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O que você achou da nova
Revista de Manguinhos?

Mande seus comentários para:

Av. Brasil, 4365 - Manguinhos - Rio de
Janeiro - CEP: 21045-900

e-mail: ccs@fiocruz.br

tel: (21) 2270-5343

Fundação Oswaldo Cruz lança, nesta
oportunidade, seu novo instrumento

de comunicação com a sociedade:
a Revista de Manguinhos.

Pretendemos, com este novo veículo, levar
mais e melhores informações sobre as atividades
científicas, de ensino, de produção e de prestação
de serviços que realizamos na Instituição, em prol da
saúde dos brasileiros. Esta é uma obrigação de todas as
instituições públicas do país: compartilhar com a
sociedade, que as mantêm, tudo o que nelas se produz.

Temos, aqui na Fiocruz, a clara noção do papel
da ciência e tecnologia no mundo moderno: é
através da pesquisa científica e das inovações que se
venham a gerar dela que as sociedades podem obter
benefícios para o incremento da sua qualidade de vida.
Bem maior de todos os indivíduos, a saúde é uma das
grandes beneficiárias contemporâneas dos avanços
científicos: vejam-se os anos de vida com qualidade
propiciados pelos avanços tecnológicos em vacinas
mais seguras, diagnósticos precoces e mais precisos,
medicamentos e intervenções clínicas e cirúrgicas.

É um pouco disto tudo que falamos na nova Revista
de Manguinhos, trazendo aos leitores as novidades
das diversas unidades que compõem esta complexa
instituição centenária, solidamente plantada num
castelo mourisco no Rio de Janeiro, mas que se
projeta hoje também por todas as regiões do país,
em suas unidades da Amazônia, do Nordeste e de
Minas Gerais, ou através da cooperação técnica que
alcança praticamente todos os estados e a maioria
dos municípios brasileiros.

Boa leitura e bom proveito.

Paulo M. Buss
Presidente da Fiocruz
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Fiocruz

abre centro

em Manaus
Depois de crescer no Rio e

se expandir por Belo Horizonte,
Salvador e Recife, a Fundação
Oswaldo Cruz acaba de fincar sua
bandeira em definitivo na Amazô-
nia ao inaugurar em Manaus o pré-
dio do Centro de Pesquisas
Leônidas e Maria Deane (CPqLMD).
Um dos objetivos é desenvolver
estudos sobre a transmissão de Aids
entre índios, populações ribeiri-
nhas e grupos específicos da Ama-
zônia. O CPqLMD vai oferecer cur-
sos de formação em saúde públi-
ca, desenvolverá trabalhos em
epidemiologia molecular de vírus,
bactérias e demais agentes causa-
dores de doenças, nutrição e saú-
de reprodutiva, entre outras linhas
de pesquisa.

O prédio conta com labora-
tórios, auditório, salas de aula, bi-
blioteca, livraria e sistema de te-
lecomunicações. No pátio inter-
no, em homenagem à cultura in-
dígena, foi instalada a Oca da Ci-
ência, Cultura e Saúde.

O Centro também sediou a I
Conferência de Pajés do Amazo-
nas, com o tema Biodiversidade e
direitos de propriedade intelec-
tual – proteção do saber indígena.

A estética
do invisível

Mais de 40 mil fotos de mi-
croorganismos, bactérias, células
e tecidos estarão em breve dis-
poníveis na internet para consul-
ta. A iniciativa faz parte do Proje-
to Biodigital, criado pelo Depar-
tamento de Ultra-estrutura e Bio-
logia Celular do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC) – que tem cerca de
100 mil imagens em negativo, ar-
quivos digitais e vídeo.

A maior parte do material foi
obtida a partir de microscópios
eletrônicos, que ampliam as ima-
gens em até 500 mil vezes. Os
pesquisadores vão montar um sis-
tema de base de dados para as
fotografias com um glossário de
termos biológicos. As fotos tam-
bém terão ligação umas com as
outras para facilitar as pesquisas.

Até dezembro será criado
um protótipo com mil imagens
para ser utilizado pelos diferen-
tes programas de pesquisa e en-
sino da Fiocruz. Depois, o mes-
mo acervo ficará na internet para
consulta. Além do uso das ima-
gens, os pesquisadores planejam
publicar atlas com fotos de bio-
logia celular e parasitária.

Mais imagens de microorga-
nismos em: <www.fiocruz.br/ccs>.

Tranqüilizantes
podem trazer
riscos a idosos

A suspeita de que os idosos
podem aumentar os riscos de fra-
turas devido ao uso de tranqüli-
zantes, já levantada por estudos
internacionais, foi pesquisada no
Brasil pelo epidemiologista
Evandro Coutinho, da Escola Na-
cional de Saúde Pública (Esnp),
através de um financiamento do
CNPq. O estudo, intitulado O uso
dos medicamentos como fator de
risco para fratura grave decorren-
te de queda em idosos, foi feito
por Coutinho em cinco hospitais
do Rio de Janeiro: Salgado Filho,
Miguel Couto, Hospital do
Fundão, Hospital do Andaraí e
Pedro Ernesto (Uerj).

Em
homenagem
aos índios o
CPqLMD
ganhou a Oca
da Ciência,
Cultura e
Saúde

Toxoplasma gondii invadindo a célula muscular
esquelética. Ampliação: nove mil vezes

N O T A S
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Qualidade doQualidade doQualidade doQualidade doQualidade do
ar é avaliadaar é avaliadaar é avaliadaar é avaliadaar é avaliada

O Centro de Estudos da Saú-
de do Trabalhador e Ecologia Hu-
mana (Cesteh) está desenvolven-
do o projeto Avaliação da Quali-
dade do Ar no Estado do Rio de
Janeiro e o Impacto na Saúde. O
objetivo é comprovar e medir a
relação existente entre poluição
do ar e a saúde respiratória da
população, além de disponibilizar
dados que servirão de base para
outras pesquisas. Uma unidade
móvel de medição da poluição
no campus da Fiocruz está levan-
tando informações sobre a quan-

tidade de substâncias
como monóxido carbô-
nico (CO) e dióxido de
enxofre (SO2), que cau-
sam e agravam casos de
bronquite, rinite e asma,
além de se relacionarem
também com doenças
cardiovasculares.

Cecal  fazCecal  fazCecal  fazCecal  fazCecal  faz

35 anos35 anos35 anos35 anos35 anos
O primeiro biotério do

Brasil foi montado em 1904,
pelo sanitarista Oswaldo
Cruz. Mantidos em vários
locais do campus de Man-
guinhos, os animais de la-
boratório já eram então fun-
damentais para as pesqui-
sas. Em 1967 foi construído
o primeiro prédio do bio-
tério, embrião do atual Cen-
tro de Criação de Animais
de Laboratório (Cecal) da
Fiocruz, que completou 35
anos em outubro. O simpósio
Animal de laboratório em ciên-
cia e tecnologia, o IV Encontro
de Técnicos de Animais de La-

A pesquisa contou com a
parceria do sociólogo Sidney
Dutra da Silva, da Unati (Univer-
sidade Aberta da Terceira Idade),
vinculada à Uerj. Eles entrevista-
ram e avaliaram 484 idosos, sen-
do 169 que sofreram fratura de-
corrente de queda e 315 como
grupo de controle. “Foi necessá-
rio comparar dois grupos para
controlar fatores como idade,
sexo, nível de saúde, entre ou-
tros, que podem influenciar no
uso de medicamentos”, disse
Coutinho. Assim foi possível con-
cluir que, para os usuários de tran-
qüilizantes, o risco da queda e
da conseqüente fratura aumenta
cerca de duas vezes em relação
aos que não tomam os benzodia-
zepínicos, como são chamados
medicamentos como Lexotan,
Valium, Diazepan, entre outros.

Freqüentemente esses re-
médios causam tonteira e fraque-
za muscular. “Outros estudos in-
dicam que há duas propriedades
desses medicamentos que seri-
am as principais responsáveis: a
atividade sedativa e o bloqueio
alfa adrenergético”, observa
Coutinho. O epidemiologista se
refere às alterações psicomotoras
e ao relaxamento postural, ou
seja, a maior probabilidade de
esses usuários apresentarem mais
tonteiras e confusão, bem como
sofrerem uma redução da massa
muscular e da densidade óssea.
“Os idosos são mais sensíveis a
esses medicamentos”, alerta.

Olimpíada de
Saúde reúne mais
de 500 escolas

Dirigida a alunos de escolas
públicas e particulares e organiza-
da pela Fiocruz, com apoio do
CNPq e da Associação Brasileira
de Saúde Coletiva (Abrasco), a
Olimpíada Brasileira de Saúde e
Meio Ambiente teve inscritas mais
de 500 escolas de todo o país.

A Olimpíada terá uma fase
regional e outra nacional e a par-
ticipação de alunos do Ensino
Fundamental (7ª e 8ª séries) e
do Ensino Médio (antigo segun-
do grau). São três categorias: Arte
e Ciência, Produção Literária e
Projeto de Ciências. Acompanhe
a Olimpíada pela internet no site
<www.olimpiada.fiocruz.br>.

O Cecal/Fiocruz mantém criação de animais
como os macacos Rhesus

boratório e o lançamento do li-
vro Animais de laboratório – cri-
ação e experimentação, marca-
ram o aniversário do Cecal.

Unidade de
medição de
poluição
avalia a

qualidade do
ar do RJ
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Em busca de uma vacina para a

malária

Hemácia infectada
pelo Plasmodium,
agente da malária

I

Apesar de não ter o destaque dado à
Aids e não se manifestar através de
grandes surtos em metrópoles como o
dengue, a malária vem se consolidando
como a endemia que mais mata
no mundo, com mais de um milhão
de óbitos por ano, segundo o Unicef.

I M U N O L O G I A
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ó no Brasil, ocorrem de 500
a 600 mil casos por ano, a
grande maioria nas regiões
Norte e Centro-Oeste (con-

sideradas, assim como a África onde
se concentram 90% das mortes, de
menor importância).

Poucos laboratórios no mun-
do estudam vacinas contra a do-
ença. O Laboratório de Pesquisas
em Malária, do Departamento de
Imunologia do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz) está desenvol-
vendo uma vacina antimalárica
que, em testes laboratoriais, com-
provou poder imunizar macacos
(Saimiri sciureus) contra o proto-
zoário Plasmodium falciparum
(responsável por 99% das mortes
por malária). De vá-
rias moléculas can-
didatas, a MSP3 e a
Glurp foram as que
obtiveram os me-
lhores resultados,
produzindo boa
resposta imunogênica (produção
de anticorpos), comprovando se-
rem inócuas (nenhum ou poucos
efeitos colaterais) e terem efeito
protetor. Além dessas moléculas (já
conhecidas na literatura médica),
os pesquisadores encontraram
uma desconhecida que está pres-
tes a entrar na fase de testes com
macacos, denominada temporari-
amente de 40KDA, o equivalente
a seu peso molecular.

Segundo Maria de Fátima
Ferreira da Cruz, chefe do Labora-
tório de Pesquisas em Malária, as
próximas etapas do estudo da MSP3
e da Glurp são a realização de tes-
tes em um maior número de ani-
mais para se chegar a um resulta-
do mais seguro e, em seguida, tes-
tes clínicos com seres humanos.
"Também estudamos desenvolver
uma vacina para o Plasmodium
vivax, que não é considerado le-
tal, mas causa enormes prejuízos
econômicos nas regiões endêmi-

cas, devido às faltas de trabalha-
dores e gastos com tratamento",
disse a pesquisadora.

A doença
A malária é uma doença para-

sitária principalmente de regiões
tropicais, causada pelo protozoário
Plasmodium, que ataca as hemácias
(glóbulos vermelhos do sangue) e
as células de órgãos como o baço,
o fígado e a medula óssea. O mos-
quito transmissor mais comum no
Brasil é o Anopheles. Causa dor de
cabeça e na nuca, febre sempre no
mesmo horário, vômito, náusea, le-
targia (sono profundo), anemia, en-
fraquecimento geral e lesões nos ór-
gãos infectados. Ainda não há va-
cina contra a malária. Quem mora

ou está nas regiões
endêmicas, deve
evitar o contato
com o mosquito,
que costuma picar
de manhã cedo e no

final da tarde, utilizar repelentes no
corpo, telas nas janelas, mosquitei-
ros sobre as camas e, aos primei-
ros sintomas, procurar um posto
médico. O tratamento é de no mí-
nimo 14 dias e não deve ser inter-
rompido, pois o protozoário pode
ficar incubado.

Dos cerca de 170 tipos de Plas-
modium, apenas quatro são capa-
zes de infectar o homem: falciparum
(quase 20% dos casos), vivax (80%
dos casos), malariae (2 a 3% dos
casos) e ovale (não existente no Bra-
sil). "Acredita-se que o falciparum te-
nha vários mecanismos de aderên-
cia ao endotélio vascular (parede
dos vasos) que tornam a doença
mais severa, causando tromboses e
coágulos devido às toxinas que ele
produz", explica Fátima.

O Laboratório de Malária es-
tuda vários aspectos da doença que
podem influenciar no desenvolvi-
mento de uma vacina, como as fa-
ses distintas do Plasmodium, que é

sexuada no mosquito e assexuada
no homem ou no macaco. "Trata-se
de um organismo muito mutável. As
moléculas que estamos estudando
imunizaram os macacos para a fase
sangüínea do protozoário, quando
os sintomas aparecem e, se não fo-
rem tratados, podem levar à morte",
explica Leonardo Carvalho, pesqui-
sador visitante que faz os testes com
os macacos. Outro aspecto colabo-
rador é o estudo das restrições ge-
néticas da população a ser imuniza-
da. Populações que já foram sensi-
bilizadas pelo Plasmodium podem
manifestar restrições à vacina.
Pesquisar a genética do Plasmodium
também faz parte do trabalho da
equipe. Pelo fato de o protozoário
demonstrar ser polimórfico (capaz
de reordenar os genes) nas suas di-
visões, é importante conhecer esses
mecanismos para poder utilizar as
moléculas que sejam eficazes tam-
bém contra os organismos modifi-
cados. Finalmente, são analisados
os aspectos imunopatológicos da
malária. Segundo Fátima, o proto-
zoário induz a uma resposta imune
altíssima, podendo agravar o qua-
dro, causando anemia grave, malá-
ria cerebral (envolvimento do cére-
bro pelos protozoários) e insufici-
ência renal e pulmonar.

Diagnóstico
mais preciso

Um novo tipo de diagnóstico,
que dá o resultado em um dia para
falciparum e vivax, o PCR (técnica
de biologia molecular que pode
detectar o parasita quando seu nú-
mero ainda é baixo no organismo
infectado), foi padronizado pela
equipe para ser utilizado principal-
mente no caso de seleção de doa-
dores de sangue. O diagnóstico
geralmente é feito apenas pela ob-
servação de amostra de sangue no
microscópio dos candidatos pré-
selecionados por um questionário
padrão do Ministério da Saúde.

Laboratório estuda
múltiplos aspectos

da malária

S



REVISTA DE MANGUINHOS DEZEMBRO DE 200210

Vetor da malária, o Anopheles pica
uma pessoa. A doença atinge, a

cada ano, 500 mil pessoas no Brasil

Malária

A malária como causa de inaptidão
chegou a ocupar o terceiro lugar
entre 76 diferentes causas de rejei-
ção de doadores do Hemocentro do
Amazonas (Hemoam), segundo pes-
quisa do Laboratório feita em 2000.
Grande parte das pessoas que ha-
viam tido malária nos últimos me-
ses antes do teste era rejeitada sem
se comprovar se o paciente pode-
ria transmitir ou não o protozoário.
"A nova técnica visa resgatar indi-
víduos considerados inaptos pelo
questionário, aumentando o núme-
ro de bolsas de sangue disponí-
veis", conta Fátima.

A doença reapareceu no Rio
de Janeiro em março, numa praia
de difícil acesso e pouco habitada
de Paraty (Praia do Sono), no Rio
de Janeiro, alertando as autorida-
des. Um argentino que viaja por
todo o país teria sido picado pelo
mosquito Anopheles cruzii, que
transmitiu a doença a pelo menos
cinco pessoas da região. Segundo
Maria de Fátima, os casos em Paraty
são como outros que acontecem em
pontos isolados do Rio de Janeiro.
"A Funasa já fez esse tipo de blo-
queio sanitário em vários locais. E,
pela região ser de difícil acesso, é
mais fácil de se controlar a trans-
missão. Se o caso tivesse ocorrido
num local como Búzios, por exem-
plo, aí sim teríamos motivos para
nos preocuparmos", diz a pesqui-
sadora da Fiocruz.

De acordo com a Organi-
zação Mundial de Saúde, hoje
em dia, a malária é de longe a
doença tropical e parasitária
que mais causa problemas so-
ciais e econômicos no mundo
e só é superada em número
de mortes pela Aids. Também
conhecida como paludismo, a
malária é considerada proble-
ma de saúde pública em mais
de 90 países, onde cerca de
2,4 bilhões de pessoas (40%
da população mundial) convi-
vem com os risco de contágio.
Anualmente, sobretudo no con-
tinente africano, entre 500 e
300 milhões são infectados, dos
quais cerca de um milhão mor-
rem em conseqüência da do-

ença. No Brasil, principalmen-
te na região amazônica a ma-
lária registra até 600 mil ca-
sos por ano - no entanto, aqui
a letalidade da moléstia é bai-
xa e não chega a 0,1% do nú-
mero total de enfermos.

De 1988 até 2001, ocor-
reu uma inversão da predo-
minância do Plasmodium
falciparum pela do vivax, de
49,5 para 80%. Acredita-se
que a ação mais rápida no di-
agnóstico e tratamento por
parte dos profissionais da
Funasa nos últimos anos te-
nha causado a mudança, já
que o ciclo de transmissão do
falciparum é mais lento e fá-
cil de ser evitado.

SAIBA MAIS

www.who.int/heath_topics/
malaria/en/

www.ioc.fiocruz.br/
pages/dep.htm

www-micro.msb.le.ac.uk/
224/Malaria.html

www.malaria.org/
whatismalaria.html
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ois artigos publicados
recentemente em duas
das mais prestigiadas
revistas científicas do

mundo, a Nature (03/10) e a
Science (04/10), puseram em
evidência a malária, doença que
infecta milhões em todo o mun-
do. A Nature publicou estudo so-
bre a descrição do genoma do
mais perigoso parasita da malá-
ria, o Plasmodium falciparum. Na
Science foi anunciado o seqüen-
ciamento do genoma do mais im-
portante mosquito transmissor da
doença, o Anopheles gambiae.
O artigo da Science sobre o ge-
noma do mosquito teve como um
dos autores o biólogo molecular
e ex-presidente da Fiocruz
Carlos Morel, atual diretor do
Programa de Doenças Tropicais
da Organização Mundial de Saú-
de (TDR/OMS).

“Trata-se de um extraordi-
nário momento da história da ci-
ência”, diz Morel. “Participei do
artigo da Science, pois o TDR foi
um dos coordenadores do seqüen-
ciamento do Anopheles”, afirma
o pesquisador.

A malaria infecta mais de

Retrato
de corpo
inteiro
Genomas de parasita e mosquito abrem
nova perspectiva para estudos da malária

300 milhões de pessoas anual-
mente, matando cerca de um mi-
lhão delas. Cerca de 90% das
mortes são de crianças menores
de 5 anos. O Brasil registra cen-
tenas de milhares de novos ca-
sos a cada ano.

Segundo a OMS, campanhas
de saúde pública contra a malá-
ria sofreram repetidas derrotas na
última década devido à resistên-
cia do mosquito e do parasita,
apesar de tecnologias disponíveis
no mundo desenvolvido. Medi-
camentos contra o parasita estão
perdendo sua eficácia. E a resis-
tência à cloroquina, que é a mais
barata e largamente utilizada dro-
ga contra a malária, é cada vez
mais comum na África. A segun-
da droga mais efetiva, porém
mais cara, a sulfadoxinapyrime-
thamina, também está perdendo
eficácia em áreas endêmicas do
leste e sudeste do continente.

Por outro lado, autoridades
de saúde têm reiteradamente cha-
mado o mosquito de “o mais im-
portante inseto do mundo”. O A.
gambiae também ganhou o ape-
lido de “máquina da malária” de-
vido à sua predileção por atacar

humanos e a incrível capacidade
de picá-los até centenas de ve-
zes por dia.

Os artigos publicados em
Nature e Science, segundo os
autores, abrem uma nova pers-
pectiva na luta contra a doença.
Com as informações, malariolo-
gistas poderão levantar informa-
ções antes escondidas no geno-
ma, que podem ser empregadas
no desenvolvimento de novos
inseticidas, repelentes e medica-
mentos.

“ Temos agora uma diretriz
para estudos em homens, no
Plasmodium e no mosquito”, ob-
serva Morel. “A pesquisa abre um
novo campo de trabalho”.

SAIBA MAIS

http://mim.nih.gov
(Iniciativa Multilateral

para a Malária)

www.tigr.org
(Instituto para

Pesquisa Genômica)

G E N O M A
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meniUm golpe na
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ngite
Pesquisadores de Bio-

Manguinhos estão perto
de obter vacina contra a

Neisseria meningiditis

epare na foto ao lado.
Trata-se de uma bactéria
ampliada milhares de vezes.
Vista desse modo, é uma bela
imagem de um mundo invisí-

vel a olho nu e desvendado graças
a modernos microscópios. Mas não
se iluda. A bactéria em questão é a
Neisseria meningitidis, responsável por
cerca de 60% dos casos de meningite
meningocócica no Brasil.

Pois esse inimigo invísivel deverá,
em breve, ganhar um adversário de
peso. Pesquisadores do Laboratório de
Desenvolvimento de Vacinas Bacterianas
de Bio-Manguinhos, unidade da
Fundação Oswaldo Cruz, em coopera-
ção com outros cientistas, estão perto
de obter uma vacina contra a meningite
meningocócica provocada pela bactéria
Neisseria meningiditis do sorotipo B,
um dos principais agentes causadores
de meningite bacteriana.

Preparações experimentais da vacina,
inoculadas em animais de laboratório,
induziram a uma resposta imunológica
promissora, traduzida por altos títulos
de anticorpos com poder de lise (des-
truição) bacteriana, inclusive superior a
algumas vacinas similares que existem
no mercado. “Os ensaios para avaliação
de capacidade protetora reforçam a
resposta imune observada, aumentando
a possibilidade de, em breve, termos no
Brasil uma vacina adequada à realidade
epidemiológica brasileira e totalmente
desenvolvida no país”, diz a pesquisa-
dora Ellen Jessouroun, coordenadora da
pesquisa sobre a nova vacina.

R
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O trabalho de desenvolvimen-
to da nova vacina é resultado de
um projeto nacional que une equi-
pes da Fiocruz, do Instituto Butan-
tan e do Instituto Adolfo Lutz em
São Paulo. O projeto conta ainda
com a consultoria de Carl Frasch,
da Food and Drug Administration
(FDA), dos Estados Unidos.

Os primeiros testes da nova
vacina contra meningite com seres
humanos estão previstos ainda para
este ano ou começo de 2003. Inici-
almente, será avaliado se a vacina
apresenta efeitos adversos em adul-
tos saudáveis. Em seguida, será es-

tudada a imunogenicidade (capaci-
dade de imunização) do produto.
A partir desta primeira pesquisa,
será feito o estudo de fase 2 em cri-
anças.  A nova vacina contra me-
ningite do tipo B deverá ser aplica-
da em três doses, a intervalos de
dois meses.

Meningite meningocócica
pode matar em 48 horas

Uma das etapas da pesquisa
foi um estudo realizado no Institu-
to Adolfo Lutz, em São Paulo, para
definição das principais cepas (ti-
pos) dessas bactérias prevalentes

no Brasil. A partir desse levanta-
mento, as cepas de Neisseria
meningiditis do sorotipo B foram
utilizadas no preparo das vacinas
experimentais compostas de ele-
mentos presentes no envoltório
bacteriano.

A meningite meningocócica,
que atinge preferencialmente crian-
ças abaixo de 4 anos e adultos jo-
vens, provoca inflamação das
meninges, que recobrem o cérebro
e da medula espinhal. Em crianças
pequenas causa sintomas como
irritação, choro constante e rigidez
na nuca. Em crianças maiores e

Técnico de Bio-Manguinhos na
linha de produção: desenvolvimento
de novas vacinas e ampliação de produção
entre as metas da unidade da Fiocruz
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adultos, a doença causa febre, dor
de cabeça, náuseas, vômitos e rigi-
dez na nuca. Caso não seja diag-
nosticada e tratada rapidamente
pode causar morte em 48 horas.

Ainda hoje, é considerada
uma doença de alta letalidade, o
que justifica a aplicação rotineira da
vacina. A vacina brasileira repre-
senta um potencial avanço contra

Máquina de controle de qualidade
pode detectar impurezas nas vacinas

O desenvolvimento da nova
vacina é apenas parte das ativida-
des de Bio-Manguinhos. No esfor-
ço de nacionalização e auto-sufici-
ência brasileira na área de imuni-
zantes, a unidade da Fiocruz está
em fase de conclusão do Comple-
xo Tecnológico de Vacinas (CTV).
Com capacidade para produzir até
200 milhões de doses de imunizan-
tes por ano, o CTV é considerado
o maior e mais moderno complexo
industrial público de produção de
vacinas da América Latina.

O Complexo conta com equi-
pamentos e instalações para envase,
liofilização (processo de secagem da
vacina e transformação em pó para
conservação até a aplicação), revisão
e embalagem de vacinas. Para arma-
zenagem e conservação das vacinas
dispõe de câmaras frias para manter
congeladas até 14,5 milhões de do-
ses, 11 milhões de doses de vacinas
resfriadas e 18 milhões de doses de
diluentes usados em vacinas.

CTV tem mais moderno
complexo de fabricação

de vacinas do país

Duas centrais de produção in-
dependentes do CTV prepararão
vacinas virais e bacterianas. No
Centro de Produção de Antígenos
Virais (CPAV), com previsão de con-
clusão para 2003, serão formuladas
a curto prazo, ao ano, cinco mi-
lhões de doses da vacina dupla
viral (contra sarampo e rubéola) e

Economia de divisas
20 milhões de doses da tríplice viral
(sarampo, rubéola e caxumba).  O
CPAV também poderá produzir va-
cinas contra rotavírus, varicela e he-
patite A e, no futuro, um imunizante
contra dengue.

A produção da vacina HiB,
contra a bactéria Haemophillus
influenzae tipo B, que causa menin-
gite e pneumonia e é o principal
motivo de mortes em crianças até 2
anos, e do imunizante conjugado
para a meningite A e C são os obje-
tivos iniciais do Centro de Produ-
ção de Antígenos Bacterianos
(CPAB) do CTV. Para a HiB, está
programada uma produção de 20
milhões de vacina por ano e para a
meningite A e C a fabricação de um
milhão de doses.

Em 2001, Bio-
Manguinhos produ-
ziu quase 120 mi-
lhões de doses de
vacinas. Para este
ano, o laboratório
está fabricando a
vacina tetravalente
(contra difteria, té-
tano e coqueluche
(DTP), em parceria
com o Butantan, e
os imunizantes con-
tra Hib, meningites
A e C, poliomielite,
febre amarela e sa-
rampo.  Para 2003/
2004, outra meta é
chegar à pentava-

SAIBA MAIS
www.bio.fiocruz.br

a doença, principalmente com a
possibilidade de se ter um produto
adequado à situação epidemiológi-
ca brasileira.

Existem vacinas contra Neis-
seria meningitidis (sorogrupos A
e C) e vacinas conjugadas com
proteínas contra o sorogrupo C.
Contra o sorogrupo B existem as
vacinas combinadas compostas de

proteína ou proteínas e polissaca-
rídeo. Contra este último sorotipo
há uma vacina cubana já licencia-
da, que vem sendo aplicada em
vários paises, e uma vacina norue-
guesa em processo de licenciamen-
to. A vacina brasileira será composta
de proteínas e outros componen-
tes do envoltório bacteriano.

lente: numa única seringa as vaci-
nas DTP, HiB e contra hepatite B.

Laboratórios estatais de produ-
ção de vacinas, como Bio-Mangui-
nhos, proporcionam uma economia
anual de U$ 100 milhões em divisas
para o Brasil, fabricando no próprio
país algumas das vacinas usadas
pela população. Com a conclusão
do CTV e a introdução de novas
vacinas no portfolio de Bio-Mangui-
nhos, a economia com a produção
de imunizantes será ampliada e o
Brasil dará mais um passo na busca
da auto-suficiência na área, substi-
tuindo importações e gerando divi-
sas a partir de exportações.
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Um kit de reagentes para di-
agnóstico mais barato e rápido e
capaz de identificar tipos 1, 2 e 3
do vírus causador do dengue co-
meça a ser disponibilizado por
Bio-Manguinhos para laboratóri-
os públicos de todo o país.

Com o kit, desenvolvido em
cooperação com o Departamento
de Virologia do Instituto Oswal-
do Cruz, o diagnóstico do dengue
fica pronto em quatro horas, mui-
to menos do que os dois dias que
eram necessários até o momento
nos testes disponíveis em labora-
tórios públicos. No pico na últi-
ma epidemia de dengue no Rio,
os governos chegavam a fazer os
diagnósticos ao custo de R$ 17
cada, com kits comerciais, mais rá-
pidos. Cada resultado dado pelo
novo kit de Bio custa ao Ministé-
rio da Saúde apenas R$ 3,50.

Na epidemia de dengue des-
te ano, a ocorrência do vírus tipo
3 correspondeu a cerca de 90%
dos casos. A encomenda feita pela
Fundação Nacional de Saúde
(Funasa) para Bio-Manguinhos
antes do início da epidemia pre-
via a produção de mais de 80 mil
testes, que identificavam apenas
os vírus 1 e 2. No início da epide-
mia já haviam sido produzidos
mais de 34 mil testes, que não
identificavam o tipo mais agressi-
vo da doença. Rapidamente, a
Fundação se adaptou à situação e
alterou a composição do kit de
maneira que também fosse iden-
tificado o tipo 3.

Bio-Manguinhos produz
anualmente mais de dois milhões
de kits de diagnóstico para Aids,
leishmanioses, Chagas, hansení-
ase, hepatites virais, leptospirose
e rubéola.

Far-Manguinhos:
produção passa de um
bilhão de medicamentos

Teste para
vírus 1, 2 e 3
do dengue

e na área de vacinas a Fio-
cruz vai ampliando a oferta
de imunizantes, a produção
de medicamentos não fica
atrás. Através do Instituto de

Tecnologia em Fármacos/Far-Man-
guinhos, a Fundação ultrapassou a
marca de um bilhão de unidades
farmacêuticas produzidas somente
este ano.

Um recorde que veio acompa-
nhado do recebimento do Certifi-
cado de Boas Práticas de Fabrica-
ção (BFB) da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa). Far-
Manguinhos também foi credenci-
ado pela Anvisa como Centro de Es-

tudos de Equivalência Farmacêuti-
ca, condição necessária para apro-
vação de medicamentos, inclusive
genéricos.

Far-Manguinhos produz mais
de 70 medicamentos e já entrou com
pedido junto à Anvisa para iniciar
a produção de genéricos. Atualmen-
te, fabrica oito medicamentos que
compõem o coquetel anti-Aids. São
eles: didanosina, indinavir, estavu-
dina, lamivudina, zidovudina,
lamivudina+zidovudina, nevirapi-
na e ribavirina.

Laboratórios de Far foram credenciados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária

SAIBA MAIS
www.far.fiocruz.br

S
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ual a diferença entre um
homem e um rato? Eles
são 99% idênticos ou guar-
dam apenas 1% de seme-
lhança? Quem, impulsio-

nado pelo instinto de auto-estima, cra-
vou na segunda alternativa, errou. Va-
mos aos fatos: estipula-se que há 100
milhões de anos viveu um ancestral
comum do homem e do camundongo,
que seria a explicação para o genoma
quase idêntico das duas espécies (99%
de genes similares). Essa semelhança
torna o camundongo uma das cobaias
mais utilizadas em pesquisas para o tra-
tamento de doenças genéticas. Gerar
camundongos geneticamente modifica-
dos na busca de modelos para esses tra-
tamentos traz economia de tempo e di-
nheiro aos pesquisadores.

Com essa finalidade, o pesquisa-
dor Vinícius Cotta, do departamento de
Ultra-estrutura e Biologia Celular (IOC/
Fiocruz), que pesquisa animais geneti-
camente modificados na Universidade
de Harvard, pretende trazer as últimas
novidades na área para o Brasil. Cotta
desenvolve uma nova tecnologia, mais
rápida, barata e eficiente de geração
de camundongos geneticamente mo-
dificados para o estudo de tratamen-
tos da doença de Crohn, inflamação
severa do trato gastrointestinal.

“A técnica pode também ser apli-
cada para estudos de outros males mais
comuns no Brasil, como os diversos ti-
pos de câncer, doenças cardiovascula-
res e até infecto-parasitárias”, afirma.

Atualmente, o grupo de Cotta
trabalha no desenvolvimento de
vetores transgênicos que levariam uma
seqüência de genes modificada para
dentro da célula-tronco embrionária. A
vantagem da tecnologia é a utilização

de ferramentas dos projetos genoma,
os chamados Cromossomos Bacterianos
Artificiais (BACs, em inglês) presentes
na bactéria E. coli e da base de dados
do genoma de camundongo.

“Até agora conseguimos diminuir
o tempo gasto na formulação de um
vetor na bactéria E. coli de cerca de
três meses para até uma semana”, ex-
plica Cotta.

 EstratégiasEstratégiasEstratégiasEstratégiasEstratégias
Há três estratégias básicas de

geração desses vetores: a primeira,
para geração de um animal transgêni-
co, é a inserção aleatória de um gene
em um cromossomo após injeção em
embrião unicelular, resultando em hi-
perexpressão do gene (a produção
exagerada da proteína que o gene
determina). A segunda, para ge-
ração de um animal knock-out,
é a inserção em células-tron-
co de um segmento modifi-
cado de seqüência genética
quase idêntico ao do gene
alvo, o que leva a sua modi-
ficação e conseqüente au-
sência das proteínas que ele
determina, colaborando
para a observação do or-
ganismo sem aquele
gene ativo. A última
(mais utilizada pelo
pesquisador), para a
geração de um ca-
mundongo knock-in,
também injeta um
segmento em células-
troncos, mas com a
intenção de modificar
o gene-alvo (mutação
que aumentaria a susce-
tibilidade à doença), que
codifica a proteína NOD2

ou CARD15, no cromossomo 8, e for-
çar o desenvolvimento da doença.

Os camundongos modificados
ajudariam na pesquisa de novas tera-
pias, seja a partir de testes de novos
medicamentos ou pela terapia genéti-
ca, com a substituição de seqüências
defeituosas do gene.

Animais transgênicos
Pesquisador desenvolve tecnologia mais rápida, barata e eficiente
para estudo de tratamentos de doenças genéticas e do coração

SAIBA MAIS

www.comciencia.br/reportagens/
transgenicos/trans11.htm

www.uol.com.br/cienciahoje/
chmais/pass/ch146/trans.pdf

G E N É T I C A
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Avanço desigual

nze anos depois da implantação
do Sistema Único de Saúde (SUS)
no Brasil, cuja proposta é colocar
em prática o direito constitucional de

acesso universal e igualitário à saúde no país,
a assistência básica no Norte e Nordeste per-

manece com uma concentração
inferior à das outras

regiões, sobretudo
nas consultas
médicas e
procedimentos
odontológicos.
A constatação

faz parte de uma
dissertação de

mestrado em saúde
pública do Centro de

Pesquisas Aggeu Maga-
lhães (CPqAM), unidade

da Fundação Oswaldo
Cruz em Pernambuco,
defendida recentemente
pelo sanitarista Domício
Aurélio de Sá. Ele concluiu
o trabalho Atenção à saúde
no Brasil: um estudo do
acesso à assistência a partir
do Sistema de Informações

Ambulatoriais do SUS (SIA/
SUS), entre 1995 e 2000.

Com o objetivo de verificar
a evolução do acesso à saúde

realizado por esse sistema,
referente às assistências básica,

de média e alta complexidade ambu-

SUS

Consultas médicas no Norte
e Nordeste foram inferiores
em relação a outras
regiões brasileiras

A S S I S T Ê N C I A

O
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latorial, o estudo mostra que Nor-
te e Nordeste apresentam defasa-
gem quanto aos procedimentos de
média complexidade (exames la-
boratoriais, raio-x e ultra-sonogra-
fia); e de alta complexidade (diáli-
se e tratamentos de radio e quimi-
oterapia). “O acesso universal ain-
da não foi garantido e pouco se
conquistou com relação ao princí-
pio da eqüidade, que significaria
dar mais subsídios aos municípi-
os carentes, como os do Norte e
Nordeste”, explica Sá.

 Os principais avanços do
SUS referem-se aos procedimentos
mais simples das Ações de Vigilân-
cia Epidemiológica e Imunizações e
Atos Não-Médicos (Aveianm), que
mesmo assim foram considerados
insuficientes. “Entre as ações, pre-
dominaram as aplicações de vacinas
e outras atividades feitas por agen-
tes comunitários de saúde e auxilia-
res de enfermagem”, destaca.

Disparidade

Nos cinco anos de estudo
verificou-se que as consultas médi-
cas permaneceram estáveis, com con-
centração inferior a dois procedimen-
tos por habitante/ano. Os procedi-
mentos odontológicos tiveram cres-
cimento e aumento de concentração
no eixo Centro-Sul. Em 2000, foram
contabilizados 1,36 consulta médica
e 0,53 atendimento odontológico por
pessoa no Norte e 1,63 e 0,74, res-
pectivamente, no Nordeste. No mes-
mo período, no Sudeste, o número
de consultas médicas por pessoa foi
de 2,17 e de odontológicas 1,48. No
Sul e no Centro-Oeste, as consultas
médicas chegaram a 1,96 e a 1,76 por
pessoa, enquanto os atendimentos
odontológicos ficaram em 1,54 e 1,39.

Apesar das diferenças regi-
onais, os dados de procedimentos
médicos e odontológicos apresen-
tam evolução, juntamente com as
atividades da atenção básica à saú-
de incluídas no Aveianm (vacinas,
ações primárias, ações superiores de

enfermagem e vigilância sanitária).
A distribuição de procedimentos per
capita, que era de 6,59, subiu para
7,26, com incrementos na maioria
dos estados, com destaque para os
municípios com menos de 100 mil
habitantes. Entre as regiões, apre-
sentaram maior crescimento o Nor-
te, o Nordeste e o Centro-Oeste.

ComplexidadesComplexidadesComplexidadesComplexidadesComplexidades

Nos procedimentos de média
complexidade (patologia clínica,
radiodiagnóstico, ultra-sonografia,
entre outros exames), houve um
acréscimo de 40% na produção na-
cional do grupo estudado por Sá,
que correspondeu a 16% do total
de procedimentos ambulatoriais. A
média nacional passou de 1,4 para
1,8 procedimento per capita, ocor-
rendo um aumento em todas as re-
giões, mas com poucas mudanças
nos padrões de distribuição regio-
nal. Norte e Nordeste permanecem
com as menores concentrações e o
Sudeste é a única região com índi-
ce superior à média.

Outro problema detectado
com relação a esse tipo de assis-
tência é que estados do Norte
(Roraima, Amapá e Amazonas) e do
Nordeste (Piauí e Maranhão) exce-
dem nos procedimentos especiali-
zados, enquanto faltam ações de
atenção básica.

Considerados de alta com-
plexidade, a diálise, os tratamen-
tos de câncer (radio e quimiotera-
pia), a medicina nuclear (densito-
metria óssea, o tratamento de
hipertireoidismo, entre outros
exemplos) e a hemodinâmica
(cateterismo cardíaco) são feitos em
menos de 400 municípios. Em fun-
ção dos custos, da necessidade de
infra-estrutura e da falta de recur-
sos humanos, esses procedimentos
são os que têm a maior diferença
de distribuição.

No Norte, que teve o pior
desempenho, os procedimentos por
mil habitantes pularam de 16,29,

em 1995, para 26,15, em 2000, en-
quanto no Sudeste o número pas-
sou de 75,68 para 94,04 atendimen-
tos por mil habitantes. O Rio Gran-
de do Sul foi o estado que apre-
sentou o maior desenvolvimento
em alta complexidade, saindo de
76,91 procedimentos por grupo de
mil habitantes, em 1995, para 107,03
em 2000. Roraima foi o pior:
regrediu de 0,76 por mil habitan-
tes, em 1995, para 0,52.

Embora os dados desapon-
tem, Sá constatou que, entre os tra-
tamentos de alta complexidade, o
de diálise mostrou um crescimento
superior a 75% na produção nacio-
nal. Ele observou maiores incre-
mentos no Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste e nos municípios de mé-
dio porte, com população entre 100
mil e 200 mil habitantes.

“O desenvolvimento des-
se nível assistencial geralmente
ocorre por pressões da socieda-
de, sobretudo da classe média,
que recorre ao SUS porque a mai-
oria dos planos de saúde não co-
bre procedimentos de alta com-
plexidade. Acredito que as reper-
cussões do episódio conhecido
como Tragédia da Hemodiálise,
em Caruaru, em 1996, na qual
morreram dezenas de pacientes
renais devido à água contamina-
da, pode ter contribuído para a
ampliação dos serviços”, afirma.

Para minimizar as desigual-
dades regionais na assistência à
saúde, já que os recursos e servi-
ços do SUS permanecem concentra-
dos no Distrito Federal, no Sudes-
te e Sul, o pesquisador informou
que é preciso implantar políticas
nacionais voltadas à consolidação
do sistema. “Como os princípios do
SUS ainda não foram alcançados, é
necessário que haja um processo de
distribuição e redistribuição dos
recursos, favorecendo estados e
municípios mais carentes. Caso isso
não seja feito, o quadro de desigual-
dade será mantido”.
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á 20 anos na Fiocruz, o
ginecologista Roberto
Vieira tem desde sempre
uma obsessão: ajudar as

mulheres a combater o câncer de
mama. Esta determinação o levou
a criar o prestigiado serviço de
mastologia do Instituto Fernandes
Figueira (IFF), administrado pela
Fundação Oswaldo Cruz. Em se-
tembro, Vieira e equipe (formada
por 11 profissionais) receberam
mais um prêmio pela dedicação à
causa que atormenta milhões de
mulheres em todo o planeta: uma
menção honrosa do Instituto Euro-
peu de Oncologia, sediado em Mi-
lão, pela relevância do trabalho que
desenvolvem no Brasil. No mês
anterior, durante a Jornada de
Mastologia do Norte/Nordeste, em
Teresina, o serviço do IFF, chefia-
do por Vieira, já havia recebido o
Prêmio Ivo Barreto – outro reconhe-
cimento para um grupo que já aten-
deu cerca de duas mil mulheres em
todo o Brasil desde 1998.

“A pesquisa que fazemos no
IFF visa acompanhar famílias de alto

risco para o desenvolvimento do
câncer de mama e assim estabele-
cer medidas de prevenção e diag-
nóstico precoce”, avalia Vieira.

Membro da Sociedade Brasilei-
ra de Mastologia, Vieira foi chefe da
maternidade e da ginecologia do IFF.
Ele é o idealizador do projeto de pes-
quisa denominado Câncer de Mama
e Genética e também, em parceria
com o Instituto de Mama do Rio
Grande do Sul, do Banco Nacional
de DNA (BNDNA), que através de
um exame genético, aliado ao his-
tórico familiar, identifica pacientes
que apresentam pré-disposição para
desenvolver a enfermidade. O pro-
jeto funciona no IFF desde 1995 com
famílias que são encaminhadas ao
departamento de Genética Médica
do Instituto para aconselhamento.
Depois de feito o heredograma, a
paciente é informada de que, com o
seu consentimento, será submetida
à coleta de sangue para envio ao
Laboratório de Biologia Molecular
Aplicada da Fiocruz, onde é extraí-
do o DNA, feito o rastreamento atra-
vés do PTT e realizada a detecção
das mutações nos genes BRCA1 e
BRCA2 – que podem causar os cân-
ceres de mama e ovário. Embora
diversos outros grupos de pesquisa
na Europa e nos Estados Unidos
venham devotando especial atenção
ao tema, a importância do estudo
nacional surge das especificidades
da população brasileira, que tem há-
bitos alimentares distintos e é pro-
fundamente miscigenada.“A impor-
tância social da pesquisa se dá
porque as mulheres estão apresen-

Mastologia do IFF recebe menção honrosa
do Instituto Europeu de Oncologia

Amigos do peito

A S S I S T Ê N C I A
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tando sinais de câncer de mama
cada vez mais jovens, o que conse-
qüentemente traz problemas numa
possível gravidez. O aparecimento
do câncer de mama tem caído cerca
de oito a dez anos por geração”, diz
Vieira, que faz uma pesquisa de
doutorado intitulada Gestação sub-
seqüente ao câncer de mama, que
ele deverá defender em dois anos.

500 amostras de DNA
de mulheres em análise

O projeto BNDNA tem levan-
tado dados de indivíduos que aten-
dem aos seguintes critérios: famíli-
as com três gerações apresentando
câncer de mama ou ovário; que
apresentem câncer de mama ou ová-
rio bilateral; que apresentem câncer
de mama em homem associado a
câncer de mama familiar; em famíli-
as de mulheres judias (ashkenazi)
com câncer de mama e/ou ovário no
período pré-menopausa; e em famí-
lias que apresentem dois casos de
câncer de mama e/ou ovário entre
parentes de primeiro grau com me-
nos de 40 anos. Atualmente há 500
amostras de DNA armazenadas no
Laboratório de Biologia Molecular
que ainda serão estudadas.

O projeto Câncer de Mama e
Genética tem hoje 12 instituições
parceiras em dez estados brasilei-
ros, além de convênios com o
Myriad Diagnostic, em Salt Lake
City (EUA), a Universidade de
Cambridge e a International Agency
of Research in Câncer (Iarc), ligada
à Organização Mundial da Saúde
(OMS), em Lyon (França). Informa-
ções sobre o projeto podem ser
obtidas pelo telefone (21) 2553-0052
(ramal 5318) ou pelo e-mail
<bndna@iff.fiocruz.br>.

SAIBA MAIS

www.sbmastologia.com.br
(Sociedade Brasileira de Mastologia)

www.iff.fiocruz.br
(Instituto Fernandes Figueira)
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Instituto de Pesquisa
Clínica Evandro Cha-
gas (Ipec), uma das uni-
dades técnico-científi-

cas da Fiocruz, entrou no circuito
da mídia internacional. Vários jor-
nalistas estrangeiros vêm especial-
mente ao Brasil para produzir re-
portagens especiais sobre a manei-
ra como os brasileiros tratam, com
ótimos resultados, a Aids. O exce-
lente conceito teve um eficiente "ga-
roto propaganda" na Conferência
de Aids em Barcelona, quando o
ex-presidente dos Estados Unidos
Bill Clinton pediu informações so-
bre o Programa de Aids do Minis-
tério da Saúde e indicou o tratamen-
to para outros países.

Jornalistas especializados afir-
mam que o comprometimento do
governo brasileiro ao distribuir os
medicamentos, sem qualquer tipo de
ônus ou exigência, foi fundamental
para mudar o perfil da doença.

 Mas o que esses profissionais
descobrem nas suas entrevistas é
que, desde 1999, o Ipec tornou-se
Centro de Referência em Ensaios
Clínicos em HIV/Aids. "Esses ensai-
os clínicos representam uma rara

oportunidade de acesso a drogas,
inclusive as não comercializadas,
necessárias à manutenção da saú-
de, principalmente dos pacientes
que sofreram falhas no tratamento",
afirma Beatriz Grinsztejn, médica res-
ponsável pelo Centro de Referência
em Ensaios Clínicos em HIV/Aids e,
junto com o médico José Henrique
Pilotto, pelo Centro de Referência em
Transferência Vertical do HIV.

"Em 1995 já se caracterizava a
mudança do perfil da epidemia de
Aids, com o avanço de casos na
população feminina e o conseqüen-
te aumento do número em crianças,
associados à transmissão perinatal
do HIV. Devido a esta nova reali-
dade, passou-se à definição de con-
dutas para assistência", explica
Beatriz. Quatrocentas mulheres são
atendidas por uma equipe multipro-
fissional e um dos principais estu-
dos conduzidos nesta linha é a in-
fecção HIV/HPV, em parceria com
o Instituto Fernandes Figueira (IFF).

Desde 2000, o Ipec, em coo-
peração com outras unidades da
Fiocruz, como o IOC e o Cict, inte-
gra a rede internacional HPTN (HIV
Prevention Trials Network), a mais

importante para estudos em Preven-
ção do HIV/Aids.

Este ano, o Centro de Referên-
cia em Ensaios Clínicos em HIV/
Aids do Ipec passou a ser uma uni-
dade do AACTG (Adult Aids Clini-
cal Trials Group), um grupo alta-
mente qualificado de instituições
americanas que desenvolvem e con-
duzem ensaios clínicos há vários
anos. Os estudos desenvolvidos
pelo AACTG geraram conhecimen-
tos para definição de importantes
condutas para o tratamento da in-
fecção pelo HIV e suas manifesta-
ções. Esta é a primeira iniciativa in-
ternacional do grupo.

E não é só isso: o grupo ori-
entado por Beatriz treina, há cinco
anos, um contingente de profissio-
nais de saúde, em cursos realiza-
dos na Fiocruz, em colaboração com
a World Aids Foundation, a Johns
Hopkins University, o Ministério da
Saúde e a Coordenação de DST/
Aids do Rio de Janeiro.

Referência

em tratamento

de Aids

SAIBA MAIS

www.ipec.fiocruz.br
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isponibilizar algumas
das publicações históri-
cas que compõem o
grande acervo de livros

e periódicos da Fiocruz, como o
primeiro tratado de história natu-
ral brasileiro, de 1648; a tese de
Oswaldo Cruz sobre a contami-
nação das águas, defendida em
1893; e um artigo escrito e auto-
grafado por Albert Einstein quan-
do visitou a Fundação, em 1925.
Esse é o objetivo do Projeto
Overmeer, que já colocou na in-
ternet (www.fiocruz.br/cict/
obrasraras) 16 obras completas
dos cerca de 70 mil volumes.

“Queremos ampliar o aces-
so a obras raras de extremo va-
lor, sem danificá-las e enrique-
cer o patrimônio cultural brasi-
leiro”, afirma Ilma Horsth Noro-
nha, diretora do Centro de Infor-
mação Científica e Tecnológica
(Cict/Fiocruz).  Segundo a coor-
denadora do projeto, Jeorgina

Obras raras na internet
Primeiro tratado naturalista brasileiro é um dos destaques

� � � .

Gentil Rodrigues, o nome é uma
homenagem a Assuerus Hippo-
lytus Overmeer, contratado em
1909 por Oswaldo Cruz para or-
ganizar o acervo da biblioteca
do antigo Instituto Soroterápico
Federal (hoje Fiocruz).

Hoje a biblioteca tem um
dos maiores acervos da América
Latina na área biomédica e de
história natural, com cerca de 800
mil volumes, entre periódicos
nacionais e estrangeiros, livros
científicos e vídeos.

Tese de Oswaldo
Cruz de 1893

A obra mais antiga no site
é História Naturalis Brasiliae, de
Willem Piso e Georg Margraff,
que data de 1648, na Holanda,
primeiro tratado sobre história
natural do Brasil, com observa-
ções detalhadas sobre as enfer-
midades brasileiras, as proprie-
dades terapêuticas das plantas e

o efeito do veneno dos animais
na época, além de imagens des-
crevendo a fauna e flora.

Outra obra rara é a tese de
Oswaldo Cruz (patrono da Fio-
cruz) A vehiculação microbiana
pelas águas, de 1892. Por ali, con-
segue-se vislumbrar as idéias da
época sobre transmissão de do-
enças pela água, as verdades so-
bre microbiologia e o estudo so-
bre filtros, com a proposição de
um equipamento de coleta de
água em diferentes profundidades.

Outra obra prevista para ser
digitalizada é uma revista de física
assinada por Albert Einstein quan-
do visitou a Fundação, em 1925.
Para os próximos meses, a biblio-
teca pretende lançar uma série de
cartões postais com as ilustrações
e fotografias encontradas nas di-
versas obras que descrevem a fauna
e flora brasileiras retratadas pelos
naturalistas, além dos povos indí-
genas que ali habitavam.

I N F O R M A Ç Ã O

D
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m iniciativa pioneira na Améri-
ca Latina, o Centro de Pesqui-
sas Aggeu Magalhães (CPqAM),
unidade da Fundação Oswaldo

Cruz (Fiocruz) em Pernambuco, criou o
Centro Brasileiro de Saúde e Arte. A
unidade estuda os Dort (Distúrbios
Osteomusculares Relacionados com o
Trabalho) e as LER (Lesões por Esfor-
ços Repetitivos) que acometem músicos
e artistas cênicos. Levantamentos esta-
tísticos realizados recentemente na
Andaluzia, pelo pesquisador ligado ao
CPqAM Djalma Marques, e na Catalu-
nha, pelo Institut de Fisiologia i Medici-
na de l’Art, com instrumentistas de dife-
rentes países, revelam que 75% desses
profissionais apresentam síndromes. E
38% dos que são afetados por Dort/LER
têm lesões que comprometem suas
performances artísticas, podendo
incapacitá-los parcial ou totalmente, o
que gera impacto na saúde mental.

Instalado no Nesc (Núcleo de Es-
tudos de Saúde Coletiva), o centro fun-
ciona em caráter experimental, receben-
do financiamento do Ministério da
Saúde, da Fiocruz e da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes). Os pesquisadores
desenvolvem patentes sobre aparelhos
e métodos de diagnóstico, exames pre-
ventivos e tratamento de lesões como
tendinites, estrangulamento do túnel do

carpo e tenossinovites
(inflamações nos mús-
culos, tendões e ner-
vos). Outra proposta
dos pesquisadores é ca-
pacitar, treinar, reciclar e
especializar profissio-
nais de saúde na área de
medicina das artes, as-
sessorando o Sistema
Único de Saúde (SUS).

A equipe multidis-
ciplinar selecionada

para fazer parceria
com o Centro Bra-
sileiro de Saúde e
Arte é composta por
psicólogos, tera-
peutas ocupacio-
nais, profissionais

Centro estuda lesões em músicos

Saúde

desafinada

S A Ú D E  D O  T R A B A L H A D O R
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de nutrição, engenharia química e
de alimentos, educadores físicos,
neurologistas, reumatologistas, den-
tistas, professores instrumentistas de
música e fonoaudiólogos.

Tendinites e inflamações
estão entre os problemas

registrados

Para desempenhar as ativida-
des, foram traçadas as estratégias
de implantação de um espaço de
atendimento no CPqAM – onde
será feita a triagem dos artistas cê-
nicos e músicos portadores de
Dort/LER – e de criação de um la-
boratório para desenvolver méto-
dos de diagnósticos e de reabilita-
ção dos distúrbios osteomuscula-
res. Os artistas serão avaliados gra-
tuitamente no Centro de Referên-
cia em Saúde do Trabalhador do
Hospital das Clínicas da Universi-
dade Federal de Pernambuco, por
meio do Programa de Reabilitação
Psicomotora (PRP), feito pelo coor-
denador do Centro de Saúde e Arte,
o pesquisador Djalma Marques,
durante seu doutorado na Univer-
sidade de Barcelona e no Institut
de Fisiologia i Medicina de l’Art da
Cataluña. Concluído o diagnóstico,
o profissional será reavaliado para
que sejam definidas suas condutas
terapêuticas e de reabilitação, con-
forme o PRP.

Método aplicado
em países europeus

O programa faz o diagnóstico
do distúrbio osteomuscular por
meio de exames clínico-laboratorial
e técnico-instrumental. Como trata-
mento, ele se fundamenta na reedu-
cação dos movimentos específicos
dos instrumentistas, no controle da
tensão das mãos, no fortalecimento
da musculatura e na realização de
movimentos de relaxamento e alon-
gamento. Atualmente o PRP é apli-
cado em conservatórios de música
da Espanha, Alemanha, Suíça, Di-
namarca e Itália.

Um inimigo invisível, por
vezes insidioso, ronda algumas fá-
bricas e ameaça trabalhadores.
Trata-se do chumbo, metal tóxico
usado na fabricação de vários pro-
dutos e que pode causar sérios
problemas de saúde. Apesar dis-
so, a exposição ao chumbo na in-
dústria brasileira ainda é conside-
rada alta. Esta é a primeira
observação da pesquisa intitulada
Estudo da especiação química do
chumbo em sangue para avalia-
ção da exposição ocupacional, co-
ordenada por Maria de Fátima Ra-
mos Moreira, química da Fiocruz.
Agora, na continuação da pesqui-
sa, a pesquisadora pretende com-
preender o comportamento do
chumbo quando este se encontra
no sangue.

Iniciado em 1996, o estu-
do mostra que, se no passado o
chumbo era amplamente empre-
gado na fabricação de baterias,
canalizações, gasolina e tintas,
esse uso agora tem sido evitado
pelos danos causados pelo me-
tal. Mesmo assim, a contamina-
ção ocupacional por chumbo
ainda é alta no Brasil. “Isso ocor-
re principalmente por causa das
pequenas fábricas ditas de ‘fun-
do de quintal’, dentre as quais
destacam-se as de reciclagem de
metais e baterias”, esclarece a
pesquisadora, ligada ao Centro
de Estudos de Saúde do Traba-
lhador e Ecologia Humana, da
Escola Nacional de Saúde Públi-
ca (Ensp), que desenvolve vári-
as linhas de pesquisa sobre ex-
posição ao chumbo.

O homem se contamina
com chumbo por inalação ou por
ingestão. Com isso, os principais
atingidos são os indivíduos que
trabalham diretamente com ele
ou que habitam próximos a es-
ses locais, já que o chumbo pode

se depositar no solo, nas águas e
em vegetais e animais utilizados
pelo homem em sua alimentação.

Uma vez no corpo humano,
a absorção do chumbo pelo sis-
tema digestivo vai depender de
fatores nutricionais tais como a
ingestão de cálcio, ferro, fósforo
e proteínas – quando ocorre a
deficiência de um desses nutri-
entes, há uma tendência de o
chumbo tomar os seus lugares.
Após a absorção, o chumbo é
distribuído pelo sangue para ór-
gãos do corpo, onde pode cau-
sar problemas de saúde, como
doenças neurológicas, anemia,
redução do crescimento (no caso
de crianças) e da fertilidade e
danos à tireóide. No entanto, os
casos mais graves se relacionam
às mulheres grávidas: na defici-
ência de cálcio, o chumbo o subs-
titui e deposita-se nos ossos.

“Durante a gravidez, o
chumbo é mobilizado dos ossos
para o sangue e atravessa a bar-
reira placentária, causando gran-
des prejuízos à saúde do feto,
principalmente de desenvolvi-
mento”, explica Fátima. Os ris-
cos de um aborto espontâneo
aumentam e mesmo após o par-
to os problemas continuam, pois
o chumbo pode ser passado para
o bebê na amamentação.

A química pretende melhor
entender como o chumbo age no
sangue. Até aqui, sabe-se que ele
se liga a diversos elementos pre-
sentes no plasma, como proteí-
nas e enzimas. A pesquisadora
quer definir quais exatamente são
esses elementos, como isso ocor-
re, que funções são alteradas e
quais são as conseqüências. “A
intenção maior do estudo é aju-
dar a melhorar as condições de
trabalho de quem está exposto ao
chumbo”, conclui.

Chumbo grosso
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Educação a Distância:

uem ainda acha que a
educação a distância (EAD)
é uma forma fácil e pouco séria
de se conseguir um diploma – o
conceito ficou estigmatizado devido à
sua prática no ensino supletivo –, pode

começar a mudar de idéia. Pelo menos no campo
da saúde é cada vez maior o uso desse sistema,
como faz a Escola Nacional de Saúde Pública
(Ensp), da Fiocruz, que aposta na EAD não

apenas pela capacidade de formar profissio-
nais em todo o país, mas também por sua

tendência em transformar a relação entre
aluno e professor. E, neste contexto,

propor o processo educacional
como um todo.

tão perto
tão longe,

Q
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www.abed.org.br
(Associação Brasileira

de Educação a Distância)

www.opas.org.br/rh/
site/ead/ead01.cfm
(EAD na Opas)

www.ead.fiocruz.br
(EAD na Ensp)

“É muito bom
que alguém do

interior, com uma
realidade difícil,

tenha capacidade
de encontrar
soluções com

base na própria
vivência”

Desde 1998, quando a Ensp
começou o primeiro curso den-
tro do núcleo então criado de
educação a distância, os profissi-
onais envolvidos na experiência
notam a diferença no compromis-
so que cada aluno mantém com
seu aprendizado. Da parte dos
educadores também houve e con-
tinuam havendo mudanças em re-
lação ao ensino tradicional. As ex-
periências – traduzidas em res-
postas por correio, internet, tele-
fone ou fax, de cidades grandes
e pequenas, de
norte a sul do Bra-
sil – estabelecem a
necessidade de se
repensar métodos.

A sanitarista
Lúcia Maria Du-
pret, integrante da
comissão coorde-
nadora da EAD na
Fiocruz, avisa que
mesmo o maior es-
pecialista deve passar por um
curso e ganhar certificação da
Ensp para tornar-se um educa-
dor a distância. “É preciso apren-
der a ensinar”, destaca. Sua
observação, uma questão já bas-
tante discutida no meio, aponta
para o horizonte de discussões
a que se abre a questão peda-
gógica. Um dos objetivos da EAD
na Ensp é oferecer ao profissio-
nal a oportunidade de aplicar
seu aprendizado diretamente às
condições reais de seu cotidia-
no profissional.

De Belém, a engenheira de
segurança do trabalho e profes-
sora da Universidade Federal do
Pará Fátima Leal diz que o aluno
precisa estudar muito mais do
que nos cursos presenciais. “Al-
gumas pessoas ainda acham que
o curso a distância é brincadeira,
mas na verdade é muito sério.

Não é como na sala de aula, que
na hora da dúvida é só pedir e
ter em seguida a resposta”. Fáti-
ma cursa o aperfeiçoamento em
biossegurança pela EAD. Segun-
do ela, que já fez outros cursos a
distância, inclusive em universi-
dades do exterior, “é bem me-
lhor o estudante ter o contato com
o professor depois de buscar
mais entendimento e informações
sobre o assunto”.

No núcleo da EAD, no 9º
andar do prédio da Expansão do

campus da Fiocruz
em Manguinhos, no
Rio, há um rodízio
de tutores, que fa-
zem plantão uma
vez por semana. O
professor Carlos
Rubens Cardoso faz
parte desse time e
representa o curso
de gestão em saú-
de. Ele recebe uma

média de 15 cartas semanais: “há
menos dificuldade de se expor.
Além disso, é muito bom que al-
guém do interior, com uma reali-
dade difícil, tenha chance de atu-
alizar o trabalho e a capacidade
de encontrar soluções com base
na própria vivência”.

Outros benefícios são apon-
tados pelo coordenador Antônio
Ivo, como a flexibilidade do ho-
rário e do local de estudo, “já que
o aluno é quem decide quando,
onde e quanto tempo vai dedi-
car ao curso”. O acompanhamento
individualizado também é outro
dado relevante, pois cada aluno
tem um orientador. E o custo? Ivo
responde: “a EAD oferece as
mesmas vantagens e titulações de
um curso presencial com um cus-
to menor”.

Muito trabalho antecede a
oferta de um curso a distância. A

escolha da mídia que vai orien-
tar o aluno, por exemplo, é feita
após a identificação dos objeti-
vos e a preparação do curso. Para
pensar numa ordem de fatores,
pode-se dizer que a pedagogia
define a tecnologia. Depois que
tudo é pensado no curso, é a hora
de resolver o material didático:
livros, CD-ROM, internet, vídeos
ou apostilas. Casos e situações-
problemas, construídos a partir do
relato de vivências profissionais
da área em questão, são apre-
sentados como mais um recurso.
Aqueles que têm acesso à inter-
net podem usar o site do curso
como espaço de interação entre
os demais participantes, orienta-
dores e a coordenação.

A Escola Politécnica de Saú-
de também participa das ações
de ensino a distância na Fiocruz.
Os cursos, em geral, nascem do
pedido de órgãos como o Minis-
tério ou as secretarias estaduais
e municipais de Saúde. O Profae
(Projeto de Profissionalização de
Trabalhadores da Área de Enfer-
magem), do Ministério da Saúde,
tem como meta a qualificação
profissional de 225 mil trabalha-
dores. Portanto, há uma necessi-
dade de 12 mil enfermeiros do-
centes. E aí entra o trabalho da
EAD: formar os professores.
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Tânia Celeste
Vice-presidente de Ensino e Recursos Humanos da Fiocruz

Qual a importância da EAD
na área de saúde?
Acho que, para além da abrangência e
da ampliação do alcance dos cursos,
existem algumas especificidades em
relação à saúde que a EAD possibilita.
A EAD vem tornar possível uma anti-
ga demanda do setor que é a formação
em serviço, ou seja, o profissional não
precisa se ausentar do trabalho
para fazer os cursos, muito pelo con-
trário, o seu processo de trabalho faz
parte do processo pedagógico. É a par-
tir dele que o aluno repensa os con-
ceitos. A relação tutor-aluno (individu-
al) cria vínculos e favorece uma
orientação da transformação desse pro-
cesso de trabalho, durante o curso. A
maior importância é alcançar o aluno
onde ele estiver e com qualidade.
Ensiná-lo sem tirá-lo do trabalho e con-
tribuindo para a reformulação das prá-
ticas onde o aluno está inserido. Apren-
der a aprender, ensinar a aprender e

Quais as perspectivas de oferecer
titulação equivalente ao mestrado? 
A legislação que estabelece as nor-
mas gerais para o funcionamento dos
cursos de pós-graduação (Resolução
n° 1 do CNE/CES de 03 /04/2001,
Art. 3º) também regulamentou os
cursos s tr i c to sensu a distância,
condicionando-os a um credencia-
mento institucional junto ao MEC, o
que já está sendo providenciado pela
Ensp. Uma vez concluído este pro-
cesso, que permite a validação dos
diplomas emitidos nesta modalidade
de ensino, a Comissão de Pós-gradu-
ação dessa unidade estará apta para
analisar propostas preliminares para
cursos de mestrado por EAD que se-
rão submetidas, posteriormente, à
Câmara Técnica de Ensino e ao Con-
selho Deliberativo da Fiocruz, como
preconizam as normas regimentais
para cursos novos.

E N T R E V I S T A

Gestão em saúde
Nível: aperfeiçoamento
Duração: nove a 12 meses (180 horas)
Material didático: livros (três)

Vigilância sanitária
Nível: aperfeiçoamento
Duração: nove a 12 meses (180 horas)
Material Didático: CD-ROM e livro

Gestão integrada de
resíduos sólidos municipais
e impacto ambiental
Nível: aperfeiçoamento
Duração: nove meses (180 horas)
Material didático: livros (sete)

Vigilância alimentar
e nutricional
Nível: aperfeiçoamento
Duração: nove meses (180 horas)
Material didático: internet,
CD-ROM, vídeos e livros

aprender a ensinar, questões centrais
da EAD, são fundamentais para formar
um profissional de saúde criativo,
propositivo e atuante.

Quais as estratégias para a
ampliação dessa modalidade
de ensino?
Está em curso um processo de refor-
mulação do modelo original concebi-
do e implementado pela Ensp. Com o
apoio da equipe EAD/Ensp e da Câ-
mara Técnica de Ensino, estão sendo
propostas as formas de inclusão de ou-
tras unidades que têm afinidade com
esse campo.  Por conseqüência, está
sendo desenhado um novo modelo da
EAD para a Fiocruz, com definição de
novos papéis englobando esse conjun-
to de parceiros internos. Em março de
2003 será lançado um novo modelo
que dará à Fiocruz um alcance maior
para exercer o seu papel de apoio ao
SUS na formação de seus quadros.

Cursos oferecidos pela EAD na Ensp

“A EAD vem tornar possível uma antiga demanda da saúde”

Enfermagem
Nível: especialização
Duração: 11 meses (660 horas)
Material didático: 12 livros
(11 módulos e um guia do aluno)

Gestão em saúde
materno infantil
Nível: especialização
Duração: nove meses (360 horas)
Educação a distância: 180 horas
Seminários no IFF/RJ: 140 horas
Trabalho de conclusão: 40 horas

Autogestão em saúde
Nível: especialização
Duração: 12 a 16 meses (384 horas)
Material didático: Internet, CD-ROM
e livros (quatro)

Biossegurança
Nível: aperfeiçoamento
Duração: nove a 12 meses (180 horas)
Material didático: internet,
CD-ROM e apostila
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Fiocruz começa a virar
uma importante página
na história do Ensino
Médio com as obras de

construção da nova sede da Escola
Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio (EPSJV). O prédio terá
capacidade para atender mais de mil
alunos e beneficiará aproximada-
mente 20 mil estudantes, através do
Programa de Educação a Distância.
E não é só isso. Até 2004, através
do Proformar (Programa de Forma-
ção de Agentes Locais em Vigilân-
cia Sanitária), a Politécnica deverá
capacitar cerca de 46 mil agentes de
saúde para atuarem em todas as
regiões brasileiras.

A construção do prédio é fru-
to de um financiamento garantido
pelo Proep (Programa de Expan-

são da Educação Profissional), do
Ministério da Educação, e deverá
consolidar o papel de referência
que a EPSJV já tem por ser a única
escola federal de educação profis-
sional em saúde no país. “O pré-
dio referenda o nosso papel, é
como um prêmio, um reconheci-
mento público feito pelo MEC ao
trabalho desenvolvido pela Esco-
la”, diz o diretor da EPSJV, o bió-
logo André Malhão.

Entre as atividades da EPSJV
que Malhão cita como destaque
estão a coordenação da Secretaria-
técnica da Rede de Escolas Técni-
cas do Sistema Único de Saúde
(RET-SUS); a candidatura, por ini-
ciativa da seção brasileira da Orga-
nização Pan-Americana de Saúde
(Opas), a Centro Colaborador da

Politécnica consolida papel de referência
na educação em saúde e ganhará nova sede

Organização Mundial da Saúde
(OMS) para a formação de recursos
humanos no setor; a participação
em projetos de ensino e pesquisa
nas áreas de educação profissional
de níveis básico e técnico em ges-
tão, assistência, vigilância, informa-
ção, laboratório e manutenção de
equipamentos de saúde; e a coor-
denação da publicação do primei-
ro periódico nacional na área de
trabalho, educação e saúde.

“Agindo assim estamos dando
uma efetiva contribuição para que
a Escola legitime a finalidade para
a qual foi erguida: apoiar a consti-
tuição e a consolidação da educa-
ção profissional nos estados e mu-
nicípios”, diz Malhão, lembrando
que um exemplo dessa visão estra-
tégica se dá com cursos como o que

Mérito reconhecido

Aluna aprende
técnicas de

laboratório. A
Escola tem mais
de 1.200 alunos
nos níveis médio

e básico

E N S I N O

A
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formou 400 tutores que ensinarão
sobre o cartão nacional de saúde.
Os cursos foram ministrados em
quatro municípios (Manaus, Belém,
Natal e Valença) e contaram com
participantes de todas as unidades
da Federação.

Atualmente a Escola tem 207
alunos em cursos de nível técnico
(concomitantes ou seqüenciais com
o Ensino Médio) e 1.059 nos de ní-
vel básico. Eles são atendidos por
67 professores-pesquisadores (en-
tre servidores da Fundação, profes-
sores-visitantes e cedidos por ou-
tras unidades da Fiocruz). A EPSJV
também mantém programas de ini-
ciação científica junto a alunos de
Ensino Médio que fazem estágios
em laboratórios da Fiocruz e são
supervisionados pela Politécnica.

“Temos dez escolas, entre pú-
blicas e privadas conveniadas no
Rio, uma no município de Guapimi-
rim (RJ), outra em Salvador, uma no
Recife, três em Belo Horizonte e em
breve ampliaremos esse leque para
Brasília e Manaus”, antecipa Malhão.

O novo edifício terá cinco mil

metros quadrados e ficará localiza-
do em frente ao atual prédio da
EPSJV, no campus da Fiocruz. A
obra está orçada em R$ 4,5 milhões.
O projeto é de autoria da arquiteta
Cristina Ribeiro e foi elaborado em
parceria com a direção da Politéc-
nica, em especial com a coordena-
dora de Ensino, Marise Ramos.

Prédio voltará a
unificar a Politécnica

“O projeto foi compartilhado
e amplamente discutido, democra-
ticamente, levando-se em conside-
ração as necessidades de amplia-
ção da Escola. Com a nova sede
voltaremos a unificar a Politécnica,
que desde 1996 conta também com
salas no prédio da Expansão, na
Avenida Brasil”, afirma Malhão, re-
cordando que as primeiras instala-
ções da EPSJV ficavam no andar
térreo do Pavilhão 26, onde funci-
onaram de 1985 a 1988.

3 pavimentos
1 0 salas de aula
4 laboratórios de

manutenção de equipamentos
3 laboratórios de técnica de

biodiagnóstico
1 laboratório de informática
1 laboratório de produção de

mídias educacionais
1 laboratório de prontuário de saúde
1 4 laboratórios das áreas de educação profissional em saúde
1 sala para a Secretaria Técnica da Rede de Escolas

Técnicas do Sistema Único de Saúde (RET-SUS)
1 sala para a estação de trabalho do Observatório

de Recursos Humanos em Saúde
1 sala para a revista “Trabalho, educação e saúde”
1 biblioteca / centro de documentação
1 auditório / centro de convenções

Na criação da EPSJV, em
1985, decidiu-se fazer uma ho-
menagem a Joaquim Venân-
cio, profissional de nível
médio que por anos serviu à
pesquisa científica no Ins-
tituto Oswaldo Cruz, repre-
sentando assim a importância
desses profissionais para a
saúde. Nascido em maio de
1895 no município de Bela
Vista (MG), Joaquim começou
a trabalhar no Instituto em
1916. Alguns anos depois ele
passou a acompanhar Adol-
pho Lutz em excursões cien-
tíficas pelo território nacional.

Embora não tivesse opor-
tunidade de fazer estudos
acadêmicos, Joaquim conse-
guiu, em 35 anos de trabalho,
aprender zoologia de modo
invejável, pela convivência
com Lutz e outros cientistas.
Ele adquiriu um conheci-
mento detalhado de diversos

animais, como anfíbios,
dípteros, moluscos flu-
viais e trematódeos. Em
relação aos anfíbios, ele
chegava a reconhecê-los
pelo som que emitem.
Robusto fisicamente, Joa-
quim morava próximo ao
campus de Manguinhos
da Fiocruz e conhecia
com riqueza de detalhes
a história e as histórias
do Instituto.

Entre as viagens que
fez destacam-se as visitas à
Venezuela, aos Estados Uni-
dos (ambas em 1925) e a São
Paulo, na comitiva do Rei
Alberto da Bélgica (1922).
Joaquim morreu em 1955,
deixando viúva e cinco filhos.

Novo prédio terá
cinco mil metros
quadrados

Um zoólogo
autodidata

SAIBA MAIS

www.fiocruz.br/epsjv
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Vários T. cruzi no momento
em que se aderem a uma
fibra muscular cardíaca
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Uma nova

ma pesquisa inédita no
mundo pode represen-
tar um significativo
avanço para os porta-

dores da doença de Chagas. Re-
alizado em mais de 200 camun-
dongos, o estudo, coordenado
pelo imunologista Ricardo Ribei-
ro dos Santos, do Centro de Pes-
quisas Gonçalo Muniz, unidade
da Fiocruz em Salvador, utiliza
células-tronco no combate à en-
fermidade. Os resultados demons-
tram que, nas cobaias, as célu-
las-tronco são capazes de redu-
zir em até 90% as lesões (como
a fibrose e a inflamação nos mús-
culos cardíacos) causadas pelo
Trypanosoma cruzi. “O próximo
passo é aplicar esse tratamento
em humanos doentes, o que deve
ocorrer ainda em 2002”, afirma
o imunologista.

O trabalho conta com a par-
ticipação de 200 especialistas de
25 instituições, dentre as quais
destacam-se a Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ),
a Escola Paulista de Medicina
(Unifesp/EPM) e importantes
hospitais. Eles formam o Institu-
to do Milênio de Bioengenharia
Tecidual (IMBT), que visa ao tra-
tamento de indivíduos com do-
enças degenerativas, como o
mal de Parkinson ou o próprio
mal de Chagas.

Estudo aponta redução de até 90% nas lesões causadas pelo
Trypanosoma cruzi em camundongos

Iniciado em 2000, o projeto
de células-tronco no enfrenta-
mento da doença de Chagas teve
como precursor outro trabalho
realizado com as mesmas no
combate aos males cardíacos.
Após obter sucesso em testes fei-
tos em animais, cientistas do
IMBT injetaram células-tronco na
área lesada do coração de 16 in-
divíduos que apresentavam pro-
blemas coronarianos crônicos.
“Na maioria dos casos, os enfar-
tados apresentaram uma signifi-
cativa melhora, com a regenera-
ção de tecidos musculares pre-
sentes no coração antes danifica-
dos”, conta Ribeiro.

Duzentos pesquisadores
de 25 instituições

participam do estudo

O processo de combate às
lesões causadas pelo T. cruzi se-
gue o mesmo princípio do trata-
mento dos 16 enfartados. “Extra-
ímos células-tronco da medula
óssea de animais normais, gene-
ticamente idênticos aos camun-
dongos chagásicos, e as injeta-
mos na veia dos animais doen-
tes”, explica. No organismo, elas
rumam para os tecidos prejudi-
cados e ajudam a regenerar as
regiões destruídas.

As provas feitas em cobaias
já foram concluídas e apresenta-

ram resultados animadores. Por
hora, Ribeiro aguarda apenas a
aprovação (já em estágio final) da
Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa para iniciar os testes em
humanos. O imunologista já conta
com 30 pacientes selecionados.

Para o futuro, Ribeiro olha
o uso de células-tronco com oti-
mismo. Para ele, daqui a 20 ou
30 anos esse tratamento pode
substituir por completo os trans-
plantes de órgãos e progressos
podem ocorrer no tratamento de
doenças como o Mal de Alzhei-
mer ou o de Parkinson. “A im-
portância do uso de células-tron-
co na terapêutica pode ser com-
parado ao advento da penicili-
na”, conclui.

esperança

O QUE SÃO
CÉLULAS-TRONCO?

Células-tronco são unidades
biológicas ancestrais de todas
as outras células do organis-
mo, podendo, assim, formar
ou regenerar quaisquer ór-
gãos ou tecidos. No corpo de
um homem adulto, por exem-
plo, elas são as precursoras de
todos os mais de 200 tipos di-
ferentes de células especiali-
zadas lá existentes.

U
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onsiderado um dos paises de
maior biodiversidade do plane-
ta, o Brasil guarda em sua flora
e fauna alguns tesouros – mui-

tos deles ainda desconhecidos dos cientis-
tas – dos reinos animal e vegetal. Calcula-
se que cerca de 20% das espécies da Terra
estão aqui, sendo que grande parte delas
são exclusivas deste vasto território tropi-
cal. Patrimônio da população brasileira, este
diversificado manancial de vida é um dos
trunfos com que o país conta para, entre
outras possibilidades, desenvolver novos
medicamentos nos próximos anos e déca-
das. Para avaliar este potencial, o Labora-
tório de Química de Produtos Naturais do
Centro de Pesquisas René Rachou (CPqRR),
unidade da Fiocruz em Belo Horizonte,
montou o projeto Bioprospecção da Biodi-
versidade Mineira, coordenado pelo quími-
co Carlos Zani.

Projeto pesquisa drogas
que possam ser usadas

contra o câncer

O projeto, aprovado pela Fundação
de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais
(Fapemig), tem a colaboração de instituições
como a Universidade Federal do estado
(UFMG). O objetivo é coletar três mil espéci-
es vegetais nativas das áreas de Cerrado e
Mata Atlântica de Minas, além de 100 fungos
basidiomicetos. Deste material serão obtidos
extratos e realizados ensaios biológicos. A
pesquisadora Tânia Alves, do CPqRR, dou-
tora em química de produtos naturais, afir-
ma que o grande impulso do projeto de bio-
prospecção reside na esperança de se en-
contrar drogas que possam ser utilizadas con-
tra doenças como o câncer, a leishmaniose e
a doença de Chagas. No momento ela se pre-
para para voltar a campo para novas coletas
de plantas, desta vez no Parque do Rio Doce,
no município de Timóteo (a 196 quilôme-
tros de Belo Horizonte).

“Só estamos aguardando a autorização
do Instituto Estadual de Florestas (IEF) de
Minas pra retomarmos a prospecção, que foi
momentaneamente interrompida”, diz Tânia,
que em 11 anos de Fiocruz já coletou espéci-
es na Serra da Piedade, na Reserva do San-
tuário do Caraça e na Estação Ecológica do
campus da UFMG, entre outras áreas.

Unidade da Fiocruz em
Belo Horizonte estuda

plantas e fungos do Cerrado
e da Mata Atlântica

Riqueza
vegetal

A quaresmeira (foto
maior) é uma das espécies
nativas do Cerrado que
estão sendo estudadas,
assim como alguns tipos

de fungos (ao lado)

C
P E S Q U I S A
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O projeto também visa aprimo-
rar produtos que se mostraram pro-
missores e ainda formar recursos hu-
manos capacitados. A importância
da bioprospecção para a medicina
moderna pode ser medida pelos
números: cerca de 50% dos medica-
mentos prescritos nos Estados Uni-
dos, em 1993, eram produtos natu-
rais, seus derivados ou foram desen-
volvidos a partir deles. A Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) esti-
ma que 80% da população dos paí-
ses do Terceiro Mundo dependam
de sistemas médicos tradicionais, em
especial da utilização de plantas, em
suas demandas por saúde.

No Brasil, cerca de quatro mil
a cinco mil espécies de plantas são
usadas pela população para o trata-
mento dos mais diversos males, mas
o banco de dados da Fundação Bra-
sileira de Plantas Medicinais indica
que, entre 1949 e 1989, ape-
nas 400 vegetais foram ava-
liados do ponto de vista far-
macológico. Deste total, ape-
nas 10% foram estudados
com o objetivo de isolar o
princípio ativo. Menos de
duas mil espécies brasileiras
devem ter sido investigadas
do ponto de vista químico
e/ou farmacológico – uma
quantidade mínima, tendo
em vista a monumental
biodiversidade nacional.

De acordo com dados
do Ministério do Meio Ambiente, o
Brasil conta com a mais diversa flo-
ra do planeta, com mais de 55 mil
espécies descritas, o que correspon-
de a 22% do total mundial. O país
tem ainda o maior número de es-
pécies de palmeiras (390) e de or-
quídeas (2.300) do mundo.

Enzima doEnzima doEnzima doEnzima doEnzima do

T. cruziT. cruziT. cruziT. cruziT. cruzi na mira na mira na mira na mira na mira

Depois de coletadas, as espé-
cies são analisadas por equipes do
Laboratório de Química do CPqRR
e dos departamentos de botânica e

microbiologia da UFMG. O material
é então levado a laboratório, a plan-
ta é prensada, colada em cartolina e
anexadas as informações a respeito
daquele vegetal, em um processo
chamado de herborização. Os extra-
tos são feitos em etanol e depois di-
luídos e testados em modelos bio-
lógicos, onde se faz a triagem.

“Agora estamos
fazendo um trabalho
com a enzima tripa-
notioma redutase,
que é um alvo muito
interessante a ser
combatido, já que ela é encontrada
exclusivamente no Trypanosoma
cruzi. Outro modelo que temos es-
tudado é um ensaio com três linha-
gens de células tumorais, que nos
foram enviadas pelo Instituto Naci-
onal do Câncer dos Estados Uni-
dos. São os seguintes tumores: re-

nal, melanoma e de mama. Estas
linhagens respondem bem a drogas
bioativas”, comenta Tânia.

Em colaboração com o Labo-
ratório de Química, o de Parasito-
logia Molecular e Celular tem feito
testes com o tripomastigota sangü-
íneo, em uma tentativa de se en-
contrar um combate ainda mais efi-
caz à doença de Chagas, e o Labo-
ratório de Pesquisas Clínicas vem
trabalhando com o amastigota da
leishmaniose. Também o Laborató-
rio de Imunologia Celular e Mole-
cular participa deste projeto, em

que realizam um ensaio para se de-
tectar substâncias que possam ser
úteis na modulação do sistema
imunológico. A triagem é feita com
células mononucleares de sangue
periférico humano.

A coleta de fungos (cogume-
los e orelhas-de-pau, entre outras
espécies) tem sido desenvolvida, no

CPqRR, pelo dou-
torando Luiz Hen-
rique Rosa na Esta-
ção Ecológica da
UFMG. Ele isola a
cultura e a põe

para crescer em laboratório. O pes-
quisador não vê a hora de chegar
o verão, já que os melhores meses
para a coleta de fungos são os da
estação mais quente do ano.

“O que nos preocupa agora é
que não contávamos com a alta do
dólar nas últimas semanas. Isso

porque precisamos de alguns equi-
pamentos para dar continuidade ao
projeto e essas máquinas foram
cotadas quando a moeda america-
na estava no patamar de R$ 2,73,
bem abaixo dos quase R$ 4 atuais.
Espero que consigamos resolver
esse problema, sem prejuízo para
a bioprospecção”, diz Tânia.

Ao lado, três das plantas
pesquisadas pelo projeto

de bioprospecção da
flora mineira

SAIBA MAIS

www.mma.gov/biodiversidade

www.cpqrr.fiocruz.br
(Centro de Pesquisas René Rachou)

Linhagens de células
tumorais respondem bem

a drogas bioativas
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Visita ao pré-natal, boa
alimentação e amparo
familiar são essenciais para
as gestantes adolescentes

Mãe prem

Interrupção de estudos
e a dependência financeira
são dois dos problemas
de jovens grávidas

P E S Q U I S A
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ao futuro e despreparo no cuidado
com o bebê são algumas das con-
seqüências negativas que a gravi-
dez trouxe para essas meninas, se-
gundo a psicóloga. “O alto nível de
tensão sofrido pelas adolescentes
pode influenciar na relação com o
filho”, conta Adriane, destacando
ainda que “na literatura médica,
sabe-se que crianças nascidas de
adolescentes tendem a sofrer mais
a negligência materna, têm maior
risco de serem adotadas e sofrem
mais acidentes por conta do des-
preparo das mães”.

Do ponto de vista social, os
resultados apresentados mostraram
que os maiores riscos enfrentados
pelas meninas são a interrupção
dos estudos e a dependência finan-
ceira da família. “As adolescentes
muitas vezes deixam de estudar por
vergonha de assumir publicamen-
te uma vida sexual ativa ou a pró-
pria gravidez”, explica Adriane. “Em
conseqüência disso, fica mais difí-
cil conseguir emprego e a situação
social piora”, conclui.

Num primeiro momento da
pesquisa, as gestantes foram divi-
didas segundo a faixa etária e a si-
tuação conjugal. De acordo com as
pesquisas, as mães mais jovens (até
16 anos), que não viviam com os
pais do bebê, apresentaram a pior
condição social e emocional. “Hou-
ve casos em que a reação da famí-
lia ao saber da gravidez foi ruim,
resultando em agressão física con-
tra a gestante”, conta a psicóloga.
Outro aspecto observado é o fato
de a maior parte das gestantes te-
rem engravidado sem querer. Se-
gundo Adriane, a gravidez indese-
jada se deve à imaturidade das
adolescentes, à iniciação sexual pre-
coce e à falta de acesso aos meios
de contracepção. “Podemos associ-
ar essa questão a dois problemas:
falta de uso de preservativos e fre-
qüente busca pelo aborto”, diz.

Num segundo momento,
Adriane procurou estabelecer um

peri e neonatal no município do Rio
de Janeiro, 1999-2000.

A enfermeira Silvana Grana-
do coordenou, entre 1999 e 2000,
um estudo com 1.967 gestantes, de
10 a 19 anos, com a intenção de
identificar o perfil das que tiveram
número insuficiente de consultas
de atendimento pré-natal. As vari-
áveis consideradas foram: condi-
ção social, moradia, apoio famili-
ar, satisfação com a gestação, o uso
de drogas ou o hábito do fumo,
além da história reprodutiva da
mãe. O compromisso do estudo é
com a importância do exame pré-
natal. Quando seguido correta-
mente pelas gestantes, com um mí-
nimo de seis visitas, segundo
recomendação do Ministério da
Saúde, o exame é o maior aliado
para uma gravidez sadia para a mãe
e o bebê. Mas seis é o número mí-
nimo, o ideal é que o acompanha-
mento seja ainda mais freqüente.

Silvana concluiu que as mães
que tiveram no máximo três visitas
ao pré-natal são residentes de do-
micílios sem água encanada, apre-
sentam baixo nível educacional,
não moram com o pai do bebê, têm
um ou mais filhos, estão insatisfei-
tas com a gravidez, tentaram abor-
tar ou fumaram, beberam e/ou usa-
ram drogas durante a gestação. “Em
relação ao fumo, é interessante
observar que houve um crescimen-
to na proporção de mães que aban-
donaram o hábito, na mesma dire-
ção do crescimento do número de
consultas realizadas”, diz a pesqui-
sadora, que acena para um estudo
focado no tema.

Na mesma trilha, a psicóloga
Adriane Sabroza e a nutricionista
Denise Barros, colegas de Silvana
no Departamento de Epidemiologia
e Métodos Quantitativos em Saúde
(DEMQS) da Ensp, estudaram uma
amostra de 1.228 mães adolescen-
tes, do mesmo grupo pesquisado
por Silvana. Interrupção nos estu-
dos, pouca expectativa em relação

A
atura

gravidez precoce, vivida
por adolescentes de 10 a
19 anos, tem crescido
substancialmente no

município do Rio de Janeiro. Hoje o
número de grávidas com até 15 anos
é quase três vezes maior do que na
década de 70. Embora a gravidez
não seja uma doença, quando asso-
ciada à baixa idade da mãe pode
acarretar problemas. As gestantes
adolescentes pertencem, em geral,
a grupos sociais excluídos e são
freqüentemente reprovadas pelas
famílias, que muitas vezes lhes ne-
gam apoio, como também acontece
com parte dos pais dos bebês e tam-
bém a sociedade, que costuma dis-
criminá-las. Além do preconceito, do
abalo emocional e de perdas como
o abandono dos estudos, as meni-
nas correm mais riscos do que as
gestantes adultas. O baixo peso do
bebê ao nascer, a mortalidade ma-
terna ou perinatal e o parto prema-
turo são problemas que podem ser
evitados ou minimizados.

Dispostas a enfrentar essas
questões e com o objetivo de aju-
dar as ações públicas na área, três
pesquisadoras da Escola Nacional
de Saúde Pública (Ensp) fizeram
pesquisas de campo, com enfoques
distintos, sobre a mesma amostra
de meninas, entrevistadas após o
parto em maternidades conveniadas
ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Tais pequisas são subprojetos de
um  amplo trabalho desenvolvido
na Ensp, intitulado Estudo da
morbi-mortalidade e da atenção
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parâmetro emocional conforme o
tipo de maternidade – municipal,
federal, estadual, militar e privada
– em que as gestantes tiveram o

bebê. Os aspectos estudados foram
a expectativa em relação ao futuro,
autovalorização da mulher e o ní-
vel de sofrimento psíquico. A
autovalorização negativa foi maior
entre as meninas que tinham uma
relação familiar ruim, não estuda-
vam e são negras
ou pardas. No caso
da expectativa em
relação ao futuro,
os melhores índi-
ces foram apresen-
tados pelas gestan-
tes de classe social mais baixa, que
apostavam na gravidez como uma
possibilidade de melhora de vida.
A pesquisa constatou também que
um terço das gestantes tinha nível
intenso de sofrimento psíquico. De
acordo com a pesquisadora, o pior

sofrimento foi encontrado entre as
que deram à luz em maternidades
privadas. “Essas meninas já tinham
o seu futuro planejado e a gravidez

poderia atrapalhar isso”, explica.
O trabalho concentrou-se  no

caráter negativo da gravidez na ado-
lescência. Entretanto, em sua pes-
quisa de campo, a psicóloga perce-
beu que havia um sentimento
positivo em relação à gravidez em

muitas famílias.
“O fato de ser
mãe dá um certo
status à mulher”,
diz. Em alguns
casos, a gravidez
poderia estar liga-

da a uma dúvida da mulher sobre
sua própria fertilidade. “É como se
fosse um teste”, explica Adriane.
Provavelmente as gestantes adoles-
centes teriam uma alimentação me-
lhor, caso freqüentassem mais o
pré-natal. O que falta pode ser in-

Das gestantes entrevistadas,
87,5% mostraram carência

em ferro, e 83,8% ingeriram
quantidade insuficiente

de cálcio

SAIBA MAIS

www.adolec.com.br

formação, porque 87,5% das ges-
tantes entrevistadas pela nutricio-
nista Denise Barros mostraram ca-
rência em ferro e 83,8% ingeriram
quantidade insuficiente de cálcio
nas refeições. Além disso, 47,1%
consumiram menos do mínimo ne-
cessário de ácido fólico, fonte es-
sencial para o desenvolvimento da
criança. “Arroz, feijão, batata frita,
salgadinho, açúcar, pão e refrige-
rantes foram os alimentos preferi-
dos das jovens”, diz Denise. É uma
alimentação pobre em nutrientes
essenciais, típica da adolescência.
No entanto, durante a gestação,
esse tipo de dieta pode causar pro-
blemas para a mãe e o bebê.

O ferro  na adolescência tem
função de atender a elevada de-
manda de crescimento físico e pode
ser encontrado em folhas verdes,
feijão, açaí e carne vermelha. Na
gravidez precoce, a anemia por de-
ficiência de ferro leva a um risco
duas a três vezes maior de provo-
car parto prematuro e baixo peso
do bebê ao nascer. “Sabemos que
as recomendações adequadas de
ferro durante a gestação na adoles-
cência não são alcançadas através
da dieta habitual e a sua comple-
mentação é quase obrigatória para
as mulheres durante a gestação”,
alerta Denise. Já o aumento do cál-
cio não é recomendado. Mas é ne-
cessário consumi-lo corretamente
no leite e em seus derivados, bem
como nas folhas verdes, como cou-
ve e bertalha.

Durante a gestação ocorre um
aumento na demanda materna de
cálcio, que deve estar disponível
para atender ao processo de mine-
ralização óssea do feto. Nas ado-
lescentes, essa demanda é ainda
maior do que nas gestantes adul-
tas, pois ainda apresentam a den-
sidade óssea em crescimento.
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Unesco (Organização das
Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e
a Cultura) indicou a

Fundação Oswaldo Cruz para re-
ceber o seu prêmio anual, conce-
dido a instituições (públicas e da
sociedade civil) e/ou pessoas que
se destacam por ações de relevân-
cia social nas áreas de educação,
cultura, ciência, meio ambiente, co-
municação e informação, jornalis-
mo, direitos humanos e cultura de
paz, juventude e cidadania. A Fio-
cruz foi escolhida por sua contri-
buição à ciência brasileira.

“O Prêmio Unesco 2002 foi
concedido à Fiocruz pelo reco-
nhecimento ao seu trabalho, à sua
história e à sua presença na vida
dos brasileiros desde a sua cria-
ção por Oswaldo Cruz. É um re-
conhecimento a toda colaboração
científica que vem sendo dada
ao Brasil pela Fiocruz e à exce-
lência de sua produção intelec-

tual”, afirma o representante da
Unesco no Brasil, Jorge Werthein.

A Unesco entrega um certi-
ficado de premiação e uma obra
de arte exclusiva para cada insti-
tuição ou personalidade homena-
geadas. O Prêmio Unesco está
na quarta edição. Nos anos ante-
riores foram premiadas duas pes-
soas e/ou instituições em cada
uma das seis categorias que cons-
tituem as áreas de atuação da Or-
ganização. Este ano o número de
categorias aumentou para nove, 
ainda dentro das áreas de atua-
ção da Unesco, sendo um pre-
miado por categoria.

As indicações para o prê-
mio podem ser feitas por entida-
des da sociedade civil e do po-
der público, incluindo os parcei-
ros da Unesco. Essas indicações
são analisadas por um júri consti-
tuído no âmbito interno da Orga-
nização, composto por coordena-
dores das respectivas áreas.

Unesco premia
Fiocruz por
contribuição
à ciência

A

Organização entregou

cerâmicas do Vale do

Jequitinhonha

Os agraciados recebem obras
de arte exclusivas. Neste ano, o
prêmio, entregue em cerimônia
no Teatro Nacional, em Brasília,
foi um conjunto de cerâmicas pro-
duzidas por artistas variados do
Vale do Jequitinhonha, no nordeste
de Minas Gerais. Tradicionalmen-
te, a Unesco utiliza peças de arte
brasileira como prêmio. O Vale
do Jequitinhonha foi escolhido por
ser parte integrante de uma das
prioridades da Organização: o
patrimônio imaterial.

As obras, segundo a coor-
denadora do setor de Cultura da
Unesco, Jurema Machado, cons-
tituem uma forte tradição popu-
lar da região. A arte, com senti-
do figurativo, passa de geração
para geração e retrata o cotidia-
no do Vale. “Há uma presença
forte da mulher nas obras”, acen-
tua Jurema, lembrando que o
Vale do Jequitinhonha é uma das
regiões mais pobres do país.
“Apesar das dificuldades, o lugar
tem uma manifestação artística
muito rica, que retrata a perso-
nalidade do povo daquela re-
gião”, observa.

H O M E N A G E M
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Instituto Nacional de
Controle de Qualida-
de em Saúde (INCQS),

da Fiocruz, está ofere-
cendo desde fevereiro deste ano,
ao Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária e ao setor produtivo pri-
vado e público, 11 substâncias quí-
micas de referência certificadas no
país pela Farmacopéia Brasileira.
Uma substância química de referên-
cia (SQR) é um material certificado
por procedimento que estabelece a
rastreabilidade à obtenção exata da
unidade na qual os valores da pro-
priedade são expressos. Daí sua
importância, pois um grande núme-
ro de procedimentos analíticos de
produtos farmacêuticos, descritos
nas diferentes monografias oficiais,
exige o uso dessas substâncias para
a caracterização e/ou atribuição de
valores de propriedades que asse-
gurem sua qualidade.

A publicação da resolução
Anvisa (RDC nº 56) de 26 de feve-
reiro de 2002 oficializou as seguin-
tes substâncias químicas de referên-
cia da Farmacopéia Brasileira
(SQRFBs): captopril, cloridrato de
propranolol, furosemida, hidroclo-
rotiazida, metronidazol, diclofena-
co sódico, metroclopramida, para-
cetamol, sulfametoxazol, sulfato de
salbutamol e trimetoprima.

Outras sete já estão em fase
de desenvolvimento: ampicilina,
mebendazol, cefalexina, glibencla-
mida, lidocaína base, cloridrato de
lidocaína e norfloxacino. “Se tudo
continuar neste passo, acredito que
em pouco tempo estaremos dispo-
nibilizando um elenco de SQRFBs

em substâncias de referência

considerável para atender à de-
manda nacional”, alegra-se Maria
do Carmo Vasques, coordenadora
do Programa de Materiais Quími-
cos de Referência do INCQS.

Antes, a única opção de quem
precisava das SQRs era comprá-las
no mercado internacional ou em re-
presentantes locais a um alto cus-
to, o que dificultava sua aquisição
– principalmente pelo setor públi-
co e pelos pequenos laboratórios.
Sem falar na demora do processo
de importação. Os principais cen-
tros produtores mundiais são a US
Pharmacopeia (USP-RS), a Europe-
an Pharmacopeia (EPCRS) e a
Organização Mundial de Saúde
(Collaborating Centre for Chemical
Reference Substance).

Esse início da conquista da

auto-suficiência nacional se deu na
base de um grande esforço e dedi-
cação das partes envolvidas. “Nós
iniciamos os estudos colaborativos
com o Laboratório de Padrões Se-
cundários da UFRGS, dirigido por
Pedro Fröehlich”, relata Maria do
Carmo. “Atualmente trabalhamos
também com os laboratórios das
universidades federais do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), de Santa Maria (UFSM-
RS), do Ceará (UFCE), de Pernam-
buco (UFPE), da Paraíba (UFPB),
de Minas Gerais (UFMG) e da Uni-
versidade de São Paulo (USP)”.

As SQRFBs estão disponíveis
para aquisição no INCQS a um cus-
to atual de R$ 200 por frasco, con-
tendo 400mg, e podem ser solicita-
das por fax (21-2290-0915) ou e-mail
(sqrfb@incqs.fiocruz.br).

Substâncias oferecidas
pelo INCQS são essenciais
para análise de qualidade

O

Auto-suficiência

C O N T R O L E  D E  Q U A L I D A D E
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O Palácio Itaboraí já
foi colégio, faculdade de
direito e residência de
verão de governadores.
Na foto menor, um
dos salões do imóvel

imóvel construído há
exatos 110 anos será re-
formado e depois entre-
gue, novo em folha, à

população da Região Serrana do
Estado do Rio de Janeiro. A restau-
ração do Palácio Itaboraí, em
Petrópolis, conduzida pelo Depar-
tamento de Patrimônio Histórico
(DPH) da Casa de Oswaldo Cruz
(COC), tem por objetivo devolver
à comunidade a construção, que
passará a sediar cursos, exposi-
ções, concertos e uma variada gama
de atrações culturais, eventos soci-
ais e atividades acadêmicas.

O projeto prevê a recuperação
da integridade física e estética do
conjunto, dedicando especial cui-
dado às áreas nobres do palácio e
fazendo adequações nos locais
onde o desenho original foi desca-
racterizado. No palácio será insta-
lado um centro multimídia que dará
acesso irrestrito à população ao
uso da internet e de recursos de
áudio e vídeo. Terminadas as
obras, a Fiocruz pretende implan-
tar no Itaboraí núcleos de estudos
que privilegiem a temática petropo-
litana tanto em seu viés histórico
(a recuperação da memória do pe-
ríodo em que Oswaldo Cruz viveu

no município ou o estudo da medi-
cina no Segundo Império), quanto
pelo viés técnico-científico (a dis-
cussão dos temas que afetam a qua-
lidade de vida da população).

A ação de restauro incluirá os
jardins que circundam o Itaboraí.
A intenção é retirar pequenas edi-
ficações de apoio que foram feitas
nos últimos anos e que são alheias
ao conjunto geral do palácio. Se-
rão criadas trilhas
que permitirão an-
dar pelos jardins –
eles voltarão a in-
corporar aspectos
visuais característi-
cos do paisagismo
do final do século
19 – e em parte da
mata que integra o
terreno. Há também a vontade de
se instalar um parque temático para
o público infantil semelhante ao
que existe no campus da Fiocruz em
Manguinhos, no Rio. O DPH acu-
mulou capacidade técnica em res-
taurações feitas nas edificações tom-
badas em Manguinhos, em traba-
lhos desenvolvidos em sintonia
com o Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (Iphan).

O palácio, que está degradado

e integra o conjunto urbano de
Petrópolis, é tombado pelo Iphan e
foi erguido em 1892 para ser a resi-
dência de verão do engenheiro e
construtor italiano Antonio Jannuz-
zi. A construção fica na esquina da
rua Elisa com avenida Moura, no bair-
ro Valparaíso. O Itaboraí abrigou, de
1894 a 1920, o Colégio Americano.
O palácio sediou também a primeira
faculdade de direito de Petrópolis.

Décadas mais tar-
de ele se tornou
residência de ve-
rão dos governa-
dores do Rio. A Fi-
ocruz recebeu o
Itaboraí do gover-
no do estado, em
cessão de uso, em
dezembro de 1998.

Até aquele ano funcionaram no
palácio quatro órgãos estaduais: a
Feema, a Coordenadoria Regional da
Região Serrana II, o Centro de Estu-
dos Supletivos de Petrópolis e a Fun-
dação Leão XIII. Esta ocupação se
mostrou inadequada para a conser-
vação e preservação da edificação e
ainda para as funções a ela destina-
das, já que o prédio tem vocação
residencial e de recepção, adaptado
para atividades acadêmicas.

P A T R I M Ô N I O

De roupa nova
Fo
to
: 
Ne
ls
on
 
Mo
nt
ei
ro

U



REVISTA DE MANGUINHOS DEZEMBRO DE 2002 43

O castelo da saúde

Projetando-se além do
corpo central do Castelo,
a bow-window sul está

sendo reformada, assim
como as argamassas

(foto menor)

or que o revestimento do
Castelo Mourisco, prédio
com quase cem anos
que simboliza a Fundação

Oswaldo Cruz, conseguiu resistir
ao tempo em meio à poluída Ave-
nida Brasil, na Zona Norte do Rio
de Janeiro? É para responder a esta
questão, e entender como foram
preparadas as argamassas na épo-
ca da construção do imóvel (1905),
visando ao restauro de partes
danificadas, que uma equipe do
DPH desenvolveu o projeto Rein-
tegração das argamassas históricas,
recentemente aprovado pelo CNPq
(Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico)
para receber financiamento.

O estado de boa conservação
da argamassa original que reveste
o Castelo impressiona pelo fato de
apresentar um desempenho eleva-
do, levando-se em conta a polui-
ção da avenida, que tem um trânsi-
to pesado, de uma refinaria próxi-
ma e de outros fatores atmosféri-
cos. Um dos principais pontos do
projeto é o estudo da composição
dos materiais utilizados na constru-
ção do Castelo, o que permitiu du-
rabilidade, resistência às intempé-
ries e à poluição.

O projeto tem prazo de con-
clusão de dois anos e os resultados
obtidos deverão ser utilizados para
a reconstituição das argamassas do
prédio, bem como para servir de
parâmetro para outros projetos de
restauração de imóveis construídos
na mesma época. O Reintegração
das argamassas históricas vai inte-
grar uma das redes cooperativas de
pesquisa que visam à disseminação
e ao compartilhamento de informa-
ções entre centros que executam
projetos de restauração.

Outra ação que o DPH coor-
dena no momento é a recuperação
da Bow-Window Sul do Castelo
Mourisco. Bow-Window é uma de-

nominação inglesa para o elemento
arquitetônico que se projeta além do
corpo central de uma edificação prin-
cipal, como uma varanda. A obra se-
gue a mesma metodologia aplicada
na reforma da Bow-Window Norte,
concluída em janeiro, e deve durar
12 meses. Os serviços de recompo-
sição das argamassas, tratamento da
estrutura metálica, restauração das
janelas e pintura do espaço interno
estão sob a fiscalização do DPH e
buscam recuperar a integridade físi-
ca e estética dos materiais.

Construído no alto de uma co-
lina, o Castelo Mourisco tem 50
metros de altura e a fa-
chada voltada para o
mar (a Baía de Gua-
nabara). O prédio,
em estilo árabe,
foi erguido na
antiga Fazenda
de Manguinhos,
área que passou a
abrigar o Instituto
Soroterápico Fe-
deral – que deu
origem à Fiocruz –
em 1900, quando
constantes epide-
mias de peste bu-
bônica davam ao
Rio o incômodo
título de “túmu-
lo dos estrangei-
ros”.  A constru-
ção do Castelo se
deu entre 1905 e
1918. A idéia de
levantar um palá-
cio para sede do
Instituto partiu do
próprio Oswaldo
Cruz, que esbo-
çou algo parecido
a um castelo me-
dieval. A contri-
buição do en-
genheiro portu-
guês Luiz Moraes

Júnior foi es-
sencial. “O
estilo arqui-
tetônico ori-
ental fez par-
te da forma-
ção de Mora-
es, amigo de
Cruz. Esse pode ser o motivo para
o Castelo ter sido inspirado nas
construções mouras”, diz o arqui-
teto do DPH Renato da Gama.

Fotos: Richard
Verdoorn e
Guilherme Schneider
(castelo); Bettina
Collaro (argamassa)

P
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cada vez maior o número
de pessoas amedrontadas
com o aumento da violên-
cia. No Rio de Janeiro,

esse fato tomou proporções ain-
da mais graves com os freqüen-
tes casos de assalto, morte e
banalização da violência. Há ain-
da o tráfico de drogas, que alicia
jovens e levou a imprensa a acu-
sar a existência de um “poder
paralelo” no município.

O livro Nem soldados nem
inocentes traça o perfil dessa re-
lação a partir de entrevistas fei-
tas com 88 jovens atendidos pelo
Sistema Aplicado de Proteção do
Rio de Janeiro entre 1998 e 2000.
Revela um fato assustador: a mai-
oria entra no tráfico para conse-
guir dinheiro com o objetivo de
consumir – eles sonham comprar
tudo aquilo que desejam.

No primeiro capítulo, os
autores explicam as raízes his-
tóricas do tráfico de drogas. Se-
gundo eles, nas primeiras dé-
cadas do século 20 havia no Rio

e os ganhos relativos a cada “car-
go”. Impressiona o poder de se-
dução que essa vida exerce so-
bre os jovens: fama e respeito na
comunidade, muito dinheiro e su-
cesso com as mulheres. A facili-
dade com que entram também
chama atenção: “É só dizer que
está na finalidade. Aí eles te leva
pessoalmente ou te dá o telefone
se o cara tiver preso” [grafia ori-
ginal]. A organização do tráfico
apresenta a estrutura típica de um
plano de carreira de uma empre-
sa moderna, com possibilidades
de ascensão e remuneração que
pode atingir os R$ 3 mil por se-
mana, num cargo de gerência.

Nos dois últimos capítulos,
os autores falam sobre as condi-
ções psicológicas e de saúde dos
jovens. Para os autores, esses
meninos não podem ser tratados
nem como inocentes e nem
como soldados e merecem um
olhar mais atento, livre de pre-
conceitos, capaz de reintegrá-los
à sociedade.

uma massa de ex-escravos ex-
cluídos do mercado, sem aces-
so às condições adequadas de
vida. Eram indivíduos que se
acumulavam nos cortiços até o
surgimento das primeiras fave-
las. Em 1940 já havia as condi-
ções necessárias para o envol-
vimento de jovens com o tráfi-
co: ociosidade, baixa formação
escolar, proximidade com cri-
minosos e falta de comprome-
timento da sociedade.

O perfil dos jovens envol-
vidos com o tráfico é assunto do
segundo capítulo. Dos 88 entre-
vistados, a maioria tem idade en-
tre 16 e 18 anos, é negra, mora
em bairros periféricos, está atra-
sada na escola e se diverte em
atividades como freqüentar pa-
godes, bailes funk, soltar pipa e
ir à praia.

O terceiro capítulo é o mais
contundente e mostra, a partir da
fala dos garotos, como é o dia-a-
dia no tráfico, desde o primeiro
contato, até a divisão hierárquica

Otávio Cruz Neto, Marcelo Rasga Moreira

e Luiz Fernando Mazzei Sucena

Editora Fiocruz, 200p.

Nem soldados

nem inocentes

Juventude e tráfico de drogas
no Rio de Janeiro

R E S E N H A S

É



REVISTA DE MANGUINHOS DEZEMBRO DE 2002 45

Caminhos
do pensamento:
epistemologia
e método

Organizado por Maria
Cecília de Souza Minayo e
Suely Ferreira Deslandes
Editora Fiocruz. 380p.

A obra apresenta reflexões acerca das
principais linhas de pesquisa empregadas na
saúde da criança e da mulher. Registra como
funciona esse campo com a descrição de casos
e trabalhos ligados à área.

Saúde e
ambiente
sustentável:
estreitando nós

Organizado por Maria
Cecília de Souza Minayo e
Ary Carvalho de Miranda
Editora Fiocruz

O livro analisa os conceitos que estruturam
a relação entre saúde e meio ambiente no Brasil
e toma como base os dez anos da Conferência
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento (Rio-92).

Os delírios da razão
- médicos, loucos e
hospícios (Rio de
Janeiro, 1830-1930)

Magali Engel
Editora Fiocruz

Descubra como se desen-
volveu a abordagem da
loucura no Rio de Janeiro,

desde quando os classificados como loucos
viviam livres pelas ruas até serem levados aos
primeiros hospícios brasileiros.

Animais de
laboratório: criação
e experimentação

Organizado por
Antenor Andrade, Sérgio
Correia Pinto e Rosilene
Santos de Oliveira
Editora Fiocruz

Compila textos de 22 pesquisadores da
Fiocruz e de outros institutos de pesquisa
sobre as novidades na criação e no manejo dos
animais de laboratório, seu controle sanitário,
os aspectos éticos, de biossegurança e as
alternativas de utilização.

Frágeis deuses:
profissionais da
emergência entre os
danos da violência e
a recriação da vida

Suely Ferreira Deslandes
Editora Fiocruz

O livro dimensiona,
descritivamente, a violência

como demanda no contexto de atendimento de
emergência, fazendo um breve perfil das vítimas
(sexo, idade) e do tipo de violência (arma
usada, relação com agressor).

A ciência particular
de Louis Pasteur

Gerald Geison
Editoras Fiocruz e
Contraponto

O livro traça uma polêmica
biografia sobre Pasteur a
partir de anotações feitas no
seu laboratório e de textos
publicados por ele. São

retratadas as principais realizações do cientista
e suas imperfeições, como a dificuldade de dar
créditos a outros profissionais.
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instein, o grande mathe-
matico que, atualmente,
o Rio hospeda, passou
hontem mais um dia em

nossa metropole, tendo feito uma
visita ao Instituto Oswaldo Cruz e
realizado sua segunda conferência
na Escola  Polytechnica”. Assim O
Jornal abriu uma de suas re-
portagens com manchete de pri-
meira página, intitulada O Dia de
Einstein, na edição de 9 de
maio de 1925.

Como os outros diá-
rios da então capital da
República, dedicou espaço
nobre ao físico Albert
Einstein durante aquela
semana. Ilustrando a re-
portagem, um bico de
pena esboçava o perfil do
cientista que, segundo a
legenda, fora produzido
por desenhista de Man-
guinhos, especialmente
para o prestigiado diário
da época.

Nos arquivos da Fio-
cruz, atualmente, há pou-
cos registros de visita tão honrosa.
O fotógrafo J. Pinto documentou o
autor de numerosos trabalhos de
física teórica, conhecido princi-
palmente por sua Teoria da Re-
latividade, ao lado de pesqui-
sadores de Manguinhos em uma das
varandas do castelo. Há, também,
o autógrafo de Einstein na página
que traz um dos seus artigos nos
Annalen de Physik, publicação
especializada disponível na Bi-
blioteca de Manguinhos.

Café gelado
A leitura de dois jornais da-

quele dia, porém, traz detalhes
importantes, como a informação de

que Einstein teria documentado suas
impressões sobre Manguinhos. O
repórter de O Jornal escreveu: “No
Laboratório de Chimica Applicada
deixou um disco phonográphico, e
ainda, assistiu a uma experiência
sobre a visão binocular”. O autor da
notícia veiculada em O Paiz contou
que “Einstein registrou a impressão
da sua visita em um disco phono-
graphico...”.

Restam-nos, hoje, somente
hipóteses: ele teria feito uma
gravação ou registrado suas im-
pressões sobre o IOC em uma
dedicatória escrita sobre um disco?
Não há em Manguinhos qualquer
documento neste sentido.

Ainda conforme o noticiário
dos diários cariocas, Einstein teria
ido ao Museu Oswaldo Cruz, visto
a coleção de anatomia patológica e
percorrido as salas de leitura da
biblioteca. Os pesquisadores,
tendo à frente o então diretor
Carlos Chagas, mostraram-lhe “o
Leptospira e o Trypanosoma cruzi
(...) e ele teria se  interessado pelo
processo utilizado  para coloração

de preparados por meio de câmara
clara”. O cientista alemão teria
tomado uma xícara de café, que
preferiu “gelado” e, ao subir ao
terraço, “sua vista se extasiou ante
os mais belos panoramas, en-
grandecidos pela mais variada
topographia”. Ressalte-se o entu-
siasmo do repórter de O Jornal em
sua descrição do ambiente.

Entusiasmo relativo
Einstein chegou ao

Rio de Janeiro em 4 de
maio de 1925, depois de
passar por Buenos Aires e
Montevidéu. Foi home-
nageado em jantares ofe-
recidos pelas colônias
alemã e judaica, conheceu
o Pão de Açúcar, foi à
Tijuca, à Gávea e subiu a
pé o Pico do Papagaio.

Os jornais mostra-
vam, ainda, a reação da
platéia diante do “sábio
moderno”, descrevendo
fisionomias e gestos de
intelectuais presentes às

conferências. Deliciosa a descrição
do repórter de O Paiz sobre uma
das conferências: “O almirante
Gago Coutinho, conhecidamente
contradictor do glorioso hospede,
(...) num índice de incredulidade
inabalável (...) Os graphicos de
Einstein não o demoviam, parece,
de suas idéias já adquiridas
sobre a mecânica clássica (...) O
Sr. Licínio Cardoso, na primeira fila
(...) contrapunha mentalmente,
aos princípios da mecânica eins-
teniana, os dogmas de  Augusto
Comte. Parecia também um
irredutível (...) Só o professor
Sodré da Gama mostrou-se enthu-
siasmado (...)”.

VVVVVisitisitisitisitisita geniala geniala geniala geniala genial
F I O  D A  H I S T Ó R I A
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