais para compor a ordem
de explicações quer sobre a distribuição
geográfica dos seres vivos, quer mape-

Amanda de Sá
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ando as potencialidades econômicas da
flora.  Na opinião da aluna, essas intera-
ções com a realidade local incorreram
em um aprendizado que influenciaria
não apenas na sua visão sobre a relação
entre os seres vivos, mas também lhe
renderia, em parte, reconhecimento so-
bre seu trabalho na comunidade de “ho-
mens de ciência”.

Conforme destacou a aluna, as mo-
tivações de Wallace para coletar na
Amazônia podem ser explicadas como
parte de um movimento coletivo amplo
que arrebatou o interesse de milhares
de pessoas na Europa em relação à na-
tureza. Segundo Carla, desde o século
18 desenvolveu-se na Inglaterra uma
complexa cultura de coleta, que, por sua
vez, foi um desdobramento de uma nova
sensibilidade que enfatizava uma preo-
cupação com a natureza. “Essa sensi-
bilidade não apenas encaminhou
modismos dos salões das ca-
madas sociais mais abastadas,
como movimentou um merca-
do de compra e venda de es-
pécimes animais, minerais e
plantas exóticas.”, comentou.

Justificando sua escolha
de pesquisa, Carla Lima apon-
ta a importância de Wallace
como um dos precursores de
assuntos atuais como extinção
de espécies, conservação e
sustentabilidade, socialismo e
questão da terra, direitos das
mulheres e ceticismo religioso.
Desenvolveu estudos nos cam-
pos da biologia, da história da
ciência e também atuou na di-
vulgação científica. Wallace foi
o primeiro a propor a distribui-
ção geográfica das espécies ani-
mais e, como tal, é considerado
um dos precursores da ecologia
e da biogeografia e, por vezes,
chamado de “Pai da biogeogra-
fia”. O cientista publicou 22 li-
vros completos e pelo menos
747 peças curtas, 508 das
quais foram artigos cientí-
ficos. Carla Oliveira de
Lima possui graduação e
mestrado em história, am-
bos pela Universidade Fede-
ral do Amazonas (Ufam).

Abaixo, imagem de Alfred Wallacee ilustrações de seus livros
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o ano da 15ª Conferên-
cia Nacional de Saúde
(CNS), marcada para 1°
de dezembro deste ano,
em Brasília, a Casa de

Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) inaugurou,
em parceria com o Conselho Nacional
de Saúde, uma exposição sobre o Sis-
tema Único de Saúde intitulada Pelos
caminhos do SUS. A mostra traça a his-
tória do SUS, cujo momento decisivo
ocorreu em 1986, durante a 8ª CNS.
Dois anos depois a Constituição Fede-
ral assegurou a sua implantação no país.
O objetivo é desenvolver o tema sob
uma perspectiva crítica, mas ao mes-
mo tempo lúdica, de modo a desmisti-
ficar e informar o público sobre o
sistema, mostrando avanços e apontan-
do desafios. Este ano a conferência terá
como tema Saúde pública de qualida-
de para cuidar bem das pessoas e como
eixo Direito do povo brasileiro.

A mostra, que fica em cartaz até ju-
lho, na Fiocruz, pretende afastar o ponto
de vista estabelecido pelo senso comum
sobre o SUS, segundo o qual, por exem-
plo, o sistema se reduziria à uma inefici-
ente assistência à saúde. Desenvolvida
com painéis, fotos e outros recursos de
interação com o público, estrutura-se em
quatro módulos. O visitante se depara
com módulos como Sustentando o SUS,
em que uma estrutura em forma de arco
sugere o envolvimento de um grupo para
a construção dos “pilares” do SUS. Em
Time da Saúde, é possível conhecer mais
sobre os profissionais da área. A ativida-
de Árvore da Saúde é uma oportunidade
para o visitante interagir completando a
estrutura cenográfica com folhas, usando
diferentes conceitos relacionados à saú-
de pública. A exposição também inclui
uma animação, que revela como o siste-
ma se organiza para o público.

A mostra Pelos caminhos do SUS é
uma iniciativa que surge a partir de uma

N
Haendel Gomes

foto: Peter Elicciev

MEMÓRIA

parceria da Fiocruz com o Conselho Na-
cional de Saúde (CNS). Foi desenvolvi-
da pelo Museu da Vida em parceria com
pesquisadores do Observatório História
e Saúde, vinculados à Casa de Oswal-
do Cruz (COC/Fiocruz). Ela nasceu de
reflexões em torno das manifestações
de junho de 2013. “Um dos objetivos
iniciais do projeto é ampliar o diálogo
com a sociedade civil e os movimentos
sociais”, destacou Diego Vaz Bevilaqua,
chefe do Museu da Vida. “A exposição
é bastante leve e própria para se tornar
itinerante por diversos locais no Brasil,
de forma a atingir mais diretamente a
população”, afirmou.

De acordo com o pesquisador da
COC Carlos Henrique Paiva, um dos or-
ganizadores da exposição, a ideia de apre-
sentar muitas das complexas questões
sobre o SUS nasceu em março de 2013.
O objetivo, diz o pesquisador, “era discu-
tir o papel do Ministério da Saúde na tra-
jetória da saúde pública nacional. A ideia
de se produzir informações que dialogas-
sem com as pessoas, que incorporassem
o contraditório, as tensões, as críticas, se
radicalizava. Não poderíamos correr, de
forma alguma, o risco de produzir uma
exposição que reproduzisse um discurso
oficial sobre a saúde no Brasil, ou que re-
produzisse um discurso que não fosse ca-
paz de incorporar as legítimas críticas ao
estado da saúde pública no país”, explica
Paiva. O desafio era “produzir marcos
contextuais que fossem capazes de dar
conta tanto da potência quanto das con-
tradições do atual sistema de saúde”,
completou o pesquisador.

“O público terá a oportunidade de
conhecer o SUS de forma crítica, lúdica
e interativa, caminhando pelas conquis-
tas, perspectivas e principalmente pe-
los desafios que ainda existem na luta
pela saúde pública de qualidade”, con-
cluiu Hilda Gomes, coordenadora do
Serviço de Educação em Ciências e
Saúde do Museu da Vida (Seducs) e que
participou da organização da mostra.

Trajetória em favor da saúde
Exposição revela história e desafios do SUS
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