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DNA

“Eis que se revela o ser na
transparência do invólucro imperfeito”
Carlos Drummond de Andrade

“É a molécula que tem estilo,
quase tanto como os cientistas”
Francis Crick

50 anos

Uma ampla gama de informações
sobre saúde, ciência & tecnologia e o
trabalho da Fiocruz, você encontra no site:

www.fiocruz.br/ccs



 junho de 2003 3

E D I T O R I A L

Presidente
Paulo Marchiori Buss

Vice-Presidente de Serviços
de Referência e Ambiente
Ary Carvalho de Miranda

Vice-Presidente de
Desenvolvimento Institucional,
Informação e Comunicação

Paulo Ernani Gadelha

Vice-Presidente de Ensino e
Recursos Humanos

Tânia Celeste Matos Nunes

Vice-Presidente de Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico

Euzenir Nunes Sarno

Chefe de Gabinete
Arlindo Fábio Gómez de Sousa

Coordenadoria de Comunicação
Social/Presidência

REVISTA DE MANGUINHOS
Nº 2 - JUNHO/2003

Coordenação: Christina Tavares

Edição: Wagner de Oliveira

Redação e reportagem:
Pablo Ferreira, Ricardo Valverde,
Sarita Coelho, Sérgio França,

Wagner de Oliveira

Estagiária:
Fernanda Marques

Colaboradores:
Kadu Machado (INCQS), Paula Lourenço
(CPqAM), Rose Esquenazi (IPEC), Ruth
Martins (COC) e Vivi Fernandes (EPSJV)

Edição de arte: Sergio Magalhães

Projeto gráfico:
Guto Mesquita e Sergio Magalhães

Fotografia: Peter Ilicciev

Administração CCS: Beatriz Ayres

Apoio administrativo/Eventos:
Assis Santos e Gilberto Braga

Secretaria: Inês Campos e Sílvia Roza

Mensageiro: Daniel Lima dos Santos

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

Foto da capa: Peter Ilicciev

Prezado leitor,

ano de 2003 marca um novo período na vida
republicana brasileira. Uma importante
transição está se registrando no país: pela
primeira vez, um trabalhador alçou-se à

Presidência da República. A primeira mensagem do
presidente Lula foi clara, convocando o povo
brasileiro para uma luta sem tréguas pela eliminação
da fome, uma chaga social inaceitável no nosso país.
Mas pretendemos mais: queremos ver mitigada,
senão eliminada, a pobreza extrema, degradante,
ofensiva, brutal.

A Fiocruz está inteiramente envolvida com esse
projeto em todas as dimensões de sua atuação. Logo
no início de janeiro convocamos uma ampla reunião
para estabelecer nossos planos de participação no
Fome Zero e já estamos em ação.

Este número da Revista de Manguinhos mostra
algumas iniciativas do programa social da Fiocruz,
através da atuação do Centro de Saúde na ENSP, que
participa ativamente do projeto de desenvolvimento
local integrado e sustentável de Manguinhos (DLIS
Manguinhos) e da promoção da saúde na região.

Mas tem muito mais: uma grande pesquisa sobre a
saúde dos brasileiros, com apoio da OMS; novos kits
para diagnóstico de Aids; as ações coordenadas
sobre o dengue de todos os setores da Fiocruz; o
ousado programa de capacitação de agentes de
vigilância em saúde; a “exportação” da nossa
experiência com o Banco de Leite Humano, entre
muitas outras matérias.

Não deixe de ler também a entrevista com Sérgio
Arouca, nosso ex-presidente, que agora é o
Secretário de Gestão Participativa do Ministério da
Saúde e vai organizar a Conferência Nacional de
Saúde, em caráter extraordinário.

Boa leitura e desfrute conosco um pouco da sua
Fiocruz, já que ela existe para servir à sociedade
brasileira e você é o nosso melhor conselheiro.

Cordial abraço.

Paulo M. Buss

Presidente da Fiocruz

o
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IFF/Fiocruz lidera consolidação da
rede brasileira de bancos de leite.

Política de Saúde
Sérgio Arouca fala sobre seus planos
na Secretaria de Gestão Participativa
do Ministério da Saúde.
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CNPq aponta
Fiocruz entre as
15 maiores

Segundo levantamento realizado
em 2002 pelo Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), a Fiocruz está entre as 15 maio-
res instituições de pesquisa nacionais. Em
número de grupos de pesquisa, a Fun-
dação soma 201 grupos certificados e,
dentre as instituições não-universitárias,
só perde para a Empresa Brasileira de
Agropecuária (Embrapa), com 235 gru-
pos – a primeira posição (entre 257 ins-
tituições) é ocupada pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com
761 grupos. As 805 linhas de pesquisa
desenvolvidas pela Fundação se concen-
tram principalmente no Instituto Oswal-
do Cruz (380) e na Escola Nacional de
Saúde Pública (148).

Oswaldo
Cruz é tema
do Projeto
Memória

A Fundação Oswaldo
Cruz, pela Casa de Oswaldo
Cruz, é parceira da Fundação
Banco do Brasil no Projeto Me-
mória 2003, cujo homenagea-
do é o médico sanitarista
Oswaldo Cruz. As principais
realizações do cientista que fun-
dou a medicina experimental
no Brasil e foi o iniciador do
movimento de implementação
de políticas públicas sanitaris-
tas que promoveram o progres-
so do país serão contadas sob
várias formas: videodocumen-
tário, livro fotobiográfico,
almanaque pedagógico, pági-
na na internet, além das expo-
sições. Nos anos anteriores fo-
ram homenageados Castro
Alves, Monteiro Lobato, Rui Bar-
bosa, Pedro Álvares Cabral e JK.

INCQS monitoraINCQS monitoraINCQS monitoraINCQS monitoraINCQS monitora
genéricosgenéricosgenéricosgenéricosgenéricos

O Instituto Nacional de Contro-
le de Qualidade em Saúde (INCQS/
Fiocruz) está participando, junto com
a Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), das vigilâncias sani-
tárias (Visas) e dos laboratórios
centrais de Saúde Pública (Lacens)
dos estados, do Programa Nacional
de Monitoramento dos Medicamen-
tos Genéricos e de Referência. Por
esse programa, as Visas coletam no
mercado amostras de medicamentos
genéricos e de seus respectivos pro-
dutos de marca (também chamados
de referência ou inovador). Essas
amostras são enviadas ao INCQS e
aos Lacens para serem analisadas e
comparadas, verificando se há equi-
valência farmacêutica do genérico
com o de marca.

Saúde para
os quilombolas

Em locais de difícil acesso na re-
gião do baixo Amazonas existem comu-
nidades quilombolas que permaneceram
isoladas desde o final do século 19. São
descendentes de escravos fugitivos vi-
vendo sem energia elétrica, abasteci-
mento de água, saneamento básico e
transporte. Pela primeira vez, pesqui-
sadores de Centro de Pesquisas
Leônidas e Maria Deane, unidade da
Fiocruz em Manaus, avaliaram as con-
dições de saúde dessa população e os
resultados não foram nada animadores.
A desnutrição foi apontada como um
dos principais problemas, chegando a
casos de marasmo (forma mais grave
da doença) em algumas crianças. Como
resposta a esse estudo, o Ministério da
Saúde colocou na pauta de discussões
de suas prioridades a criação de distri-
tos sanitários quilombolas, a exemplo
dos distritos sanitários indígenas já exis-
tentes. As populações remanescentes
de quilombos da região Amazônica fi-
cam situadas nos estados do Pará,
Amapá e Maranhão.

Em dia com
a Fundação

Sugestões de pauta, oportunidades
de treinamento, glossário de doenças,
banco de imagens de vírus, bactérias e
outros microorganismos e de transmis-
sores de doenças, agenda de eventos,
resenhas da Editora Fiocruz – na página
eletrônica da Coordenadoria de Comu-
nicação Social (www.fiocruz.br/ccs) o
internauta pode acompanhar a produ-
ção da Fiocruz. O conteúdo da página,
que funciona como uma espécie de
“Agência Fiocruz de Notícias”, é atuali-
zado diariamente e disponibiliza materi-
ais especiais, como serviços sobre
bioterrorismo e sobre a recente pneu-
monia atípica que começou na Ásia e
acabou chegando a outros continentes.
Nos últimos seis meses, quase 200 ma-
térias sobre as pesquisas da Fiocruz fo-
ram disponibilizadas na página. É a Fio-
cruz divulgando para a sociedade o
trabalho de seus servidores.

N O T A S



 junho de 2003 7

Guia terapêutico
Em dezembro de 2002, o Nú-

cleo de Assistência Farmacêutica da
Fiocruz lançou o livro Fundamentos
farmacológico-cl ínicos de medicamen-
tos de uso corrente, que orienta pro-
fissionais da saúde  quanto à prescrição
de medicamentos. Produzido por so-
licitação da Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária), o livro encon-
tra-se na forma de CD-ROM e apre-
senta uma discussão sistemática e
abrangente em que se comparam re-
presentantes de diferentes grupos
farmacológicos de uso corrente.

Parceria com
Harvard para
estudo da
hepatite C

Principal causa de transplantes de
fígados, a hepatite C é uma doença
mais fácil de ser combatida quando
diagnosticada logo no início de seu
processo infeccioso. Isto porque quan-
do o vírus se instala no organismo so-
fre mutações e causa numerosos
problemas hepáticos. Desenvolver pro-
tocolos para identificar e tratar pacien-
tes em estágios iniciais de hepatite C
é o objetivo de uma parceria que une

pesquisadores do Departamento de
Virologia do Instituto Oswaldo Cruz e
cientistas do Massachusetts General
Hospital, vinculado à Harvard Medical
School, dos Estados Unidos. Transmiti-
da por exposição a sangue contamina-
do e seus derivados, a hepatite C cada
vez mais preocupa as autoridades de
saúde. Em todo o mundo, ela atinge
cerca de 170 milhões de pessoas.
Como a maioria dos pacientes com
hepatite C não sabe que sofre da do-
ença - pois não apresenta sintomas -, a
infecção, em geral, só é descoberta
quando as funções hepáticas já estão
bastante comprometidas.

Grafiteiros
em ação

O ano de 1992 carrega uma triste
lembrança para a Fiocruz, quando a ins-
tituição foi atacada por delinqüentes que
sujaram e pixaram a fachada do tomba-
do Castelo Mourisco. Passados quase
onze anos, a Fundação acaba de ser no-
vamente invadida por jovens com seus
sprays e color gets na mão. No entan-
to, dessa vez eles foram convidados, en-
traram pela porta da frente e, ao invés
de sujeira, enfeitaram os muros brancos
do campus com seus multicoloridos e
artísticos grafites.

Inaugurados em janeiro em co-
memoração ao aniversário do padroei-
ro da cidade do Rio de Janeiro (São
Sebastião), os grafites fazem parte de
mais uma iniciativa da Fiocruz para
valorizar e integrar a produção artística
dos moradores que vivem nas áreas ca-
rentes do entorno da instituição. Mem-
bros do grupo Rio-Grafitti, os 10 artístas
levaram cinco dias para pintar cerca de
200 metros de muro branco. Além de
desenhos, os grafites também trazem
mensagens sobre questões de saúde,
ambiente e história da Fiocruz.

A instituição também instalou
vários outdoors no campus de Mangui-
nhos para destacar suas realizações.

Grafiteiro prepara mural com
desenho de Oswaldo Cruz. Foto

menor: um dos outdoors instalados
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IP E S Q U I S A

Cerco à

leishmaniose, que pode causar lesões na pele e atin-

gir órgãos como o fígado e o baço em suas duas

formas, é a segunda causa de morte entre as doen-

ças parasitárias (só perde para a malária). A cada ano, estima-

se que ocorram cerca de dois milhões de casos novos no

mundo. No Brasil, em 1999 foram registrados 30.550 casos, a

maioria na Região Norte. A doença acomete principalmente as

populações rurais, mas está em fase de franca urbanização.

leishm 

A

Vacina recombinante contra
a doença é tema de pesquisa
de Sérgio Mendonça. Abaixo,
leishmanias em cultura
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Sérgio França
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Para combater e controlar a leish-
maniose, a Fiocruz vem atuando em
várias frentes de pesquisa, que inclu-
em estudos sobre o parasita e o vetor
e também uma nova vacina contra
essa doença que está presente em to-
dos os continentes, exceto na Antárti-
da e na Oceania, e em todos os esta-
dos brasileiros.

O pesquisador do Laboratório de
Imunidade Celular e Humoral em
Protozooses, do Departamento de
Imunologia do Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz), Sérgio Mendonça, está
tentando desenvolver vacinas recom-
binantes contra a leishmaniose utilizan-

As vacinas de 2ª geração utili-
zam a tecnologia de DNA recombinante
(engenharia genética) para a produção
de preparações estáveis e com com-
posição química definida e padroniza-
da. Seu desenvolvimento também se
baseia na identificação prévia de pro-
teínas do agente infeccioso que esti-
mulam uma resposta imune protetora.
Já as vacinas de 1ª geração são geral-
mente compostas de parasitas, vírus ou
bactérias mortos ou atenuados ou fra-
ções (misturas quimicamente comple-
xas) de antígenos destes agentes, daí
a sua difícil padronização.

mais letal). O estudo é desenvolvido
em parceria com o Laboratório de Tec-
nologia Recombinante (Later) de Bio-
Manguinhos (Fiocruz), especializado
em biologia molecular.

A Fiocruz também pesquisa, atra-
vés do Departamento de Entomologia
do IOC, um biolarvicida contra o trans-
missor da leishmaniose visceral feito de
uma substância encontrada numa ár-
vore tropical nativa das regiões Sul e
Sudeste do Brasil. Depois de diversos
testes, os pesquisadores descobriram
que a substância inibe o crescimento
das larvas do flebótomo Lutzomyia

do genes obtidos de uma cepa de
Leishmania amazonensis componente
de uma vacina de 1a geração denomi-
nada Leishvacin, desenvolvida por ci-
entistas mineiros a partir de parasitas
mortos, com eficácia estimada em
50%. Três tipos de protótipos vacinais
estão sendo desenvolvidos a partir de
três genes deste protozoário.

O primeiro tipo compreende
proteínas recombinantes produzidas
em Escherichia coli, através da utiliza-
ção de um vetor (plasmídeo) que ex-
pressa o gene de Leishmania no interi-
or da bactéria; o segundo tipo é a

utilização do bacilo Calmette-Guérin
(BCG) transformado com gene de
Leishmania; e o último é representado
por plasmídeos de expressão das pro-
teínas em células animais (ou vacinas
de DNA). A eficácia das vacinas deve-
rá ser testada em camundongos (Mus
musculus) para a avaliação da prote-
ção e da resposta imune. Paralelamen-
te, ensaios in vitro com células de pa-
cientes e de indivíduos imunizados
com a vacina de primeira geração se-
rão realizados com as proteínas recom-
binantes, visando descobrir as caracte-
rísticas das respostas de células
humanas a esses antígenos.

Um inseticida naturalUm inseticida naturalUm inseticida naturalUm inseticida naturalUm inseticida natural
para combater o vetorpara combater o vetorpara combater o vetorpara combater o vetorpara combater o vetor
da doençada doençada doençada doençada doença

“Com a pesquisa ainda em anda-
mento, podemos dizer que os antíge-
nos são capazes de induzir respostas
em células humanas. Temos de fazer
o detalhamento dessa resposta identi-
ficando as células envolvidas e as
citocinas (mediadores químicos da res-
posta imune)”, afirma Mendonça, acres-
centando que uma futura vacina po-
derá agir tanto contra a leishmaniose
tegumentar (que causa lesões na pele)
quanto a visceral (ou calazar, que atin-
ge órgãos como o fígado e o baço e é

 aniose
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longipalpis. Oitenta por cento das larvas ali-
mentadas com a substância morreram an-
tes do terceiro estágio e não chegaram à
fase adulta.

A leishmaniose visceral se carac-
teriza pela infecção do sistema retículo-
endotelial, localizado sobretudo no
baço, fígado e medula óssea, provo-
cando aumento das vísceras. Enquan-
to que a tegumentar manifesta-se
como infecção cutânea ou cutânea-
mucosa, localizada nas células do sis-
tema retículo-endotelial, de tegumento.

René RachouRené RachouRené RachouRené RachouRené Rachou
descobre inimigodescobre inimigodescobre inimigodescobre inimigodescobre inimigo
natural do transmissornatural do transmissornatural do transmissornatural do transmissornatural do transmissor

O Laboratório de Entomologia Mé-
dica do Centro de Pesquisa René Rachou
(CPqRR), unidade da Fiocruz em Belo Ho-
rizonte, acaba de descobrir um nematóide
(verme intestinal com menos de um milí-
metro de comprimento) capaz de matar os
flebotomíneos transmissores da leishma-
niose visceral antes que eles se reproduzam.
Segundo os pesquisadores, o verme pode-
ria ser utilizado como controle biológico do
vetor da leishmaniose em áreas endêmicas.

A equipe do biólogo Paulo Pimen-
ta, que capturava os insetos para pesqui-
sas na Gruta da Lapinha, no município
de Lagoa Santa, notou, por acaso, que mui-
tos morriam antes de chegar ao laborató-
rio e que muitos recém-chegados não se
alimentavam, apesar de terem o abdômen
estufado. Primeiramente suspeitou-se da
alimentação, que poderia estar contami-
nada. Mas depois de análises mais apura-
das foram detectados larvas e ovos de ne-
matóides instalados no intestino de
machos e fêmeas.

É a primeira vez que se descreve, no
Brasil, um nematóide parasita de fleboto-
míneos: o verme, que ainda não tem seu
nome de espécie, é membro da ordem
Rhabditida e da família Steinernematidae. O
ciclo de vida é simultâneo ao do L.
longipalpis e a infecção ocorre somente en-
tre os insetos, sem transmissor interme-
diário, o que exclui o risco de contamina-
ção no homem.

A finalidade do estudo é infectar in
vitro flebotomínios capturados de regiões
endêmicas e devolvê-los ao campo para
transmitirem o parasita aos demais veto-
res. No entanto, ainda serão necessários
testes em campo para se confirmar essa te-

Em outra linha de pesquisa
da Fiocruz, uma equipe de pes-
quisadores do Departamento de
Bioquímica e Biologia Molecular
do IOC/Fiocruz descobriu que al-
gumas proteínas que participam
da movimentação intra-celular da
Leishmania podem ser outra es-
perança para se chegar a futuros
tratamentos e vacinas. O grupo
concluiu que os sinais contidos
numa seqüência de aminoácidos
(domínio) que endereçam a
proteinase Lpcys2 para o lisosso-
ma (organela relacionada à diges-
tão da célula) são específicos de
Leishmania (não é como em hu-
manos) e que podem servir de
alvos para um possível bloqueio

dessa migração com efeitos na so-
brevivência do parasita.

 “Atualmente, estamos pro-
curando as moléculas que intera-
gem com esse domínio para de-
talhar como essa proteína chega
até o lisossoma do protozoário em
sua fase amastigota (sem flagelo)
dentro do macrófago (célula de
defesa do nosso organismo)”, dis-
se Yara Traub-Cseko, chefe do
laboratório. O fato de esse pro-
cesso ser específico de Leishma-
nia aumenta as chances de se tor-
nar um alvo para terapia, pois o
tratamento não teria como con-
fundir o protozoário com estru-
turas do organismo humano. O
que se procura agora é que re-

ceptor, dentre toda a biblioteca
de expressão do protozoário (co-
leção de todos os RNAs do orga-
nismos que resultam em todas as
proteínas) se liga a esse sinal para
transportar a proteína.

O grupo também pesquisa os
aspectos moleculares envolvidos
na competência vetorial do
flebotomíneo (inseto transmissor da
leishmaniose), que poderão servir
de pontos de partida para o de-
senvolvimento, a longo prazo, de
insetos transgênicos que não trans-
mitiriam a doença ou de vacinas
bloqueadoras de transmissão. A
pesquisa é feita em colaboração
com a Universidade de Yale e tem
o apoio da Fundação Fogarty.

SAIBA MAIS
www.cpqrr.fiocruz.br

e
http://revista.fapemig.br/2/

leishmaniose

oria. O desafio é encontrar o local adequa-
do. Outra tarefa é descobrir como ocorre a
contaminação do inseto. Supõe-se que a
larva do L. longipalpis se contamina ao ali-
mentar-se de restos do corpo de fleboto-
míneos contaminados ou quando os ver-
mes penetram na larva.

Pesquisadores do René Rachou
também desenvolveram um novo mo-
delo de capacitação de serviços de saúde
para o diagnóstico e tratamento das leish-
manioses, que está sendo aplicado na re-
gião metropolitana de Belo Horizonte
(MG), realizando o treinamento de recur-
sos humanos, a descentralização de labo-
ratórios de referência e a implantação de
uma rede de informação. Um dos estu-
dos avalia o conhecimento da população
e a capacidade informativa dos folhetos
existentes sobre a doença e propõe um
modelo de cartilha.

Alvos para tratamentos e vacinas
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Foco no controle
de doenças

rofissionais de saúde de todo o Brasil que desenvol-
vem atividades de campo no controle de doenças e
epidemiologia serão beneficiados com uma nova opor-
tunidade de treinamento. Pelo Programa de Formação
de Agentes Locais de Vigilância em Saúde (Proformar)

serão qualificados profissionais comprometidos com as novas
práticas em saúde e com os avanços tecnológicos do Sistema
Único de Saúde (SUS), atingindo, apenas no primeiro ano, mais
de 20 mil trabalhadores.

Um banho de cidadania e de auto-estima. Esses são alguns dos
benefícios que o Proformar vai oferecer a profissionais do setor,
segundo o coordenador técnico-pedagógico Carlos Batistella. Lan-
çado nacionalmente em dezembro de 2002, o Proformar é coorde-
nado pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV),
da Fiocruz, em parceria com a Fundação Nacional da Saúde (Funasa),
e conta com o apoio do programa Educação a Distância da Escola
Nacional de Saúde Pública (Ensp) e do Canal Saúde/Fiocruz.

P
Novo programa
de treinamento
beneficiará milhares
de trabalhadores
da saúde

Vivi Fernandes

E N S I N O
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Por meio do ensino presencial e
a distância, as turmas terão o acompa-
nhamento de tutores e vão pesquisar,
detectar problemas e elaborar propos-
tas de soluções, a partir de um traba-
lho de campo onde o aluno fará o
diagnóstico da situação de saúde e das
condições de vida do território de sua
atuação. “O programa respeita o aluno
como sujeito no seu próprio processo
de conhecimento. A avaliação não se
dá apenas pelo somatório de respos-
tas corretas numa prova. As experiên-
cias anteriores dos alunos são
valorizadas e os tutores avaliam os
avanços e dificuldades de cada agen-
te”, diz Batistella, enfatizando a opção
pedagógica feita pela equipe da EPSJV.

Segundo a coordenadora-geral do
programa da EPSJV, Grácia Gondim, fo-
ram feitos 26 seminários para apresen-
tar a proposta aos profissionais de cada
estado em 2001.  Para estruturar o Pro-
formar, foram identificados e criados os
Núcleos de Apoio à Docência (NAD),
responsáveis pelo suporte a um siste-
ma de tutoria local e instituídas gerên-
cias estaduais e regionais. Os autores
dos textos do material didático do Pro-
grama foram orientados sobre a forma,
conteúdo e redação por meio de um
termo de referência que detalhou as
três unidades do curso.

No fim de 2002, a EPSJV capaci-
tou 278 tutores em oficinas realizadas
em Manaus, Belém, Natal, Salvador e
Rio de Janeiro. Serão treinados mais 120
tutores em 2003 para se atingir a meta
de formar 24.660 trabalhadores da Fu-
nasa. “Há a possibilidade de irmos além

desta meta, formando mais 42 mil pro-
fissionais de nível médio do SUS nas
secretarias de saúde dos estados e mu-
nicípios de todo o país. Temos feito
reuniões com a Funasa para reafirmar-
mos os compromissos previstos e dar-
mos continuidade ao programa”, diz a
coordenadora.

Os tutores darão plantão no NAD
uma vez por semana durante todo o
período do curso para atender às de-
mandas dos alunos – por linha 0800,
fax ou pessoalmente. Será possível ti-
rar dúvidas e esclarecer questões, pos-
sibilitando o acompanhamento da
evolução do aprendizado de cada um.
Nos intervalos entre as unidades de
aprendizagem, cada tutor, com seus
alunos, fará durante dois dias consecu-
tivos os momentos presenciais nos
NADs para reforçar o aprendizado, re-
construir conceitos e trocar experiên-
cias. Caso o aluno não entre em contato
com o tutor, será feita uma busca ati-
va, na qual o tutor procura o agente. A

previsão de conclusão das três unida-
des do curso é de cerca de quatro
meses. Na Região Norte, com as difi-
culdades de comunicação existentes
em locais como o interior da Amazo-
nas e do Acre, pode-se levar cerca de
seis meses, devido ao contato via Cor-
reios, e não por telefone.

Quanto ao material didático, o
projeto conta com quatro ferramentas
pedagógicas criadas exclusivamente
para o programa: o livro do aluno, os
livros referentes aos conteúdos das uni-
dades de aprendizagem, o manual do
tutor e quatro vídeos produzidos pelo
Canal Saúde/Fiocruz. “Os vídeos serão
utilizados nos momentos presenciais do
curso, com o objetivo de fomentar de-
bates sobre a vigilância da saúde”, diz
Carlos Batistella, adiantando que a pri-
meira unidade do curso e dois vídeos
estão prontos. As demais publicações
estão em fase de revisão, dois vídeos
em finalização e o EAD termina os úl-
timos ajustes do ambiente on-line de
gestão acadêmica.

O gerente estadual do Rio de Ja-
neiro e tutor do Núcleo de Apoio à
Docência do município do Rio, Marcos
Lagrota, chama a atenção para o dife-
rencial do Proformar no processo de
capacitação dos trabalhadores da saú-
de. “Um agente contratado para o com-
bate ao dengue, por exemplo, fazia um
curso de poucas semanas e aprendia as
suas funções de forma muito mecânica.
A mesma ação que era feita no Rio de
Janeiro era feita no Pará. No entanto,
sabemos que os tipos de doenças e
contaminações variam de uma região
para a outra”, diz Lagrota, ressaltando
que “ninguém melhor do que um téc-
nico local para saber o que acontece na
região. A população é quem mais ga-
nha benefícios com o Proformar”.
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O banco da

ãe aos 18 anos, Daiana de Oli-
veira Andrade se surpreendeu,
desde o nascimento da filha
Luana, com a grande quantidade

de leite que vertia de suas mamas. Saciada
a fome do bebê, Daiana acabava jogando
fora o excesso de leite, numa atitude que a
incomodava – e que só começou a ser re-
solvida quando ela descobriu o Banco de
Leite Humano do Instituto Fernandes Figuei-
ra (IFF), referência internacional na área. Ao
procurar o serviço do Instituto, Daiana se
tornou doadora e dessa forma se juntou ao
esforço de outras centenas de mulheres que
também cedem seu leite para crianças cujas
mães têm pouca ou nenhuma produção de
leite humano.

solidariedade

Técnica realiza
trabalho de controle
de qualidade de
leite humano

A S S I S T Ê N C I A
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A ação solidária e generosa des-
sas mulheres coroa a trajetória da Rede
Brasileira de Bancos de Leite Huma-
no (RBLH), a maior do mundo, que
conta atualmente com cerca de 160
unidades – em todos os estados –
operando no país. O êxito das ações
em favor do aleitamento materno, que
deram ao serviço do IFF (uma unida-
de da Fiocruz) o Prêmio Sasakawa de
Saúde, da Organização Mundial de
Saúde, levou a qualidade do trabalho
desenvolvido no país para o outro lado
do Atlântico, já que hoje a RBLH man-
tém acordo de cooperação com a Fran-
ça, e também para a vizinha Venezuela,
onde foram instalados cinco bancos e
outros 13 serão implantados. De acor-
do com o coordenador nacional da
RBLH e diretor do banco do IFF, João
Aprígio, a Argentina poderá vir a ga-
nhar o serviço – a crise econômica vi-
vida no país suspendeu por ora a im-
plantação do sistema.

“Temos um grande interesse nes-
ta cooperação com a França porque
significa que estamos transferindo
tecnologia para um país de Primeiro
Mundo, o que para nós é inédito e
extremamente importante”, diz Aprí-
gio. Em 1985, por meio de uma ação
conjunta entre a Fundação Oswaldo
Cruz e o Programa Nacional de Incen-
tivo ao Aleitamento Materno (PNIAM),
teve início o desenvolvimento de um
subprograma para promover a expan-
são dos bancos de leite humano no
Brasil. O país contava então com pou-
co mais de uma dezena de unidades
do gênero – e o próprio funcionamen-
to delas foi questionado. A partir da-
quele momento, os bancos foram reo-
rientados e transformados em locais de
promoção do aleitamento materno.
Mais do que apenas coletar o leite, o
objetivo passou a ser a promoção da
amamentação natural.

O incentivo ganhou força com
o apoio do Ministério da Saúde e dos
profissionais, que estreitaram laços e
passaram a organizar encontros, se-
minários e congressos para debater
as necessidades e as mudanças ocor-
ridas no perfil dos bancos de leite.
Nessa perspectiva, de fundamental
importância foi a parceria construída

a partir de 1998 com a Secretaria de
Políticas da Saúde (Área da Criança e
Aleitamento Materno) do ministério.
Esse impulso fez crescer o interesse
pelo tema. Se o I Congresso Brasilei-
ro de Bancos de Leite Humano, reali-
zado em 1998, em Brasília, reuniu 850
pessoas, a segunda edição do evento
levou 1.200 profissionais do setor a
Natal, em 2000. O III Congresso, em
2002, em Petrópolis, contou com a
participação de especialistas de ou-
tros países e lançou as bases para o
seminário franco-brasileiro de aleita-
mento materno que está marcado
para o segundo semestre deste ano,
em Paris, numa parceria entre o IFF
e o Banco de Leite de Paris.

A visibilidade internacional do ser-
viço do IFF cresceu a partir da obten-
ção do Prêmio Sasakawa de Saúde, na
54ª Assembléia-Geral da OMS, em 2001.
Durante os 15 dias de contatos com
pesquisadores de todo o mundo, foi pos-
sível expor trabalhos brasileiros na área
de aleitamento materno e divulgar ain-
da mais a excelência do programa bra-
sileiro. Médicos e profissionais de saú-
de ficaram sabendo que entre 1998 e
2000, em todo o Brasil, foram distribu-
ídos mais de 200 mil litros de leite hu-
mano pasteurizado, com qualidade cer-
tificada, a quase 300 mil recém-nascidos
internados em unidades de terapia
neonatal intensiva. Nesse mesmo perí-
odo foram atendidas cerca de 1,4 mi-
lhão de gestantes e amas de leite que
procuraram os bancos em busca de
apoio para amamentar.

E a rede continua crescendo, por-
que somente em 2002 mais de 20 no-
vos bancos de leite foram implantados
no país, através de convênios com as se-
cretarias municipais e estaduais de Saú-
de. “E vem aumentando também o inte-
resse acadêmico, tanto que aqui no IFF
tivemos cinco dissertações de mestrado,
na linha de pesquisa sobre aleitamento
materno, defendidas em 2002. No mo-
mento, há outras quatro dissertações e
três teses de doutorado em curso, para
serem apresentadas”, afirma Aprígio, que
no Instituto lidera uma equipe de 22 pro-
fissionais de saúde responsáveis por co-
leta, processamento, estocagem, contro-
le de qualidade e distribuição do leite.

Esta equipe também prepara material in-
formativo, como folhetos, artigos e até
um CD-ROM sobre o aleitamento, e ain-
da abastece o site da RBLH e da Biblio-
teca Virtual em Aleitamento Materno.

Apesar do sucesso internacional,
Aprígio lembra que é necessário
conscientizar um número maior de mu-
lheres a respeito da importância da do-
ação de leite. A média diária de coleta
no Rio gira em torno de 2,5 litros, bem
inferior ao ideal, que seria de 20 litros.

Agora com 19 anos, Daiana de Olivei-
ra Andrade é uma das 1.800 doadoras
do Estado do Rio de Janeiro que con-
tribuem com o IFF. Moradora do Enge-
nho de Dentro, na Zona Norte do Rio,
Daiana recebe semanalmente em sua
casa uma militar do Corpo de Bombei-
ros que colhe o leite extraído e arma-
zenado por ela mesma. O trabalho é
fruto de uma parceria, batizada de
Bombeiro Amigo, com a corporação, e
gerou programas assemelhados em
Brasília e também com os Correios (Car-
teiro Amigo). De janeiro a dezembro
de 2002 as doadoras fluminenses – en-
tre elas a atriz Cláudia Raia – fornece-
ram 2.141 litros de leite a 408 crian-
ças. Toda mulher apta a amamentar
pode doar. Para participar, o primeiro
passo é ligar para o SOS Amamenta-
ção (0800-268877).

SAIBA MAIS
www.fiocruz.br/redeblh/index.htm

www.bvsam.fiocruz.br/
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Como a população ava-
lia o sistema de saúde?
Quantos têm acesso a
postos de saúde, hospi-
tais e medicamentos?
Quantos se utilizam de

planos de saúde? Que doenças predo-
minam nas casas brasileiras? Essas são
algumas das perguntas que a Pesquisa
Mundial de Saúde pretende responder.
Desenvolvido simultaneamente em
vários países, o estudo é coordenado
no Brasil pela Fiocruz.

A pesquisa faz parte de um pro-
jeto desenvolvido pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) que irá avali-
ar o desempenho dos sistemas de saú-
de dos países membros. Trata-se de
um inquérito populacional para cole-
tar informações sobre o estado de saú-
de do brasileiro, avaliação de progra-
mas de saúde, bem como sobre a
qualidade da resposta dos serviços de
saúde. Pretende-se construir, no Brasil,
uma base para o desenvolvimento de
inquéritos sistemáticos no campo da
avaliação do desempenho dos sistemas
nacionais de saúde.

Internamente, a pesquisa tem o
objetivo principal de desenvolver ou
aperfeiçoar um instrumental para a ava-
liação do sistema nacional de saúde.
Nesse sentido, o instrumento original-
mente proposto pela OMS em 2000 foi
inteiramente revisto e modificado, de-
senvolvendo a adaptação necessária às
particularidades brasileiras. Para citar um
exemplo, a pesquisa original não con-
templava a avaliação da cobertura de
programas de saúde, módulo conside-
rado essencial para avaliação do desem-
penho do sistema nacional de saúde.

Cinco mil famílias brasileiras
participaram das entrevistas

O Ministério da Saúde, através
da Fiocruz, vai avaliar o desempenho
do sistema de saúde do Brasil e co-
nhecer melhor as condições de saú-
de da população brasileira. Cerca de
cinco mil famílias foram entrevista-
das em todo o Brasil, e os resultados
finais serão divulgados provavelmen-
te até dezembro deste ano. Os da-
dos servirão para o Ministério traçar
diretrizes para aprimorar o sistema de

saúde brasileiro e serão
também encaminhados à
Organização Mundial de
Saúde (OMS).

Os entrevistados res-
ponderam a perguntas sobre
seu estado de saúde, fatores
de risco (fumo, álcool, ativi-
dade física, nutrição, fatores
ambientais), diagnóstico e
tratamento de problemas
crônicos, acesso a programas
de saúde, respeito aos direi-
tos dos usuários do sistema
de saúde e gastos das famí-
lias em saúde. Segundo Célia
Landmann, coordenadora da
pesquisa, pretende-se lançar
uma publicação voltada à so-
ciedade com os resultados e
tornar a pesquisa periódica.

Os questionários fo-
ram aplicados em domicíli-
os localizados em 250 se-
tores censitários, sorteados
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE), conforme o Censo
de 2000. Em cada setor, foram visita-
das 20 residências, nas quais foi sorte-
ado um morador, de tal forma que a
amostra seja representativa de todas
as faixas etárias, sexo e classes soci-
ais. Todos os estados participaram do
estudo, envolvendo um total de 191
municípios.

Em Olaria, bairro do Rio de Ja-
neiro, o fisioterapeuta Ronaldo Alves
Caloiero, de 37 anos, foi um dos en-
trevistados e achou importante se fa-
zer uma pesquisa desse porte. “É re-
almente necessário perguntar para o
usuário dos serviços, ou seja, à popu-
lação, sobre o que precisa melhorar
no sistema. Agora, resta saber se o Mi-
nistério vai cumprir mesmo a promes-
sa de investir nas áreas apontadas pela
população”, disse ele, que entrou na
justiça contra um plano de saúde que
não cobre a operação de redução de
mama de sua mulher, que está com
problemas de coluna. “Dizem que a
cirurgia é estética”.

No outro extremo do Brasil, em
Olinda, Pernambuco, a cabeleireira
Edna Bezerra dos Anjos, de 56 anos

classificou a saúde no Brasil como muito
ruim. “Quando a gente precisa, encon-
tra muitas portas fechadas. Uma amiga
minha, por exemplo, há um ano teve
aneurisma cerebral e passou uma se-
mana num hospital que não tinha lei-
to, esperando para fazer uma tomo-
grafia. Quando fizeram a tomografia ela
já estava morrendo”, desabafou Edna.

Em cada estado, a pesquisa tem
um coordenador local responsável
pela equipe de entrevistadores, que
ao visitarem os domicílios se identifi-
cam através de crachás da Fiocruz,
do Ministério da Saúde e uma mochi-
la da Pesquisa. As informações são to-
talmente confidenciais e os dados de
identificação das pessoas e domicíli-
os são removidos do questionário e
substituídos por um código. As infor-
mações serão utilizadas apenas para
fins estatísticos.

Dúvidas sobre a pesquisa po-
derão ser esclarecidas pela coorde-
nação local, ou pela coordenação
geral localizada no Depto de Infor-
mações em Saúde da Fiocruz, pelo
telefone (21) 2560-8156.

C

Crachás identificaram as equipes da pesquisa
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O poder que

E N T R E V I S T A

Secretaria de Gestão Participati-

va é uma das recentes novida-

des na estrutura do Ministério

da Saúde. Desde janeiro, o

secretário é o médico sanitarista Sérgio

Arouca, nome que é sinônimo de liderança

na construção do Sistema Único de Saúde

(SUS) e de apoio à participação da socieda-

de na decisão de políticas para o setor.

emana do
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Como consultor da Organização
Pan-americana de Saúde (Opas)
Arouca atuou em vários países: Méxi-
co, Colômbia, Honduras, Costa Rica,
Peru e Cuba. Professor da Escola Na-
cional de Saúde Pública (Ensp) da Fi-
ocruz, Arouca lecionou alguns anos até
ser convidado a trabalhar com o go-
verno sandinista da Nicarágua. Nesse
período, iniciou seus laços com o sis-
tema de saúde cubano, assessorando
tanto  na formação de recursos huma-
nos quanto no desenvolvimento de
programas assistenciais. Voltou para o
Brasil em 1982, quando foi eleito che-
fe do Departamento de Planejamen-
to da Ensp. Em 1987, foi escolhido por
unanimidade pela plenária de entida-
des de saúde para apresentar a defe-
sa da emenda popular apresentada à
Assembléia Nacional Constituinte.

Ex-presidente da Fiocruz (1985/
89), recuperou o prestígio da Funda-
ção no campo da pesquisa científica e
do desenvolvimento tecnológico no
momento em que ela também notabi-
lizou-se por ter sido a instituição de pon-
ta na formulação e discussão da políti-
ca de saúde. Arouca presidiu a 8ª
Conferência Nacional de Saúde, a pri-
meira que conclamou o usuário a de-
bater o tema. Neste período foram re-
alizadas pré-conferências em todos os
estados. Os resultados da Conferência
subsidiaram o texto da saúde na Cons-
tituição Federal, em 1988.

Na entrevista a seguir, Arouca con-
ta seus planos para a nova secretaria e
indica algumas temáticas que estarão
na ordem do dia na sua gestão.

O ministro Humberto Cos-
ta disse que teve que rees-

truturar o Ministério da
Saúde para adequá-lo à re-
alidade brasi leira.  Como
foi essa reestruturação?

O SUS teve uma dinâmi-
ca muito própria, a dinâmica
da Conferencia Nacional de

Saúde, do Conselho Nacio-
nal de Saúde, do proces-

so de descentralização.
Mas o Ministério da Saú-
de (MS) em si mante-

ve a estrutura anterior, e, além disso,
manteve uma estrutura que a gente,
brincando, costuma chamar de inam-
pização. Como o Inamps foi extinto, a
estrutura do Inamps que cuidava de
assistência médica virou a Secretaria de
Assistência à Saúde, que era um Inamps,
com todo dinheiro do Inamps, pagan-
do o que o Inamps pagava. Então, o
MS reproduziu dentro dele a estrutura
anterior ao SUS. Uma estrutura com-
pletamente ultrapassada. Acho que
houve uma tensão entre o SUS, que
era o novo, descentralizando, munici-
palizando, com controle social, e a es-
trutura antiga do MS.

O primeiro salto que o Humberto
Costa está dando é tentar montar uma
estrutura de ministério que correspon-
da ao SUS. Nessa estrutura que
corresponderia ao SUS a primeira lógi-
ca foi de novo acabar com a separação
entre saúde pública e atenção médica.

Foi extinta a Secretaria de Políticas e
foi tudo unificado numa Secretaria de
Atenção à Saúde. É como se de novo
o Inamps estivesse sendo extinto. Foi
criada uma Secretaria de Insumos e Me-
dicamentos e Ciência e Tecnologia,
uma secretaria de Recursos Humanos,
a Funasa, com o SUS, cada vez mais
perdeu funções, com a municipaliza-
ção as ações de combate ao dengue e
às endemias também foram descentra-
lizadas. Então de repente a Funasa ti-
nha virado uma grande administração
de pessoal, mas com o pessoal já des-
centralizado, uma área de emendas
parlamentares para saneamento bási-
co e epidemiologia. Em qualquer ten-
tativa de mexer nisso, a pessoa que ia
para a Funasa fortalecia essa estrutura
arcaica. Como a Funasa trabalha com
emendas parlamentares, você imagi-

na que o orçamento dela, que de re-
pente era de cento e poucos milhões,
com a emenda parlamentar pulava
para mais de 400 milhões. Quer dizer,
o grosso do dinheiro da Funasa vinha
de emendas, onde o ministério não ti-
nha muito o que definir por que já es-
tava colocado, por exemplo, “você
constrói isso em tal lugar”.

A idéia foi começar a colocar a
Funasa no lugar em que devia estar.
Tirou epidemiologia, porque está fal-
tando ter um centro de inteligência do
Ministério da Saúde, para pensar uma
estratégia epidemiológica. O Cenepi
(Centro Nacional de Epidemiologia)
recebeu vários programas que estavam
soltos, como os de Aids, tuberculose,
malária, dengue e ainda o Instituto
Evandro Chagas e o de Curicica. A área
de epidemiologia virou uma secretaria
nacional com peso e a Funasa ficou só
com saneamento básico. Outra coisa
que está sendo feita é a unificação de
toda área de informação. O Datasus
está de um lado, o cartão de saúde do
outro. E tudo isso unido por uma área
de informação.

O ministro da Saúde falou que
a participação da sociedade cria re-
sistência contra a corrupção e a frau-
de. O bom funcionamento do SUS
mais do que nunca vai passar pela
participação do movimento social?

Uma novidade dessa reforma,
para além da idéia de unificar saúde
pública com atenção médica, que eram
coisas já apontadas, foi a idéia de se
dar força à epidemiologia, ao Cenepi,
criando uma agência ou secretaria para
a área, que também já estava aponta-
da. Agora, a Secretaria de Gestão Parti-
cipativa é uma novidade mesmo. Uma
novidade por quê? Porque você cria
uma estrutura no ministério que tem
por objetivo fortalecer a gestão demo-
crática e numa compreensão de que o
SUS resistiu até hoje porque ganhamos
a briga do SUS na cultura nacional da
área da saúde. Quando a gente vê os
ataques que o SUS sofreu durante es-
ses anos, principalmente no período
do Collor, era para o SUS ter acabado.
Tivemos a onda neoliberal no mundo,

Temos que discutir a
desmedicalização da
sociedade, em vez de

apenas falar em
genéricos e distribuição

gratuita de
medicamentos
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de você ter um sistema de saúde só
para atendimento a pobres, acabando
a universalização, diminuindo gastos.
Foi uma onda mundial. Mas um dos
poucos países que resistiu a essa onda
e manteve um sistema universalizado
foi o Brasil. Mas por que o Brasil resis-
tiu? Porque na realidade foi criada para
o SUS uma base de participação social
desde a 8ª Conferencia Nacional de
Saúde (1986) que influenciou cultural-
mente o país. Hoje podemos ter até
um cara do PFL, bem mais conserva-
dor, que defende o SUS. Ele pode até
em outras áreas fazer outras coisas. Mas
defende o SUS.

Para onde caminhará o SUS?

Quando ganhamos a briga do
SUS, ele entrou, em primeiro lugar, num
processo que a gente tinha que
defendê-lo a qualquer custo. Quem
fosse contra, a gente saía na briga. Em
segundo lugar, você tinha que criar um
arcabouço legal, institucional do SUS.
Então, ele entrou numa fase de institu-
cionalização legal, burocratizada, de
normatização, que acabou criando re-
gulamentações para a municipalização.
E tiveram alguns eixos que acabaram
predominado sobre os outros. O eixo
da municipalização passou a ser o mais
forte, o da assistência médica passou a
ser forte. De tal maneira que o movi-
mento do SUS passou por esse mo-
mento de legalização, institucionaliza-
ção e democratização, e quando
chegou no último governo esse movi-
mento foi a fúria regulatória. Ele foi para
a overdose. Chegou um certo momen-
to em que havia, diariamente, atos
normativos do SUS, dizendo o que de-
via acontecer no sistema no Brasil in-
teiro, como deveriam ser os serviços,
hospitais, conselhos, numa fúria
regulatória que é um sinal de que esse
período de institucionalização se esgo-
tou. Esse crescimento chegou ao teto,
com erros e acertos.

Revisão seria, então, a pala-
vra principal?

A proposta agora é parar para fa-
zer uma ampla revisão disso tudo. São

15 anos de SUS que vamos revisar. O
CNS fez isso durante o ano passado,
produzindo um excelente documento
sobre os avanços e as restrições do SUS.
Então a idéia da conferencia extraordi-
nária é avaliar onde avançamos e qual
o novo ciclo que temos que começar.

Por falar em conferência, na
8ª a sociedade organizada inicia-
va uma participação maior e criou-
se uma grande expectativa. Mas o
que aconteceu? Por que tivemos
boas conferências e outras sem am-
pla participação ou esvaziadas?

Algumas conferências foram me-
díocres em termos de criatividade. Mas
em termos de participação, todas fo-
ram boas. Porque quando houve a mu-
nicipalização, foram criados conselhos
municipais de saúde em praticamente
todos os municípios e cada conferên-
cia teve participação forte. Na 8ª a
gente identificava os movimentos so-
ciais e convocava. Depois foi criado o
SUS, começou o processo de munici-
palização e a criação de conselhos no
país inteiro. Por isso, as outras come-
çaram a ocorrer em municípios em que
a conferência nem passou perto. Você
teve conferências de maior ou menor
força, mas na grande maioria dos mu-
nicípios brasileiros houve debates, com
nível de participação grande. Hoje, uma
reunião do Conselho Nacional de Saú-
de é de cair o queixo. Outro dia parti-
cipei de uma reunião de dois dias, onde
os conselhos regionais apresentaram as
condições deles, com o Conselho Na-
cional analisando e controlando os pro-
gramas do ministério, em que tivemos
oito horas de apresentação.

Então, a Conferência Extraor-
dinária pode significar um novo
ciclo do SUS?

O mote da nova CNS é a revisão
dos 15 anos do SUS e o novo ciclo que
vamos deflagar, que tem um núcleo
que precisa ser modificado: o modelo
assistencial, que é um modelo velho.
O centro do debate agora é o modelo
assistencial e a introdução da questão
da intersetorialidade. Porque o SUS,
para se fortalecer, fechou-se e ficou só
saúde, saúde, saúde. Na 8ª Conferên-
cia a gente já falava: não é só saúde. É
saúde com educação com emprego. Se
você não mantiver uma articulação
intersetorial forte, chega um certo mo-
mento que acaba a capacidade de inter-
venção. Então, essa nova conferência
tentará recuperar isso. Mas mesmo an-
tes da conferência, a Secretaria de Ges-
tão Participativa ganha um peso para co-
meçar a fazer isso. Começar a avaliar o
funcionamento dos conselhos, se eles são
efetivamente representativos ou são
cartoriais. Qual conselho é conselho mes-
mo, com representação popular, fazen-
do controle social, e quais são cartoriais,
que só funcionam para prefeitos. Temos
que discutir o melhoramento no treina-
mento dos conselheiros, como isso vira
uma estrutura permanente.

Vamos ter também um departa-
mento na secretaria para pensar a
questão de reforma sanitária. No sen-
tido de que o SUS é uma parte da re-
forma sanitária, não é a reforma sani-
tária. Ela é muito maior que o sistema.
Quando a gente discutiu a reforma
sanitária falava em intersetorialidade,
em discutir o modelo de desenvolvi-
mento. Modelo de desenvolvimento
urbano, discutir a desmedicalização da
sociedade, em vez de ficar só falando
de genéricos e de distribuição gratui-
ta de medicamentos. A gente pensa-
va ao contrário: quando você começa
a desmedicalizar a sociedade. Temos
que voltar a falar em mudança radical
no ensino na área de saúde. Voltar a
pôr em discussão a questão do servi-
ço social obrigatório, por exemplo.
Então, a idéia é recuperar as linhas for-
tes da reforma sanitária, além de pen-
sar num novo ciclo do SUS.

”“
É impossível hoje
para a OMS não
levar em conta o

papel do Brasil, até
pela dimensão que o

Lula está tendo no
plano internacional
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po. Como o caso que apareceu e dis-
cutimos no CNS: pela primeira vez, ti-
vemos um município que estava em
gestão plena, que foi Pato Branco (PR),
que devolveu a gestão plena. Uma
coisa é você receber isso como um
fato. Mas a questão é a seguinte: será
que ele pode devolver, já que consti-
tucionalmente é definido que a respon-

sabilidade de saúde é do município?
Ou ele pode devolver parte, tipo não
“topo assumir a atenção médica de alta
complexidade”?

O que me interessa ao conselho?
O que interessa é pegar aquilo como
estudo de caso. Quero saber o que le-
vou um município a devolver a gestão
plena, para que isso não se transforme
numa epidemia e comece a virar uma
onda em cascata. Temos que apresen-
tar ao conselho um estudo de caso so-

bre Pato Branco (PR) para que seja ana-
lisado o que aconteceu lá para o muni-
cípio devolver a gestão plena.

Ou então um conselheiro levanta
uma denúncia de que um município está
pegando dinheiro da saúde e jogando
num caixa único. Então, queremos o
nome do município e vamos mandar
uma auditoria lá para levar o retorno ao
conselho sobre o que está acontecendo.
Você deve funcionar como instrumento
para dar poder ao conselho.

E a possibilidade ainda de
mudanças na organização do Con-
selho? Ele pode ser ampliado, re-
vezar sua representação...

Sim, podemos levantar a discus-
são para o próprio conselho poder re-
pensar, reavaliar sua representação. O
conselho passou por uma fase defen-
siva, que acho que já estamos come-
çando a mudar. O que ele faz de de-
fensivo? O Serra foi duas vezes ao
conselho em todo tempo em que es-
teve como ministro. Então, o que o
conselho fez durante esse tempo? Ele
recuou, se fechou e se defendeu. Criou
comissões que funcionavam paralelas
ao ministério para ter autonomia. En-
tão, os próprios conselheiros entendem

Qual será o papel da secreta-
ria no relacionamento com o Con-
selho Nacional de Saúde (CNS)?

A Secretaria de Gestão Participa-
tiva será uma espécie de retaguarda
do CNS. Existiu no conselho até agora
uma figura que era indicada pelo mi-
nistério, que era coordenador do con-
selho. A mudança que estamos propon-
do é de que o conselho não tenha um
coordenador: ele se autocoordena.
Quer dizer, se uma reunião tiver a pre-
sença do ministro, ele preside. Mas o
conselho deve, essencialmente, se au-
tocoordenar. O que o ministério tem
que pôr é uma secretaria-executiva
para que os assuntos que o conselho
deliberar se transformem em realidade.

Nas primeiras reuniões do
CNS já surgiram questões que ilus-
tram como deve ser essa reorien-
tação no CNS?

Sim, tivemos uma reunião que já
marca esse tipo de comportamento.
Quando o conselho discute um deter-
minado assunto, diz-se que é um as-
sunto para a secretaria-executiva levar
para determinada estrutura do minis-
tério para ela responder em tanto tem-

”“
A Secretaria de

Gestão Participativa
é uma novidade. Porque
você cria uma estrutura
no ministério que tem
por objetivo fortalecer
a gestão democrática
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que passaram por uma fase defensiva.
Agora, vamos abrir uma outra fase, que
também não será livre de tensões. Pelo
contrário, até porque na medida em que
o conselho se libera da fase defensiva e
começa a querer exercer seu poder, ine-
vitavelmente mantém um conflito com
o Executivo.

Mudando do âmbito nacional
para o internacional. Você será um
dos representantes do Brasil na Orga-
nização Mundial de Saúde. Recente-
mente, tivemos a eleição do represen-
tante coreano, que não foi apoiado
pelo Brasil. Perdemos espaço?

Defendemos a candidatura do
moçambicano Pascoal Mocumbi que ti-
nha toda uma questão simbólica. Pri-
meiro, o continente africano nunca fez
um diretor da OMS. Depois, a África é
hoje o centro da discussão mundial na
área da saúde, seja pela Aids, pela des-
nutrição, pelas outras epidemias, pela
violência. É o símbolo da tragédia sani-
tária mundial. Então, entendemos que
a eleição de uma pessoa como o Mo-
cumbi, ex-ministro da Saúde e das Re-
lações Exteriores, que fez a paz em
Moçambique e foi primeiro-ministro do
país, que vinha com o apoio de toda a
União Africana, podia começar a esta-
belecer um novo ciclo na OMS, que
estava muito européia, principalmen-
te no ultimo período. Em suma: Mo-
cumbi significava a possibilidade de
uma administração do Terceiro Mun-
do. Mas, infelizmente, não deu certo.

Mas existem outras maneiras de
nos fazermos melhor representar?

A OMS também tem uma caracte-
rística de flexibilidade, de respeitar os
países-membros. E o Brasil é um país de
peso na OMS. Seja por ser um dos fortes
contribuintes em termos de dinheiro, seja
pela nossa população. Sem sombra de
dúvida, tivemos um crescimento de im-
portância política nessas brigas recentes
de patentes, passamos a ser um foco que
polariza os países de Terceiro Mundo.
Por isso, passada a eleição, acho difícil
que não exista uma recomposição das
forças e o Brasil não tenha peso. Eviden-

temente, teríamos maior peso numa ad-
ministração Mocumbi. Mas acho que é
impossível hoje para a OMS não levar
em conta o papel do Brasil, até pela di-
mensão que o Lula está tendo no plano
internacional.

Mas a OMS não embarcou in-
teiramente nas propostas de revi-
são de patentes para medicamentos
e fica parecendo que age muito len-
tamente, não toma posicionamen-
tos mais incisivos...

Temos um clima mundial que
pode desembocar na OMS ou não. Por-
que os países vão procurar o melhor
fórum para travar essa briga. Se a OMS
não tiver coragem nem criatividade para
enfrentar essa briga será na Organização
Mundial do Comércio (OMC). O fato
objetivo é que cada vez mais você tem
um número maior de países juntos na

briga. Tanto é assim que foi impossível
recuar. Hoje não está mais se discutindo
se rompem ou se não rompem paten-
tes. A gente compra os medicamentos
e rompe. Então, nessa guerra a gente
estava forçando a OMS a ter um papel
mais ativo. Agora, pode ser que ela não
tenha nenhum. Senão, a briga vai para a
OMC. Queremos que a OMS tenha um
papel ativo na OMC. E hoje ela, infeliz-
mente, não tem.

Como a Fiocruz estará integra-
da à nova secretaria?

A Fiocruz bancou a 8ª Conferencia
de Saúde em 1986 e foi a instituição que
também deu toda a infra-estrutura e re-
taguarda à Comissão Nacional da Refor-
ma Sanitária. Depois, o papel da Funda-
ção foi variando de conferência para
conferência, mas acredito que não exis-

ta nenhuma outra instituição no país que
possa dar essa retaguarda para um evento
desse porte. A minha expectativa, em
primeiro lugar, é que a Fiocruz seja a re-
taguarda da Conferência Extraordinária.
Mas são amplas as áreas onde podemos
atuar conjuntamente. Outro ponto é o
curso de capacitação de conselheiros, em
que a gente volta a discutir como a Fio-
cruz pode entrar com seus setores para
criar novos mecanismos de controle so-
cial. Por exemplo: para os conselhos de
saúde funcionar têm que ter informação.
Quer dizer, nossos sistemas de informa-
ção são para os gestores, mesmo assim
quando eles conseguem decifrar. Quan-
do entra a questão de orçamento, geral-
mente nem o gestor decifra os dados
disponíveis. Então, o ideal é criar um sis-
tema de informação para os conselhei-
ros e para os conselhos, indicando como
pegar esse conjunto de dados e dizer
quais os estratégicos para um conselho
estadual funcionar, o que ele tem que
saber no conjunto de dados disponível
hoje, o que o conselho municipal de saú-
de tem que receber. Vamos discutir com
a Fiocruz como montar uma base de um
sistema de informação.

No geral, então, os conselhei-
ros ressentem-se de informação que
lhes dê respaldo para melhor atuar?

Por exemplo, a percepção de saú-
de e doença que o conselheiro tem não
está baseada em dados. É uma percep-
ção subjetiva da experiência de vida dele.
Acho que devemos fazer chegar ao con-
selho dados sobre condições de saúde,
como mortalidade, para ele saber se a
mortalidade infantil está crescendo ou não,
sobre mortalidade materna e cobertura de
vacina, alimentando-o de dados estraté-
gicos, quanto de recursos está sendo des-
tinado àquele município. Para o conse-
lheiro poder fiscalizar ele precisa saber o
que está disponível. Mas também tem que
capacitar os conselhos, disponibilizando
dados de forma simples e objetiva. En-
tão, vamos discutir
com a Fiocruz a mon-
tagem desse sistema
de informação do con-
trole social, que é uma
coisa inédita.

”“
A minha expectativa,
em primeiro lugar,

é que a Fiocruz
seja a retaguarda

da Conferência
Extraordinária de Saúde
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Os mistérios do

P E S Q U I S A

em pessoas entram em uma
sala cheia de poeira, ácaros
e fungos. Noventa e cin-
co delas nem perce-
bem que o ambiente

é insalubre, mas cinco começam a
espirrar sem parar, desenvolvendo
uma forte reação alérgica. Essa
mesma situação é encontrada en-
tre os infectados pelo vírus HTLV.
Apenas 5% poderão sofrer de leu-
cemia ou paraparesia espástica tro-
pical (paralisia dos membros inferi-
ores), além de outras anormalidades
dermatológicas e imunológicas. Mas
por que apenas alguns ficarão doen-
tes? Para responder a essa pergunta,
há três anos os médicos-pesquisadores
do Instituto de Pesquisa Clínica Evandro
Chagas (Ipec) juntaram esforços aos cole-
gas do Departamento de Imunologia do Impe-
rial College of Sciences, da Inglaterra.

“As pesquisas continuam, mas tudo indica que o
HLA de cada indivíduo, uma espécie de carteira de identi-
dade localizada na parede da célula, é que faz a grande
diferença nesse processo. O vírus é o mesmo, o que muda
é a capacidade de reação”, ensina o neurologista do Ipec
Abelardo Araújo, que tem pós-doutorado em virologia na
Irlanda. Com Araújo concorda a doutora em imunologia pelo
Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ, Maria
José de Andrada Serpa, que participa também do grupo de
pesquisadores do Ipec. Ela foi a primeira pesquisadora a
isolar o vírus do HTLV-I, no Brasil, um registro feito em 1990,
no Hospital do Câncer (Inca).

“Ingleses e brasileiros querem detectar os HLAs que
conferem resistência ou suscetibilidade ao desenvolvimen-
to de doenças causadas pelo HTLV. Indivíduos com HLA
suscetível apresentam carga viral mais elevada. Conseqüen-
temente, o estudo da carga viral pode servir de parâmetro
de acompanhamento dos infectados”, afirma a hematologista.

HTLV
C

Ainda não existe um medicamento específico para o trata-
mento, mas os anti-retrovirais parecidos com o que se reco-
menda nos casos de HIV positivo são os mais utilizados.

No Ipec – único centro de referência em HTLV no Rio de
Janeiro – existem atualmente 500 matriculados em tratamento:
um número elevado e que faz o Brasil ter a maior casuística das
Américas. A infecção pode ser encontrada em todo o país, mas
as taxas mais elevadas estão na Bahia, em Pernambuco e no
Pará. Apesar de ter sido descoberto há 23 anos, o HTLV ainda é
um problema ignorado por muitos médicos.

Até saber que era portadora do vírus, Maria Helena de
Santos Mello, 50 anos, moradora de Magé (RJ), não recebia
nenhum diagnóstico preciso. “Diziam que o meu problema
era na cabeça, o que estava atingindo os movimentos das
pernas. Depois de dois anos cheia de dúvidas, quase fiquei
louca. Só com um exame de sangue específico é que fiquei
sabendo o que era: uma doença sem cura, mas que pode

Rose Esquenazi
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ser tratada”, conforma-se Maria Hele-
na, que toma diariamente 17 compri-
midos. Com a ajuda de muletas, ela
pode fazer o trabalho de casa, mas ain-
da enfrenta preconceito no convívio
social. “Tem gente que atravessa a rua
quando me vê, com medo. Outros
acham que sofro de Aids, e que um
beijo pode contaminá-los”, reclama a
paciente enquanto espera a sua vez
para ser atendida no Centro de Clíni-
cas do Ipec.

Uma situação parecida ocorre
com a aposentada Gilma Alves da Sil-
va Barreto, 69 anos, moradora do su-
búrbio carioca de Senador Camará. Ela
já não liga para os olhares assustados
das pessoas, mas acredita que a popu-
lação deveria receber mais informações
sobre a enfermidade. “Muitos médicos
não conhecem o vírus e nem sabem
como a doença se propaga”, avalia
Gilma, que usa cadeira de rodas.

Muitas pessoas descobrem que
são soropositivas ao doarem sangue.
Atualmente, por lei, é obrigatória a re-
alização do teste Elisa, extremamente
sensível na detecção de anticorpos
contra o HTLV. “Há então um parado-
xo. Quem quer doar sangue acha que
é saudável e, quando recebe a infor-
mação de que tem o vírus, entra em

A palavra HTLV é uma sigla em
inglês que significa Human T-cell
lymphotropic vírus, usada para de-
signar o vírus linfotrópico humano
para células T. Os linfócitos T são
componentes das células brancas
do sangue e importantes elemen-
tos para os mecanismos de defesa
como bactérias, fungos e vírus.

Existem dois tipos de HTLV e,
apesar de serem muito parecidos,
eles se comportam de maneira di-
ferente no organismo. O HTLV-1
pode causar doenças, mas nem sem-
pre. Já o HTLV-2 quase nunca cau-
sa danos. O problema mais comum
encontrado no primeiro tipo é a
paraparesia espástica tropical, que
provoca fraqueza, endurecimento e
rigidez nos músculos da perna, es-
pasmos, cãimbras e tremores (em
alguns casos) nos membros inferi-
ores, endurecimento e sensação de
peso nas costas. Há também difi-
culdade de controle da urina; pele,
boca e olhos secos; dormências,
formigamentos, sensação de quei-
mação nos pés ou pernas, além de
dores nas articulações. O vírus
pode também provocar a leucemia.

Mesmo pacientes assintomá-
ticos (sem qualquer sinal da do-
ença) podem infectar outras
pessoas, por isso a importância de
saber quem tem o vírus. Não se
pega HTLV por beijo, abraço, uso
do mesmo banheiro, ar – tosse,
espirro etc – ou usando os mes-
mos talheres, copos, pratos, toa-
lhas e lençóis.

Doenças
causadas
pelo HTLV

SAIBA MAIS

www.ipec.fiocruz.br

www.cpqgm.fiocruz.br

O Centro de Pesquisas Gonçalo
Moniz, unidade da Fiocruz na Bahia, em
parceria com diversas instituições do
estado, está coordenando o Centro
HTLV (Centro de Atendimento Integra-
do e Multidisciplinar ao Indivíduo
Soropositivo), inaugurado em novem-
bro e que vai prestar atendimento
médico de referência e realizar pes-
quisas sobre o vírus HTLV.

Segundo os especialistas do Cen-
tro, 50 mil pessoas em Salvador estão
infectadas com o vírus HTLV, o que
corresponde a 2% da população da ca-
pital baiana. Embora Salvador seja a ci-
dade mais atingida por esse problema,
o HTLV está disseminado por todo o
país. Estima-se que cerca de dois mi-

Bahia ganha centro de
atendimento e pesquisa do vírus

lhões de brasileiros estejam infectados.
O novo centro, dirigido pelo

imunologista Bernardo Galvão, pres-
tará assistência a indivíduos infecta-
dos e realizará pesquisas sobre o iso-
lamento e caracterização do HTLV,
técnicas para diagnóstico, impacto do
vírus em associação a doenças, entre
outros estudos.

O Centro HTLV funciona nas de-
pendências da Fundação para Desenvol-
vimento das Ciências, mantenedora da
Escola Baiana de Medicina e Saúde Pú-
blica. Foi criado por meio de parceria
entre a Fiocruz, o Ministério da Saúde e
a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia,
com o apoio da Fundação de Amparo à
Pesquisa da Bahia (Fapesb).

estado de desespero, pois nunca ou-
viu falar na doença. É muito comum
também se confundir o HIV com o
HTLV. A diferença entre os dois é que
o HIV destrói a célula que ele parasita,
enquanto que o HTLV convive harmo-
nicamente com a célula e pode pro-
vocar a sua multiplicação. Dependen-
do da velocidade desse crescimento,
o infectado pode desenvolver leuce-
mia”, afirma Araújo. A forma de trans-
missão é a mesma do HIV: transfusão
de sangue contaminado pelo vírus,
compartilhamento de agulhas, seringas
e objetos cortantes, amamentação e
relação sexual não-protegida com pes-
soa infectada.

A contaminação de Gilma Alves
da Silva Barreto, que sofre de parapare-
sia espástica, foi uma transfusão ainda nos
anos 60. “Sabia que não pertencia a ne-
nhum grupo de risco, mas não entendia
o que estava acontecendo. Minhas per-
nas não me obedeciam, caía muito e sen-
tia dores fortes na região lombar. Os mé-
dicos diziam que era esclerose múltipla.
Fiquei muito deprimida com a falta de
diagnóstico. Só depois de uma punção
na medula espinhal é que foi confirma-
da a existência do HTLV”, conta a dona
de casa, que tem consulta a cada dois
meses no Ipec.
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O
sol escaldante do verão
do Rio de Janeiro e a
temperatura que não
raro ultrapassa os 40º C
não assustam Maria An-

tonia Silva Costa, que em seus 55 anos
de vida enfrentou ameaças bem mais
sérias. Ex-dependente de álcool – ou
“dependente em abstinência”, como
prefere definir –, ela vai diariamente à
comunidade de Mandela de Pedra, ba-
tizada em homenagem ao ex-presiden-
te da África do Sul Nelson Mandela e
que fica no entorno do campus de Man-
guinhos da Fiocruz. A peregrinação de
Maria Antonia pelas vielas em forma
de labirinto da favela, em meio à at-
mosfera sufocante, árida e por vezes
violenta do subúrbio carioca, se deve
ao seu trabalho como agente comuni-
tária de saúde, na área de dependên-
cia química, do Centro de Saúde Esco-
la Germano Sinval Faria (CSEGSF). O
centro, um departamento da Escola
Nacional de Saúde Pública (Ensp) da
Fiocruz, foi fundado em 1968 para pres-
tar assistência à população que mora
próximo à Fundação e servir como
unidade de prática de pesquisa e ensi-
no. Passados 35 anos, o Sinval Faria
construiu um forte vínculo com a co-
munidade, refletido nos diversos pro-
gramas sociais que o centro de saúde
mantém em 11 comunidades vizinhas.

O diretor do CSEGSF, o pedia-
tra e médico de família Marcos
Besserman, diz que é dentro dessa
noção de o Sinval Faria ser um centro
social, atuando na promoção da saúde
e no desenvolvimento local, que en-
trou em atividade, há 15 anos, um dos
programas mais importantes da unida-
de, o Núcleo de Dependência Quími-
ca (Nudeq). O núcleo mantém ativi-
dades com os chamados “dependentes
em abstinência” das comunidades de
Manguinhos, num trabalho coordena-
do pelo médico Antonio Sérgio Fonse-
ca. “A abordagem é feita em todas as
etapas, desde a escola até a terceira
idade. Quando os agentes que integram
as equipes do Programa de Saúde da
Família (PSF) vão às comunidades, eles
identificam e abordam os dependen-

tes químicos e a partir daí dão início a
um trabalho de promoção social”, afir-
ma Fonseca, que junto com o psiquia-
tra Marcelo Chagas faz uma reunião
semanal de supervisão com os agen-
tes – eles próprios também dependen-
tes em abstinência.

Em cinco cursos de formação de
agentes de dependência química o
centro de saúde capacitou 40 novos
profissionais, dos quais sete atuam no
Sinval Faria. Além de visitarem as co-
munidades, eles atuam no semi-inter-
nato do centro de saúde (que pode
durar de um dia a três semanas) e nos
grupos de apoio à abstinência – que
atendem a cerca de 600 pessoas, das
quais aproximadamente 80 costumam
freqüentar as atividades para ex-depen-
dentes e as três reuniões semanais.

Visita à favela
Em suas incursões à Mandela de

Pedra, que fica às margens do poluído
Rio Jacaré, em Manguinhos, Maria An-
tonia percorre as ruas de terra batida
da favela lentamente, puxando conver-
sa com um e outro conhecido – pes-
soas que em sua maioria tiveram suas
vidas (e famílias) devastadas pela be-
bida. A primeira parada é na casa do
pedreiro Genildo Fernandes da Silva,
retrato fiel do brutal desamparo ao qual
estão relegados milhões de brasileiros.
Viúvo, desempregado, vivendo de bis-
cates que lhe rendem – quando ren-
dem – R$ 50, e com quatro filhos
(Genilson, Geilson, Geilton e Jeferson,
com idades entre 6 e 13 anos), o pe-
dreiro de 43 anos está inscrito no
Nudeq e recebe visitas regulares de
Maria Antonia. Apesar do apoio,
Genildo ainda não conseguiu parar de
beber. “Eu bebo menos do que antes,
mas não vou mentir. Eu ainda bebo
cerveja e cachaça. Mas estou tentando
parar, eu vou conseguir”, acredita ele,
que olha para Maria Antonia e recebe
de volta um sorriso encorajador. “Ele
realmente tem uma grande força de
vontade”, avalia a agente comunitária,
que vai pelo menos uma vez por mês
à casa de cada dependente, fazendo
em média oito visitas por dia.

Silva, que nasceu em Campos
(RJ) e veio para o Rio como bebê de

Desempregado e viúvo, Genildo
da Silva vive com quatro filhos na
comunidade de Mandela de Pedra,
no Rio de Janeiro

Ricardo Valverde



 junho de 200328

forte”. Maria Antonia não perde a opor-
tunidade de arrebanhar mais um joga-
dor para o seu time e antes de deixar
a casa dos Silva e prosseguir em sua
marcha beneficente pela comunidade
marca um encontro com Jesus para os
dias seguintes.

Depois de entrar e sair de becos
que se sucedem e entrelaçam num ce-
nário desolador de miséria e falta de
perspectivas, Maria Antonia chega à casa
do mecânico Aldemário Costa de Olivei-
ra, 58 anos. Sobrevivendo graças aos bi-
cos que faz, como consertos de eletro-
domésticos, Oliveira afirma estar a um
ano e oito meses sem pôr álcool na boca,
depois de uma longa dependência. Mo-
rando sozinho, já que a mulher e os três
filhos o abandonaram, ele diz sem rodei-
os que a bebida o destruiu. Fragilizado e
aparentando ter mais idade, Oliveira
mora em frente ao lixão da favela, num
barraco em que à noite precisa disputar
espaço com ratos grandes, “do tamanho
de coelhos”, que caem do telhado e so-
bem dos buracos no chão da casa.

Roedores são comuns na comu-
nidade, até pela proximidade com o
depósito de lixo que fica à beira do
Rio Jacaré e no qual alguns barracos
estão perigosamente instalados. “Ape-
sar disso, a limpeza das ruas melhorou
muito desde que começamos o traba-
lho aqui”, diz Maria Antonia, que se
tornou amiga das famílias que visita.

A agente conheceu de perto os
dramas que agora vive sob outra pers-
pectiva. Durante duas décadas Maria
Antonia bebeu e se emociona toda vez
que lembra os momentos difíceis e
aquilo que perdeu: o marido, o aparta-
mento, o carro. “Minha vida virou um
inferno, a doença progrediu e eu che-
guei ao fundo do poço”, recorda. Ma-
ria Antonia diz que a indiferença que o
marido devotava a ela foi o empurrão
que faltava para que a doença – o al-
coolismo – se manifestasse. Aluna de
um colégio interno kardecista dos 5 aos
18 anos, tempo durante o qual jamais
deixou o estabelecimento, ela saiu do
lugar direto para o casamento. “Eu vi-
via tão presa que muitas vezes me
perguntava quando morreria alguém da
família, porque somente assim tinha
autorização para sair do abrigo”, conta

colo, sempre morou próximo à Fiocruz.
Chorando, o pedreiro diz que os seus
sonhos são obter o registro dos filhos –
a identificação de que dispõem é o
cartão de vacinação da Fiocruz – e o
seu próprio, forrar de tijolo o barraco
em que moram e pôr os garotos na
escola. Nenhum dos quatro meninos
estuda e têm no Fiocruz Pra Você –
evento recreativo que anualmente atrai
milhares de crianças ao campus de Man-
guinhos para serem vacinadas – a úni-
ca atividade cultural que freqüentam.

A conversa de Maria Antonia com
Silva é interrompida pela chegada de
Valmir de Jesus Silva, de 36 anos, que
compartilha com o pedreiro dois infor-
túnios: o desemprego e a viuvez. Ex-
vigilante, o embriagado Jesus foi ime-
diatamente abordado pela agente de
saúde e reagiu dizendo que se perma-
necer dois dias sem beber fica “um cara

ela, lembrando que o colégio interno
foi a forma que a mãe encontrou de
não perdê-la para o marido quando a
família se mudou de Minas para o Rio
– o pai de Maria Antonia era alcoólatra.

Casamento – que lhe deu dois
filhos – desfeito devido à bebida, Ma-
ria Antonia procurou o centro de saú-
de da Fiocruz em 1996 e iniciou então
um tratamento que durou dois anos.
Ela fez o curso que prepara novos
agentes de dependência química e
está há seis anos sem consumir álcool.
“Sei que a doença não tem cura, mas
estou me sentindo bem e útil neste
trabalho”, afirma Maria Antonia, que atu-
almente faz um curso técnico de en-
fermagem com o intuito de poder fa-
zer mais – por si própria e pelos outros.

Os projetos sociais
Diretor do centro de saúde, Mar-

cos Besserman diz que a unidade aten-
de hoje a aproximadamente 35 mil
moradores de 11 comunidades de Man-
guinhos: Varginha, Mandela de Pedra,
Nelson Mandela, Samora Machel, Par-
que Oswaldo Cruz, João Goulart, CHP
2, Vila União, Comunidade Agrícola de
Higienópolis, Vila Turismo e Vila São
Pedro. E em breve, devido a um con-
vênio com o Hospital de Bonsucesso,
o Parque Monsenhor Brito será incluí-
do nesta relação e a população ganha-
rá uma equipe de saúde da família. A
responsabilidade sanitária dessas comu-
nidades é da Fiocruz, que de acordo
com Besserman tem um grau de co-
bertura alto em relação às demandas
de saúde pública desses locais. “Abri-
mos cerca de três mil prontuários por
ano, o que é um número bastante sig-
nificativo”, afirma.

Além do atendimento médico
feito à população no próprio centro de
saúde, de segunda a sexta-feira, equi-
pes do Programa de Saúde da Família
(PSF) visitam as comunidades diaria-
mente. O Sinval Faria conta com duas
equipes (compostas por sete profissi-
onais de saúde e mais um dentista e
um assistente social) e deverá receber
mais seis turmas do PSF a partir de
maio, atingindo 100% de cobertura.

Besserman diz que os programas
sociais do Sinval Faria continuarão a

Agente comunitária de saúde, Maria
Antonia, ela também uma “dependente

em abstinência” de álcool, conversa
diariamente com os inscritos no Nudeq
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contar com o apoio total da direção e
do corpo de funcionários, pois essa dis-
posição de interagir com a comunida-
de é uma filosofia que já criou raízes
na instituição. “Quando alguém vai a
um hospital, muitas vezes é movido
pela falta de emprego e renda, pela
má alimentação, entre outros fatores.
O que normalmente se faz é dar uma
resposta à dor do paciente, sem inter-
ferir nas causas que geram o problema
e sem levar em conta as necessidades
da população. Estamos invertendo essa
equação ao trabalharmos a partir des-
sas demandas, que nos são trazidas
pelas equipes do PSF”, avalia o diretor,
ele próprio um freqüentador das co-
munidades vizinhas à Fundação –
Besserman faz questão de conhecer
pessoalmente o mundo em que suas
equipes atuam.

Ele acrescenta que o objetivo do
Sinval Faria não é repetir o modelo
biomédico tradicionalmente utilizado
nas instituições de saúde. Não é à toa
que a unidade conta com sociólogo e
professor de educação física na equi-
pe. “E dispomos de uma ouvidoria, que
nos reporta as satisfações e insatisfa-
ções do público que usa nossos servi-
ços”, diz Besserman.

Os projetos sociais do centro de
saúde são bastante diversificados. Entre
eles está o grupo Terrapia (que faz orien-
tação alimentar; o núcleo de DST/Aids
(que promove o Bazar da Solidariedade
e mantém oficina de artesanato); o Pro-
grama de Assistência à Saúde do Idoso
(Pasi); o Núcleo de Direitos Humanos; o
Vem que a Escola é Sua; e o Música para
Todos. Há ainda as parcerias com ONGs
como a Herança Negra (promotora da
cultura negra); a Crioula (que atende mu-
lheres vítimas de violência e dá cursos); o
Centro de Cooperação e Atividade Po-
pular (que mantém pré-vestibular para
carentes; produz vídeos educativos e pres-
ta atendimento jurídico); o Rio Grafitti, for-
mado por ex-pichadores que agora fazem
grafites (um dos trabalhos decora a facha-
da do centro de saúde); e o Coletivo de
Mulheres de Manguinhos (conscientiza
sobre saúde e outros temas).

Com esse espírito de integração,
no último Natal os funcionários do Sinval
Faria, junto com a Associação de Servi-

dores da Fiocruz (Asfoc), o Fundo de Pre-
vidência Privada da Fiocruz (Fioprev) e
empresas locais, organizaram o encon-
tro Comida, diversão e arte, que reuniu
mais de duas mil crianças para um even-
to com capoeira, oficinas de arte e dan-
ça, Papai Noel, lanches, refrigerantes e
doação de brinquedos.

Besserman lembra que esta
integração em favor da comunidade
avança e cria raízes. É assim que a Fio-
cruz participa – como uma espécie de
força motriz – do Fórum de Entidades
de Manguinhos, que reúne empresas

privadas e públicas, a Prefeitura do Rio
e o Governo do Estado. O objetivo é
discutir propostas e implantar soluções
para a população e com esse espírito
nasceu em 1999 o Desenvolvimento
Local Integrado e Sustentável (Dlis-
Manguinhos), que reúne todas essas
instituições e também representantes
da comunidade.

A vez dos idosos
A equipe do centro de saúde

constatou em 1995 que havia uma la-
cuna no atendimento à população: a

terceira idade. Dessa forma surgiu o
Programa de Atenção ao Idoso (Pasi),
que hoje conta com cerca de 150 ins-
critos, dos quais aproximadamente 80
participam das atividades semanais,
que incluem fisioterapia, musicoterapia,
atendimento psicológico e com
nutricionista, artesanato, canto coral,
reeducação psicomotora, dança sênior,
ginástica sênior, ioga, tai chi chuan,
palestras, passeios, almoços, congres-
sos, comemorações e programa de al-
fabetização. O entrosamento entre os
idosos tem sido tão positivo, de acor-

do com a coordenadora do Pasi, Maria
José Barbosa de Lima, que a convivên-
cia produziu três casais.

“Um casal já se separou, outro
está namorando e o terceiro gerou um
relacionamento que dura três anos”, diz
Maria José, que defendeu uma disserta-
ção de mestrado com o seguinte tema:
Desenvolvimento de um instrumento
para medir a qualidade de vida relacio-
nada à saúde de idosos independentes.

Maria José só lamenta que o
número de homens participantes seja
muito inferior ao de mulheres. Dos 80

Abandonado pela família devido à bebida, o mecânico Aldemário de
Oliveira mora num barraco em que disputa espaço com ratos
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freqüentadores assíduos, apenas 15 são
do sexo masculino. “Isso se deve a dois
fatores principais: a mulher vive mais
e tem mais necessidade de se integrar,
de participar, especialmente se for o
caso de ficar viúva. O homem muitas
vezes se isola”, conta a coordenadora,
acrescentando que as atividades do
grupo têm sido importante para os ido-
sos, já que muitos chegaram ao Pasi
em crise de depressão e com o tempo
redescobriram o prazer de viver e de
fazer novas amizades.

Sem carne, sem açúcar
e com muito grão

Coordenado pela médica Maria
Luiza Branco Nogueira, o projeto
Terrapia funciona no Núcleo de Práti-
cas Naturais em Saúde (NuPNS) do cen-
tro de saúde. O objetivo do Terrapia é
promover a saúde através de uma prá-
tica natural de alimentação, auto-cui-
dado e atenção ao meio ambiente. En-
tre os hábitos mais incentivados estão
o consumo do suco de clorofila e o de
“alimentos vivos”, como os grãos e ce-
reais em germinação e os brotos. Os
participantes não comem nenhuma

proteína de origem animal, açúcares e
alimentos cozidos – tudo é ingerido de
forma crua, sem processamento por
calor, frio ou refinação.

As duas reuniões semanais (às
quartas e quintas-feiras, das 8h30min
às 12h30min) do Terrapia ocorrem na
horta experimental do campus de Man-
guinhos e na sala de convívio do Sinval
Faria, onde os alimentos coletados são
preparados e consumidos pelo grupo.
“Dos 1.200 vegetais que podem ser
comidos pelo homem, apenas 300 fre-
qüentam as nossas mesas, e um nú-
mero ainda mais inferior é regularmen-
te consumido”, diz Maria Luiza, que há
sete anos não consome o que chama
de “bicho morto”.

“A ‘alimentação viva’ tem como
base a vitalidade dos alimentos, pois
eles são fáceis de digerir e mantêm os
mecanismos de desintoxicação”, diz
Maria Luiza, lembrando que esta dieta
inclui, entre outros grãos e sementes,
girassol, nabão, painço, colza, aveia,
grão de bico, gergelim, centeio, amen-
doim, lentilha, nozes e amêndoas. Já
frutas, legumes e verduras são chama-
dos de “alimentos que ativam a vida”.

A Fiocruz sempre defendeu uma
proposta de saúde pública voltada para
uma visão integral do homem, como
um ser que vive em sociedade e no
ambiente, condicionado por circunstân-
cias econômicas, sociais e culturais.
Assim sendo, a instituição incorporou
entre as suas melhores tradições o tra-
balho pela promoção das condições de
vida de populações e grupos sociais
carentes e desassistidos.

Através de várias parcerias, a Fiocruz
hoje beneficia mais de 500 pessoas atra-
vés de seus projetos sociais, gerando
emprego, renda e profissionalização,
ressocialização e educação. Pessoas que
têm ainda a oportunidade de passar a
conviver no cotidiano com cientistas,
médicos e outros profissionais de saúde,
executivos, museólogos e vários outros

profissionais da instituição.
Trabalho de reciclagem de lixo,

aulas de português, matemática, histó-
ria e geografia durante o expediente,
vagas para mensageiros, auxiliares ad-
ministrativos e assistentes de laborató-
rios e até cargos de nível superior são
algumas das portas que foram abertas
pela Fundação Oswaldo Cruz através
dos projetos sociais.

Para os adolescentes as chances
são muitas: curso de formação para
monitores de museus e centros de ci-
ência, e ainda o “Fazendo e Aprenden-
do”, uma parceria com a Associação São
Martinho, para menores carentes.

Para coordenar os cerca de 90 progra-
mas, o presidente Paulo Buss criou a Coor-
denação de Projetos Sociais da Fiocruz,
chefiada pela pedagoga Sônia Moreira.

Deficientes auditivos

em total integração
Por meio de convênio com a Feneis

(Federação Nacional dos Surdos e Mu-
dos), a Fiocruz possibilita a contratação
de deficientes auditivos. Essas pessoas
têm ocupação profissional na Fiocruz
em diversas áreas, trabalhando como
auxiliares, mensageiros e assistentes
administrativos.  Atualmente 160 des-
ses deficientes auditivos trabalham em
quase todas as unidades da Fundação.

Monitores do

Museu da Vida
Projeto do museu interativo de ci-

ências da Fiocruz, o Museu da Vida, com
apoio da Fundação de Amparo à Pes-
quisa Carlos Chagas Filho (Faperj), pro-

Para beber, o pessoal do Terrapia opta
por sucos de fruta e de clorofila, este
feito de folhas verdes como grama de
trigo, couve, chicória, alface, agrião,
hortelã, capim limão, acelga e outras
folhas. A clorofila é ingerida depois de
um ritual no qual os participantes dão
as mãos, rodam em volta da mesa e
entoam cânticos tupi-guaranis, como
forma de agradecer o alimento, e mú-
sicas folclóricas.

Trabalho social da Fiocruz:  
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porciona treinamento a jovens mora-
dores do Complexo da Maré para se
transformarem em monitores de mu-
seus. Mais de 150 jovens com idade
entre 16 e 22 anos já passaram pelo
curso e alguns foram aproveitados em
estágios remunerados, dentro da pró-
pria Fiocruz e em outras instituições,
como o Museu de Astronomia. O Mu-
seu da Vida é o primeiro museu no
Rio de Janeiro a trabalhar com monito-
res vindos de escolas públicas e que
ainda estão cursando o Ensino Médio.

Menores carentes
Comemorando oito anos de exis-

tência, esta parceria com a Associação
São Martinho, além de ensinar serviços
gerais na área administrativa a adoles-
centes de 16 a 18 anos, boa parte vin-

dos das ruas, já proporcionou uma via-
gem à França em 1998, para que 15
jovens da Fiocruz assistissem aos dois
primeiros jogos do Brasil na Copa do
Mundo. Cerca de 140 adolescentes já
passaram pelo programa. Muitos con-
seguiram ingressar no mercado de tra-
balho e alguns foram absorvidos pela
própria Fundação. Eles possuem car-
teira assinada, recebem salário mínimo,
instruções práticas de um “mestre vo-
luntário”, têm aulas de reforço escolar
duas vezes por semana e apoio psico-
lógico, tudo custeado pela Fiocruz.

Aulas de reforço
Trabalhadores e prestadores de ser-

viço na Fiocruz que não completaram
o ensino fundamental têm a oportuni-
dade de dar continuação aos estudos

dentro da própria instituição. Através
do Programa de Estudo Fundamental
(PEF), freqüentam aulas de várias dis-
ciplinas, são avaliados e recebem o di-
ploma de uma equipe especializada da
Fiocruz, numa parceria com a Secreta-
ria Estadual de Educação. As aulas acon-
tecem durante o próprio expediente
e têm possibilitado a conclusão de vá-
rias etapas do ensino fundamental para
dezenas de trabalhadores.

Cooperativa dos Traba-
lhadores de Manguinhos

A Fiocruz ajudou na criação da co-
operativa e através dela proporciona às
comunidades vizinhas do seu campus
1.300 postos de trabalho diretos, em
serviços de manutenção, limpeza, jar-
dinagem, controle de vetores e outros.

 oportunidades para todos

Ao lado, ritual para preparação do suco de clorofila.  Acima, idosos fazem atividades que ajudam a vencer a depressão
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A N I M A I S  D E  L A B O R A T Ó R I O

ara testar um medicamento
a ser utilizado no tratamento
de uma enfermidade, basta
aplicá-lo em alguma cobaia
de laboratório e avaliar o re-

sultado, certo? Errado. Segundo crité-
rios estabelecidos internacionalmente,
uma pesquisa só é válida quando fei-
ta em animais criados sob rigorosas bar-
reiras sanitárias, como os que recebem
o selo “Livres de germes patogênicos
específicos” (ou Specif ic Pathogen
Free, os SPF). São animais de labora-
tório isentos de determinados vírus,
bactérias ou parasitas, capazes de lhes
causar doenças.

Buscando atingir esses padrões,
o Centro de Criação de Animais de La-
boratório (Cecal) da Fiocruz tem como

meta substituir os animais criados com
princípios básicos de higiene, denomi-
nados convencionais, por aqueles cria-
dos sob barreiras sanitárias rígidas e
monitorados constantemente, os SPF.

“Atualmente os SPF são cada vez
mais utilizados, pois oferecem respos-
tas mais fidedignas aos experimentos.
A Fiocruz vem investindo, há alguns
anos, em seus biotérios, a fim de atingir
padrões internacionais nesta área, o que
é muito importante, pois dá maior
credibilidade aos trabalhos desenvolvi-
dos em animais de laboratório em nos-
so país”, diz o diretor do Cecal, o médi-
co veterinário Antenor Andrade.

De acordo com Andrade, o cen-
tro de criação produz cerca de 200 mil
animais por ano, entre camundongos,

ratos, hamsters, cobaias, coelhos, ovi-
nos e primatas não-humanos. Os roe-
dores e os lagomorfos (coelhos) são
mantidos em barreiras sanitárias e to-
das as espécies do Cecal são submeti-
das a exames laboratoriais e conside-
radas de boa qualidade. Além desses
animais, o centro mantém eqüinos para
o fornecimento de sangue.

 “Nas colônias de primatas não-
humanos destacamos a criação de ma-
cacos Rhesus, que formam a maior
colônia da espécie em cativeiro na
América do Sul. Estão sendo feitos es-
tudos que vão determinar seu status
sanitário, visando a criação desses ani-
mais também livres de germes pato-
gênicos específicos”, afirma Andrade.

A criação de animais SPF no

P

no biotério
Revolução
Animais livres de germes aperfeiçoam pesquisas

Bolhas de ar filtrado
protegem os animais
do ambiente externo
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Cecal começou em 1996, quando a
equipe adquiriu os primeiros camun-
dongos no padrão. A partir de animais
convencionais e adotando-se uma téc-
nica conhecida como “cesárea assép-
tica”, os pesquisadores obtiveram
algumas linhagens de camundongos
SPF. O método consiste em submeter
uma fêmea em condições convencio-
nais à eutanásia, na fase final da ges-
tação, retirar o útero e desinfetá-lo e
em seguida retirar os filhotes, que se-
rão alimentados por uma fêmea SPF,
que teve um parto normal horas an-
tes da realização da cesárea.

Os animais obtidos nessas con-
dições, depois de serem certificados,
são utilizados como matrizes que da-
rão origem a filhotes livres de germes
patogênicos específicos e formarão as
colônias de expansão e de produção.
Como a criação de ratos SPF, através
da técnica adotada para obter camun-
dongos, demandaria muitos meses
para a formação de novas colônias, o
Cecal adquiriu, recentemente, matri-
zes livres de germes específicos dos
animais e espera poder disponibilizá-
los, também, aos seus usuários, nos
próximos meses.

Tratamento de rei
Criar e manter animais SPF não

são atividades baratas. Além da tem-
peratura, da pressão atmosférica e da
umidade relativa do ar, controladas por
computadores e funcionando durante
24 horas, o trabalho requer a utilização
de equipamentos especiais e todo o
material deve ser esterilizado antes de
entrar em contato com os animais. Toda
essa parafernália é imprescindível para
manter os animais em ambientes pro-
tegidos, com a adoção de barreiras sa-
nitárias rigorosas, aonde até mesmo o
ar que entra nas salas é filtrado através
de filtros absolutos, para evitar germes.

Todo o material e insumos utili-
zados nesta área (rações, gaiolas, água,
bebedouros, uniformes) são esteriliza-
dos através de autoclaves – aparelho
de desinfecção por meio de vapor a
alta pressão e temperatura –, dotadas
de dupla-porta que dividem os ambi-
entes “limpo” e “sujo”. “Essas portas
possuem um dispositivo de seguran-

ça que evita que sejam abertas ao
mesmo tempo. Os materiais que não
podem ser autoclavados, como cane-
tas e óculos, são introduzidos através
de um guichê de passagem, onde são
esterilizados por meio de uma solu-
ção química esterilizante”, explica o
médico veterinário Sebastião Couto.

A criação de animais SPF também
pode ser feita em isoladores, imensas
bolhas de ar filtrado que impedem o
contato com o ambiente externo. Ne-
las são acopladas luvas especiais que
fazem com que a pessoa que está do
lado de fora possa manusear o animal
lá dentro. Outra possibilidade é que os
animais sejam colocados em micro-iso-
ladores, gaiolas com top filter.

A ração fornecida aos animais é
balanceada e contém todos os nutri-
entes requeridos pelas diferentes es-
pécies animais. A água é filtrada an-
tes de ser esterilizada.

Proteção no acesso
às áreas bioprotegidas

Para entrar nos ambientes protegi-
dos, o profissional também passa por um
ritual de higienização. Em um air lock,
ele troca seus sapatos por chinelos, en-
tra no vestiário, onde escova as unhas e
os dentes e faz gargarejo com um pro-
duto anti-séptico. Em seguida, retira sua
roupa e entra em um boxe para tomar
banho. Ao sair deste boxe, já na área
protegida, veste uma roupa especial es-
terilizada, que inclui meias, tênis, maca-
cão com capuz, máscara e luvas. Assim
como as autoclaves, os boxes de
higienização têm um dispositivo de se-
gurança, para evitar que as duas portas
sejam abertas ao mesmo tempo.

Para garantir a continuidade dos
trabalhos com segurança e a qualidade
dos animais, estes e os ambientes
bioprotegidos são monitorados, freqüen-
temente, através de exames laboratoriais.
“A cada quinze dias, as salas de animais
são rigorosamente higienizadas e
desinfetadas, incluindo paredes, teto, lâm-
padas e piso”, afirma Couto.

Com aproximadamente 30 mil
metros quadrados, o Cecal é uma
das mais novas unidades da Fiocruz.
Sua tarefa fundamental é criar e
manter animais de laboratório para
pesquisa científica; efetuar o controle
de qualidade sanitária e genética
desses bichos; e capacitar recursos
humanos internos e externos na área
de bioterismo.

A produção de animais do
Cecal é programada em função das
previsões de seus usuários, elabora-
das semestralmente. Assim, ela res-
ponde por toda demanda da Fio-
cruz, seja para estudos com cobaias
de laboratório, ou para utilização de
sangue animal – para alimentar a
criação de barbeiros portadores do
protozoário agente da doença de
Chagas, o Trypanosoma cruzi, por
exemplo. Toda essa atividade segue
critérios estabelecidos por órgãos re-
guladores, como a Comissão de Éti-
ca no Uso de Animais (Ceua) e o
Comitê de Usuários de Animal de
Laboratório (Cual), ambos da Fiocruz.

Anualmente, o Cecal oferece
cursos e treinamentos para profissi-
onais brasileiros e estrangeiros, tan-
to para nível superior como para
técnicos. Com base no conteúdo
programático de um curso interna-
cional coordenado pelo Cecal, a Edi-
tora Fiocruz lançou, em outubro de
2002, o livro Animais de laborató-
rio: criação e experimentação, que
reúne temas escritos por pesquisa-
dores de várias instituições, que par-
ticiparam como palestrantes do re-
ferido curso.

 O Cecal vem se empenhan-
do na capacitação de sua equipe e
na obtenção de recursos para a exe-
cução de projetos na área de
criopreservação de embriões, pro-
dução de meios de cultura e ampli-
ação/adequação de seus laboratóri-
os, a fim de ser reconhecido como
um centro de referência na área de
animais de laboratório.

A missão
do Cecal

SAIBA MAIS

www.cecal.fiocruz.br
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I M U N O L O G I A - P R O J E T O S  I N T E G R A D O S

A

contra o

dengue
DNA

Fiocruz estuda uma vacina gênica contra o vírus do dengue.
Uma pesquisa feita no Laboratório de Imunopatologia do De-
partamento de Bioquímica e Biologia Molecular do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC), em colaboração com Bio-Manguinhos

e com o Departamento de Virologia (IOC), obteve bons resultados ao
testar uma vacina de DNA contra o dengue tipo 2 em camundongos.

Apesar do sucesso, a pesquisadora Ada Maria Barcelos Alves, coor-
denadora do estudo, adverte que o novo método de imunização ainda
está longe de ser concluído. “Acredito que esse trabalho deva durar uns
dez anos. Antes de ser testada em humanos, a vacina deve ser eficaz
para os quatro tipos de vírus do  dengue existentes no mundo”, diz.

Pesquisadores
retiram um

trecho do DNA
do vírus do

dengue.

Esse pedaço de
DNA é clonado
e inserido em

plasmídeos, que
posteriormente

entrarão nas
células.

vírus

SM

1

2

Sarita Coelho
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“Isso porque quando a pessoa
é infectada por um tipo de vírus,
ela se torna imune a ele, mas conti-
nua sujeita às outras três versões
da doença”, esclarece Ada. Estudos
mostram que os tipos mais severos
do dengue, como a hemorrágica -
que em alguns casos leva à morte -
, podem estar relacionados a uma
segunda infecção. “A imunização
contra os quatro vírus, portanto, é
essencial para que a vacina não si-
mule uma primeira infecção com um
determinado vírus e ocasione uma
forma mais grave do dengue quan-
do o indivíduo entrar em contato
com um segundo vírus”, explica.

Por enquanto, a equipe da Fio-
cruz isolou alguns genes do vírus tipo
2 e construiu algumas vacinas de DNA.
Segundo Ada, o procedimento reali-

zado com um dos genes foi bastante
satisfatório. O gene isolado foi inseri-
do em um plasmídeo - fragmento de
DNA circular, usado para transmitir in-
formações genéticas de um organis-
mo para outro. Ao ser inoculado nos
camundongos, o plasmídeo foi incor-
porado às células, e o gene clonado
serviu de receita para a produção de
uma proteína do vírus. Com a pre-
sença dessa proteína estranha, o
sistema imune do camundongo foi
ativado, produzindo uma resposta
que permitiu o organismo comba-
ter o verdadeiro vírus.

Atualmente a equipe está tes-
tando diferentes plasmídeos para
identificar o mais ou os mais efici-
entes. Depois dos testes com genes
do vírus tipo 2, o mesmo procedi-
mento será realizado com genes dos

outros vírus do dengue. Se os re-
sultados forem satisfatórios uma
outra etapa será testar estas vaci-
nas em macacos. Só depois de to-
das as garantias se poderá pensar
em fazer testes com humanos.

Para a bióloga, esse é um tra-
balho de longo prazo que exige a
quebra de muitas barreiras. Para se
ter uma idéia, ainda não existe no
mundo nenhuma vacina de DNA
comercializada. Outro detalhe que
dificulta a pesquisa é o fato dos ani-
mais testados (camundongos e ma-
cacos) não manifestarem a doença
como ocorre nos humanos. Ada ex-
plica que estes animais quando ino-
culados com o vírus apresentam al-
gumas modificações, como a
produção de anticorpos, mas não
manifestam os sintomas do dengue.

A partir das
informações contidas
no plasmídeo, a célula
produzirá proteínas

do vírus.

O sistema
imunológico, ao

reconhecer como
estranhas essas
proteínas, vai se

preparar para defender
o organismo contra
eventuais ataques

do vírus.

núcleo citoplasma
D N A

plasmídeo
proteína

resposta
imunológica

3

4

vetor
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Técnico observa larvas do Aedes aegypti

A vacina de DNA - ou vacina gênica - é apontada
pelos cientistas como a grande promessa de combate às
doenças infecciosas, como Aids, tuberculose, esquistosso-
mose, malária, dengue, entre outras. Para ser produzida, os
pesquisadores retiram um trecho da molécula de DNA (que
guarda a informação do código genético) de um agente
causador de doença (vírus, bactéria, fungo ou parasita).

Esse pedaço de DNA é clonado e inserido em ou-
tros fragmentos de DNA, denominados plasmídeos. Quan-
do o último é aplicado em animais, as células destes pro-
duzem uma proteína a partir da mensagem codificada no
DNA plasmidial. Ativa-se, assim, o sistema de defesa do
organismo, que produz anticorpos contra a enfermidade
impedindo que o agente causador da doença se manifes-
te normalmente.

Esse método é considerado mais eficaz e seguro do
que o de vacinas convencionais, que inoculam na pessoa
vírus ou bactérias atenuados ou inativados, para obriga-
rem o sistema imunológico a produzir uma resposta con-
tra a doença. Essas vacinas de organismos vivos funcio-

nam bem, mas oferecem uma certa margem de risco de
que a pessoa acabe contaminada pela doença que se pre-
tende prevenir. Já as vacinas de DNA, como só utilizam
alguns genes desses patógenos, não apresentam tais ris-
cos. Outra vantagem é que a vacina de DNA gera uma
resposta imune de longa duração, fazendo-se desneces-
sárias doses adicionais de vacinas.

A questão econômica também é algo vantajoso para
esse novo método. Seu custo de produção em larga escala
é significativamente menor do que o das vacinas convenci-
onais. Além disso, o controle de qualidade é mais fácil e a
comercialização não necessita de uma rede de refrigeração,
pois estas vacinas são estáveis à temperatura ambiente.

A vacina de DNA pode ser aplicada por meio de se-
ringa, ou com o auxílio de microesferas que são disparadas
com uma pistola - método que se convencionou chamar
de gene gun ou biobalística. Existem vários países no mundo
testando vacinas de DNA para diferentes doenças, inclusi-
ve em humanos. No entanto, até hoje elas ainda não estão
sendo comercializadas.

Saiba mais sobre a vacina de DNA



 junho de 2003 37

Entomologia/IOC
O Laboratório de Transmissores

de Hematozoários do Departamento
de Entomologia desenvolve pesquisas
cujos conhecimentos produzidos trans-
formam-se em importantes instrumen-
tos para ações de vigilância sanitária:

• circulação de diferentes soro-
tipos virais nos mosquitos, permitin-
do a detecção da invasão de novos
sorotipos e amostras de vírus;

• resistência de diferentes po-
pulações de Aedes aegypti aos inse-
ticidas químicos usados nos programas
de controle do vetor do dengue;

• persistência, em situação de
laboratório e em situação e em simu-
lação de campo, de inseticidas alter-
nativos, como BTI e Methoprene, um
análogo de hormônio juvenil;

• níveis de infestação pelos ve-
tores, nas fases imaturas e aladas, vi-
sando permitir a melhor vigilância em
áreas endêmicas, a predição de epi-
demias focais e a potencialidade da
propagação do vírus dentro e entre
áreas urbanas e periurbanas;

• correlação entre a dispersão
ativa e passiva dos vetores e o fluxo
gênico entre populações com distin-

tos níveis de susceptibilidade ao vírus
do dengue e da febre amarela aos in-
seticidas usados no controle e à pro-
pagação das epidemias do dengue e
seu aspecto sazonal.

O Laboratório de Díptera do IOC
desenvolve estudos em ecologia, bio-
logia e taxonomia de dípteros, vetores
potenciais de doenças humanas, estan-
do capacitado para desenvolver as se-
guintes ações:

• avaliação ecológica e controle de
vetores da malária e arboviroses (febre
amarela e dengue) em áreas de instala-
ção de comunidades de sem-terra, em-
preendimentos hidrelétricos e garimpos;

• implementação, em colabora-
ção com o setor de epidemiologia da
Escola Nacional de Saúde Pública
(Ensp), de uma proposta de reformu-
lação das medidas de combate ao
Aedes aegypti e controle do dengue
no Estado do Rio de Janeiro.

A vacina de DNA é apenas uma
das áreas onde a Fiocruz desenvolve
ações em dengue. Através da rede de
dengue do Programa de Desenvolvi-
mento Tecnológico em Saúde Pública
(PDTSP), do Programa de Desenvol-
vimento Tecnológico de Insumos em
Saúde (PDTIS) e de outros trabalhos, a
instituição estuda e combate sistemati-
camente a doença.

Bio-Manguinhos
Há três anos e por solicitação da

Funasa, Bio-Manguinhos estabeleceu
um programa para desenvolver um
reativo para diagnóstico do dengue. O
trabalho é feito em cooperação com o
Departamento de Virologia do Institu-
to Oswaldo Cruz (IOC). O kit de
reagentes é capaz de detectar os anti-
corpos para os três sorotipos do vírus
do dengue. Com o kit, o diagnóstico
fica pronto em quatro horas, muito me-
nos do que os dois dias que eram ne-
cessários nos laboratórios públicos.

Escola Politécnica
A Escola Politécnica de Saúde

Joaquim Venâncio desenvolve as se-
guintes atividades que contribuem
para o combate ao dengue:

• curso de Desenvolvimento Pro-
fissional de Vigilância Epidemiológica -
Os alunos têm aulas específicas sobre a
doença, aprendendo os aspectos bioló-
gicos e clínicos, a prevenção e a pro-
moção da saúde por meio de trabalho
prático, onde fazem levantamento de
dados sobre a dengue;

• formação de agentes de saúde
através do Proformar (Programa de
Formação de Agentes Locais em Vigi-
lância Sanitária) e;

• participação do encontro temá-
tico “Programa de capacitação no con-
trole da dengue”, onde se começou a
discutir os desafios e implicações para
a capacitação de trabalhadores de ní-
vel médio do SUS.

Virologia/IOC
O Departamento de Virologia do

IOC, por meio de seu Laboratório de

As ações da Fiocruz no combate ao dengue

Flavivírus, isolou o vírus do tipo 1 da
dengue em 1986. Em abril de 1990,
mais exatamente nos municípios de
Nova Iguaçu e Niterói, o mesmo de-
partamento isolou o vírus do tipo 2,
seguindo-se o isolamento do tipo 3 em
janeiro de 2001.

Ao longo desses 17 anos, o de-
partamento tem participado ativamen-
te da vigilância virótica ativa do
dengue, com a caracterização genéti-
ca das amostras dos três sorotipos já
identificados no país. Têm sido estu-
dados mais de 25 mil casos do den-
gue. Também foram promovidos os
primeiros cursos para a formação de
recursos humanos visando ao diagnós-
tico laboratorial para a dengue. O ob-
jetivo é manter em andamento em
especial a Vigilância Virológica, tendo
em vista a possibilidade da introdução
do vírus DEN-4 no Brasil.

Imagens do vírus do dengue

Monika Barth - IOC/Fiocruz
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Instituto de Pesquisa
Evandro Chagas

O Instituto de Pesquisa Clínica
Evandro Chagas (Ipec) mantém des-
de 1986 um ambulatório sentinela
com o objetivo de detectar e descre-
ver as manifestações associadas à cir-
culação dos sorotipos introduzidos
desde então. O Ipec tem participado
de treinamentos e da elaboração de
manuais de conduta diagnóstica e te-
rapêutica dos casos de febre do den-
gue e febre hemorrágica do dengue.

O Instituto também tem atuado
em novas áreas, como a validação de
kits diagnósticos em conjunto com Bio-
Manguinhos e a disponibilização, para
o SUS, de técnicas de imunohistoquí-
mica, padronizadas pelo Serviço de
Anatomia Patológica. As perspectivas
para 2003 são de se manter as ativida-
des acima mencionadas e consolidar os
dados clínicos e laboratoriais relativos
à epidemia recente.

Far-Manguinhos
A contribuição de Far-Mangui-

nhos no combate ao dengue se deu
por meio do desenvolvimento de um
bioinseticida bacteriano à base de
Bacillus thuringiensis israelensis isola-
do de solo brasileiro. O trabalho foi fei-
to em cooperação com o Centro de
Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM).
Inicialmente, o produto foi produzido
em escala piloto para avaliação da efi-
cácia do princípio ativo (poder letal)

sobre larvas do mosquito transmissor
do dengue.

Far-Manguinhos dispõe hoje de
aproximadamente 115 mil unidades do
comprimido, que tratarão cerca de 5,75
milhões de litros de água.

Casa de Oswaldo Cruz
A Casa de Oswaldo Cruz elabo-

rou uma mostra sobre o dengue, com
versão virtual no Museu Invivo
(www.invivo.fiocruz.br) que ficou em
exposição no Centro de Recepção.
Está sendo desenvolvido um jogo que
deverá estar disponível nos compu-
tadores do Centro e da Sala de Comu-
nicação do Parque da Ciência, assim
como nos sites do Museu da Vida e
do Museu Virtual. Há também uma ofi-
cina de dengue dentro das atividades
do Espaço Biodescoberta. Em relação
a teatro, foi encenada uma peça con-
cebida e produzida por uma morado-
ra da região do entorno da Fiocruz,
que poderia ser avaliada e apoiada
para outras apresentações.

Escola Nacional
de Saúde Pública

Como atividade do projeto do
Centro de Vigilância e Monitoramento
de Endemias (Convênio Fiocruz/Funa-
sa), a Escola Nacional de Saúde Públi-
ca (Ensp) desenvolveu análise do
sistema de informação do programa de
controle do dengue, procurando iden-
tificar as características do padrão de
distribuição espaço-temporal da den-
gue no país e as principais limitações
dos bancos de dados disponíveis – Sinan
e FAD – em relação à elaboração de
indicadores adequados.

Realizou-se um curso de especi-
alização em epidemiologia e controle
de endemias para técnicos de nível
central da Secretaria de Saúde do Esta-
do do Rio de Janeiro, com prioridade
para os profissionais que estavam as-
sumindo funções de coordenação das
ações de controle e que desenvolve-
ram monografias relativas aos temas de
suas práticas nos serviços de saúde.

Editora Fiocruz
A Editora Fiocruz deverá lançar

ainda este ano (a data não está defini-
da), em parceria com a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde do Rio de Janeiro, um
livro do médico cubano Eric Martínez
Torres que trata do dengue. A revisão
da obra está sento feita pela diretora do
Ipec, Keyla Marzochi. Torres é diretor
de Pesquisa e Desenvolvimento do
Ministério da Saúde Pública de Cuba.

Genilton Araújo
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Ator caracterizado de mosquito:
educação usada para controle da doença

Diretoria do Campus
As ações da Diretoria do Cam-

pus (Dirac) envolvem o controle do
Aedes aegypt i  no campus de Man-
guinhos da Fiocruz. O modelo de-
senvolvido para o controle do
mosquito pode ser utilizado para ou-
tras áreas semelhantes, tais como
campi universitários, condomínios e
semelhantes.

Entre as ações destacam-se: trei-
namentos visando à criação de multi-
plicadores e a criação de parcerias com
o município do Rio de Janeiro, tendo
por finalidade montar equipes de com-
bate ao vetor nas comunidades vizi-
nhas ao campus de Manguinhos.

Canal Saúde
Durante 2002, o Canal Saúde

apresentou os seguintes programas
sobre a questão do dengue: “Bate-
Papo – Dengue”, “Canal Aberto - Den-
gue em Cuba”, “É Com Você Cidadão
– Dengue”, “Ligado em Saúde – Ma-
lária” (que também fala sobre o den-
gue), “Canal Saúde – Dengue”
(também foi ao ar na TVE), “Comuni-
dade em Cena – Dengue” (produzi-
do em parceria com TVs comunitárias)
“Teleconferência: Dengue – Atualiza-
ção de Médicos e Enfermeiros na Pre-
venção e Controle da Dengue”,
“Unidiversidade - Meio Ambiente” e
“Canal Aberto - O Dia D de Combate
à Dengue” (na Fiocruz).

Reunião, Análise e
Difusão de Informação
sobre Saúde

O Programa Radis (Reunião,
Análise e Difusão de Informação so-
bre Saúde), ligado à Escola Nacional
de Saúde Pública (Ensp) publicou em
2002 uma edição especial com 16 pá-
ginas da “Súmula”, que trazia uma
abordagem analítica e crítica a res-
peito das questões relativas ao den-
gue. Outra publicação com o mesmo
tema foi a da “Revista Radis” núme-
ro 2, com uma série de respostas a
cartas de leitores que tinham dúvi-
das sobre a doença e o Programa Na-
cional de Combate ao Dengue.

Centro de
Pesquisas
Aggeu
Magalhães

Uma estratégia
inovadora para com-
bater o mosquito
transmissor da den-
gue começou a ser
implantada no fim
de outubro, em Mo-
reno, município da
Região Metropolita-
na do Recife. O Cen-
tro de Pesquisas
Aggeu Magalhães
(CpqAM), unidade
da Fundação Oswal-
do Cruz em Pernam-
buco, e a Secretaria
de Saúde de More-
no executarão um
projeto integrado de
controle do inseto
que pretende dimi-
nuir o número de
Aedes com o em-
prego de larvicidas
biológicos, o uso de
aproximadamente
3,4 mil ovitrampas
(armadilhas especi-
ais para coletar ovos
do mosquito), a ca-
pacitação de cerca
de 82 profissionais da prefeitura en-
volvidos no programa, a realização de
testes para avaliar a resistência do
vetor a inseticidas químicos e a ela-
boração e distribuição de textos so-
bre a iniciativa.

O CpqAM desenvolve um es-
tudo pioneiro em Pernambuco para
a produção de uma vacina de DNA
contra o dengue, em parceria com a
Johns Hopkins University School of
Medicine. O Centro também está dan-
do início a um estudo epidemiológi-
co e molecular do vírus da dengue
em sorotipos DEN-1, DEN-2, DEN-3.
O objetivo é encontrar possíveis mu-
tações genéticas através da análise
das seqüências do RNA viral e
associá-las com as formas mais gra-
ves do dengue.

Coordenadoria deCoordenadoria deCoordenadoria deCoordenadoria deCoordenadoria de
Comunicação SocialComunicação SocialComunicação SocialComunicação SocialComunicação Social

A Coordenadoria de Comunicação
Social (CCS) faz a mediação de todo o
conteúdo de informações da Fiocruz para
a grande imprensa. Conseqüentemente,
serve como elo fundamental para infor-
mar a população sobre como lidar, en-
tender e enfrentar o dengue. Do mesmo
modo, procura transmitir aos jornalistas
elementos que contribuam na prepara-
ção de suas reportagens, como textos
explicativos de apoio que tratam da epi-
demiologia, do transmissor e do causa-
dor da doença. A CCS agenda entrevistas
com os principais especialistas da Fio-
cruz, mantém atualizada sua página ele-
trônica com notícias completas sobre
cada detalhe do dengue e das ativida-
des das unidades da instituição.
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Homem é mais suscetível na
transmissão de doença parasitária

Sexo frágil
P E S Q U I S A

O verme Wuchereria bancrofti
é o causador da filariose
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oença que tem a Região
Metropolitana do Recife
(RMR) como o maior
foco de transmissão no
Brasil, a filariose afeta

mais os homens que as mulheres. Es-
tudo feito com 5.258 moradores dos
bairros de Águas Compridas e do
Alto da Conquista, em Olinda, mu-
nicípio da RMR, comprovou que a
microfilária (verme transmissor da
doença) estava presente em 8,5% dos
2.181 dos homens examinados e em
4,6% das 3.071 mulheres submetidas
ao teste. A filariose é transmitida pelo
mosquito Culex quinquefasciatus, co-
nhecido popularmente como muriço-
ca, que se reproduz em água suja e
empoçada.

Devido às particularidades so-
ciais e biológicas de homens e mu-
lheres, a coordenadora do estudo, a
médica Cynthia Braga, sugere que as
campanhas educativas feitas pelos ór-
gãos competentes dêem uma atenção
especial ao público masculino, que
segundo ela não tem o hábito de cui-
dar da saúde como as mulheres.
“Essa diferença entre os sexos não
está sendo levada em conta quando
são elaboradas as políticas públicas
de saúde para a filariose. O homem
deve ser uma das prioridades nas es-
tratégias de comunicação, para que
ele seja estimulado a fazer o exame,
tomar o remédio e colaborar nas
ações do programa de eliminação da
endemia”, destaca ela.

Nas crianças de ambos os se-
xos pesquisadas, com idades entre
9 e 16 anos, observou-se que não
houve diferença entre meninos e
meninas. O risco de infecção filarial
aumentou nos adolescentes do sexo
masculino, a partir dos 13 anos.
Nos 15 e 16 anos (a chamada pu-
berdade tardia), a prevalência au-
mentou consideravelmente, sendo
de 14,3% para eles e de 4,9% para
elas. Nas adolescentes, não houve
mudanças significativas em relação
ao risco de ocorrência da filariose
na puberdade.

 “Esses resultados sugerem que
as variações entre sexo parecem ser
devidas, principalmente, a um au-
mento da susceptibilidade dos me-
ninos à filariose, que poderia estar
relacionada tanto a mudanças no
padrão de comportamento (tornan-
do os meninos mais expostos à pi-
cada do vetor) quanto a alterações
biológicas ocorridas na puberdade”,
relata Cynthia, pesquisadora do De-
partamento de Parasitologia do Cen-
tro de Pesquisas Aggeu Magalhães
(CPqAM), unidade da Fiocruz em
Pernambuco. Ela fez o levantamen-
to de 1999 a 2000 e apresentou os
resultados em dezembro passado,
no artigo Diferenças entre os sexos
quanto à ocorrência de filariose: in-
fluência de fatores biológicos e da
proteção individual, incluído em sua
tese de doutorado.

Estudos desenvolvidos em todo
o mundo sugerem que a maior su-
ceptibilidade dos homens à doença
pode estar relacionada ao início da
produção dos hormônios sexuais a
partir da puberdade. Pesquisadores
estrangeiros detectaram em animais
de laboratório que a produção de
hormônio masculino, principalmen-
te a testosterona, aumentou a vulne-
rabilidade dos machos a doenças
parasitárias, como a filariose.

Elefantíase é um
dos sintomas da doença

A pesquisadora diz que a do-
ença não leva o paciente à morte,
entretanto, prejudica o desempenho
das atividades, já que os homens
podem ter as pernas e os testículos
deformados. Existem pessoas infec-
tadas que nunca desenvolvem sinto-
mas, mas outras podem apresentar
febre, dor de cabeça, vermelhidão
nos braços e pernas, íngua, urina lei-
tosa, linfedema ou elefantíase. A
principal manifestação clínica em
áreas endêmicas, como a RMR, é a
hidrocele. Para detectar a presença
da microfilária, é preciso fazer o
exame da gota espessa, realizado à
noite em postos de saúde. O trata-
mento dos casos da filariose dura

12 dias e é feito com medicamento
fornecido gratuitamente pelo Minis-
tério da Saúde. Mas, em áreas de
alta endemicidade, a Organização
Mundial de Saúde (OMS) recomen-
da o tratamento de toda a comuni-
dade com doses baixas e anuais de
medicamento, durante um período
de quatro a seis anos.

São condições preponderantes
para a manutenção e a proliferação
de criadouros da muriçoca a falta
de infra-estrutura urbana e o clima
tropical. Nos bairros de Águas Com-
pridas e do Alto da Conquista (onde
o estudo foi desenvolvido), apro-
ximadamente 50% dos domicílios
situam-se em favelas, apenas 67%
são ligados à rede geral de abaste-
cimento de água, 20% servidos por
coleta de lixo e 5% têm algum tipo
de esgotamento sanitário, confor-
me dados de 1991 do IBGE.

Trajetória da filarioseTrajetória da filarioseTrajetória da filarioseTrajetória da filarioseTrajetória da filariose
Além de fazer um estudo so-

bre gênero e filariose, Cynthia fez
uma reconstituição histórica da pro-
dução científica sobre o tema e a
evolução de políticas de saúde pú-
blica dirigidas à endemia no Bra-
sil, desde a criação do Programa de
Combate à Filariose, na década de
50. A pesquisadora analisou o con-
texto e a influência dos diferentes
atores no processo de elaboração
e implementação dessas políticas
durante o período e concluiu que
os novos conhecimentos sobre o
tema, produzidos mundial e local-
mente, foram, de certo modo, in-
corporados às ações de saúde
dirigidas à endemia.

“Verifica-se ter havido um cer-
to esforço, por parte das autorida-
des de saúde, na construção de uma
nova política dirigida ao problema,
a partir da criação do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS)”, relata. Mesmo
assim, a médica lembra que as
ações para eliminar a filariose ain-
da estão num estágio inicial, com
exceção do Recife, que deve desen-
volver neste semestre um projeto
para combater a doença.

D
Paula Lourenço
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produção de dois testes de
detecção do vírus da Aids está
entre os principais projetos
para o ano de 2003 leva-
dos adiante pelo Instituto

de Tecnologia de Imunobiológicos (Bio-
Manguinhos) da Fiocruz. O principal
objetivo da empreitada é a redução em
até 50% do atual preço dos testes para
a rede pública. “Além disso, a longo pra-
zo pretendemos aplicar a mesma
tecnologia desses produtos para a fabri-
cação de testes para diagnosticar outras
doenças, como dengue, leptospirose, he-
patite e leishmaniose”, afirma o chefe
do Laboratório de Reagentes de Bio-
Manguinhos, Antônio Ferreira.

O projeto para a fabricação dos tes-
tes tornou-se possível graças a dois acor-
dos tecnológicos feitos por Bio-Mangui-
nhos: o primeiro com um laboratório
americano e o outro com a Universida-
de Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Com os americanos, Bio-Manguinhos
fechou um convênio de incorporação
de tecnologia para produzir kits com
testes rápidos para a detecção do HIV1
e HIV2 (dois tipos de vírus da Aids) no
sangue. Com a universidade carioca há
o desenvolvimento em conjunto para a
elaboração de um teste para a verifica-
ção da carga viral também do HIV1 e
HIV2 no corpo humano.

Os testes rápidos para o vírus da
Aids caracterizam-se por levar, em
média, apenas três minutos para verifi-
car se um paciente está infectado ou
não, sendo de suma importância para
diagnósticos prematuros, como em grá-
vidas que não fizeram pré-natal ou em
recém-nascidos, evitando assim que
estes sejam infectados pela mãe que
estiver doente. Para produzi-los, Bio-

Diagnóstico de Aids
pela metade do custo

Manguinhos comprometeu-se a com-
prar, por ano, um mínimo de 300 mil
testes junto ao laboratório americano.
Em contrapartida, os estrangeiros en-
sinarão, no decorrer de três ou quatro
anos, todas as etapas para a fabrica-
ção dos kits. “Ao final do período pre-
visto, Bio-Manguinhos já estará apto a
produzir por conta própria os testes e
por apenas US$ 1,50, metade do pre-
ço atual”, assegura Ferreira.

Quando um indivíduo está
infectado com o HIV, para seu trata-
mento faz-se necessário monitorar
constantemente a quantidade do ví-
rus presente no seu organismo. Só as-
sim os médicos podem receitar corre-
tamente qual medicação será tomada
para o enfrentamento adequado da
doença. “Esse monitoramento é feito
com testes de carga viral comprados
junto à iniciativa privada e com um
custo estimado em US$ 20 por unida-
de”, diz Ferreira. Como alternativa, a

UFRJ já desenvolveu seu próprio tes-
te e em conjunto com Bio-Manguinhos
pretende que o produto substitua o uti-
lizado atualmente, com o custo redu-
zido pela metade. “Esperamos aplicar
esses testes em três dos 60 laboratóri-
os que o usam hoje no Brasil e deseja-
mos que em 2004 toda a rede pública
utilize apenas essa tecnologia que é
bem mais barata”, diz Ferreira.

Os dois produtos a serem fabri-
cados por Bio-Manguinhos trazem van-
tagens claras: por saírem pela metade
do preço, representam uma economia
imediata de milhares de reais para os
cofres públicos e sua produção por
uma estatal permite que o Brasil não
fique à mercê da variação do dólar, que
regula os preços dos testes produzi-
dos pela iniciativa privada. Finalmen-
te, a incorporação da tecnologia envol-
vida em sua fabricação abre perspecti-
vas para a produção de kits para ou-
tras doenças.

A
Técnica na linha de produção
e os kits de Aids que estão

sendo disponibilizados

Pablo Ferreira
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Um clique na
história da saúde

D

SM

urante anos, pesquisadores e estudiosos sentiram difi-
culdades em reconstituir a história da saúde no Brasil.
As obras que abordavam esse tema eram antigas e apre-
sentavam lacunas de informação e tempo, deixando
períodos completamente incógnitos. Para resolver essa

questão, o Departamento de Pesquisa e o Departamento de Arqui-
vo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz (COC) lançaram, em
dezembro passado, o Dicionário histórico-biográfico das ciências da
saúde no Brasil (1832 – 1930) e a biblioteca virtual História da saú-
de e da medicina. São dois endereços na internet em que o visitante
tem acesso a artigos, textos, documentos e uma série de referências
biográficas que facilitam a pesquisa sobre o assunto.
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Oswaldo Cruz
em dois tempos:

no laboratório
e chegando de

charrete em
Manguinhos

Fotos: arquivo J. Pinto - COC/Fiocruz

“Optamos pela versão on-line
para dar oportunidade a um maior nú-
mero de pessoas terem acesso a esse
acervo. Em especial, aqueles que mo-
ram longe das grandes bibliotecas do
país”, diz a historiadora Maria Rachel
Fróes da Fonseca, coordenadora do
dicionário histórico-biográfico.

O levantamento de informações
para criação do dicionário começou em
1997. Rachel e sua equipe vasculharam
os arquivos da biblioteca da Casa de
Oswaldo Cruz e de outras importantes
bibliotecas do Rio de Janeiro em busca
do maior número de dados. O resulta-
do surgiu com 67 verbetes distribuídos
em seis categorias: associações profissi-
onais; biografias; instituições de ensino;
instituições de pesquisa; instituições hos-
pitalares; e órgãos governamentais.

“Os verbetes são escritos da forma
mais completa possível, por isso são bas-
tante extensos. O leitor tem a opção de
consultá-los em HTML ou em forma de
arquivos PDF”, conta Rachel. “Além dis-
so, todos estão interligados e existe uma
grande preocupação com as fontes: tudo
está formalizado da maneira mais com-
pleta possível para que o visitante te-
nha instrumentos para identificar de onde
as informações foram tiradas”.

Para exemplificar a profundida-
de da pesquisa, Rachel cita diversas
escolas médicas que funcionavam no
século 19, além das conhecidas esco-
las do Rio de Janeiro e da Bahia. “O
Museu Nacional do Rio de Janeiro con-
tribuiu muito para a formação de mé-
dicos porque era um espaço onde
ocorriam diversos congressos e cursos
nessa área”, comenta.

Ela explica que o ano de 1832
foi um marco na história da medicina,
porque nessa época surgiram impor-
tantes instituições de ensino no país.
“Depois de 1930, houve uma mudan-
ça na estrutura da saúde, com a cria-
ção do Ministério da Educação e Saúde
Pública”, diz. Por isso, esses cem anos
foram utilizados como referenciais no
dicionário, mas a idéia da equipe é
ampliar esse teto cronológico.

Bibliotecas online
Outro projeto ainda maior foi re-

alizado para a criação da biblioteca vir-

tual História da Saúde e da Medicina.
Ela é a versão brasileira que faz parte
da Biblioteca Virtual em Saúde para
América Latina e Caribe, iniciativa co-
ordenada pelo Centro Latino-america-
no e do Caribe de Informação em
Ciências da Saúde (Bireme), que con-
ta com a participação de outros países
como Argentina, Colômbia, Costa Rica,
Cuba, Honduras e México.

“O objetivo desse trabalho é reu-
nir toda a informação disponível na
internet sobre saúde e medicina na
América Latina e garantir maior visibili-
dade de nossa produção científica nessa
área”, explica a coordenadora da Bibli-
oteca Virtual de História da Saúde e da
Medicina, Wanda Weltman.

A Casa de Oswaldo Cruz é refe-
rência nacional na área de história das
ciências biomédicas. Sua primeira bi-
blioteca virtual foi lançada em 2000 em
parceria com o Prossiga, que desen-
volve bibliotecas virtuais sobre cientis-
tas. Na época, a COC já manifestava
interesse em disponibilizar seu acúmu-
lo de informações e através desta par-
ceria foram desenvolvidas inicialmente
as Bibliotecas Virtuais de Calos Chagas
e Oswaldo Cruz. Além das citadas, a
COC lançou outras duas bibliotecas vir-
tuais: Museus de Ciência e Divulgação

Científica e Vital Brazil.
A Biblioteca Virtual Oswaldo Cruz

é um capítulo à parte na história da Fun-
dação. Além de documentos pessoais,
ela guarda uma série de dados sobre a
criação da Fiocruz. “Parte desse acervo
foi recuperada ao se reabrir a sala de
Oswaldo Cruz, durante o centenário da
Fiocruz. Outra metade foi doação de fa-
miliares, o que incluem cartas pessoais”,
explica a historiadora Ana Luce Girão. A
biblioteca também reúne manuscritos
digitalizados e outras produções intelec-
tuais sobre o cientista, como romances e
depoimentos de pesquisadores.

Opção para as crianças
A COC também lançou um es-

paço virtual destinado à garotada. Tra-
ta-se do site oficial do Museu da Vida,
denominado In Vivo. Nele, os visitan-
tes podem encontrar textos sobre
amebas, dinossauros, clonagem, cien-
tistas e muitas novidades do mundo da
ciência. Destacam-se as exposições vir-
tuais sobre dengue e célula e as infor-
mações sobre enfermidades e seres
vivos invisíveis ao olho nu. Na seção
“In Vitro” existe um laboratório de jor-
nalismo científico, que apresenta ma-
térias escritas por alunos com idade de
15 a 20 anos.
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té o século 19, o saber psi-
quiátrico brasileiro seguiu a
linha da escola francesa de
Philippe Pinel (l745-
l826), que se referia ape-

nas ao doente mental propriamente
dito. A partir do início do século 20, a
psiquiatria passa a abranger todo e qual-
quer desvio do comportamento nor-
mal, como aqueles praticados pelos cri-
minosos, alcoólatras e degenerados. A
dinâmica dessa transformação é tema
do livro Arquivos da loucura, escrito
pela filósofa Vera Portocarrero e recém-
lançado pela Editora Fiocruz.

A doença mental do século 19 era
descrita segundo os critérios franceses,
que enfatizava seu caráter moral. Nes-
se sentido, a alienação era considerada
uma desordem de comportamento e
sua cura poderia ser obtida somente
‘pela imposição de uma reeducação
moral’. O doente deveria ser afastado
das causas de sua loucura. Por isso, fica-

iniciou uma nova abordagem da lou-
cura, que estabelece a integração en-
tre lesões psicológicas e físicas. De
acordo com o livro, ele foi o primeiro
no Brasil a atribuir características físicas
(lesões dos nervos e do cérebro) e
psicológicas (desordens intelectuais e
afetivas) às doenças mentais.

Surgiram, assim, três níveis de
doenças mentais no início do século
20: o intelectual, que se refere à falta
de compreensão, de memória, às alu-
cinações e aos delírios; o afetivo, que
inclui os mentirosos, os fraudadores e
os indiferentes; e o nível físico, que
engloba diversas lesões do corpo, como
paralisia e esclerose cerebral.

A autora mostra, no final da obra,
como esses processos de transforma-
ção acabaram culminando em uma prá-
tica de assistência psiquiátrica que tran-
qüiliza o doente, deixando-o com uma
ilusão de liberdade que o faz menos
rebelde e mais suscetível à terapia.

va isolado da família e excluído da vida
social. Tal princípio foi o que guiou a
construção de hospícios no Brasil.

Segundo a obra, a prática psi-
quiátrica brasileira iniciou um sistema
de assistência abrangente por inter-
médio de Juliano Moreira, médico que
introduziu definições da escola de psi-
quiatria alemã no país. A psiquiatria
do século 20 deixa de se restringir ao
doente mental, para englobar aque-
les que apresentam desvios potenci-
ais, com um objetivo terapêutico e
preventivo.

Nessa época, tornou-se funda-
mental o cuidado com alcoólatras,
epiléticos e sifilíticos, que passaram a
ser os sujeitos mais susceptíveis à lou-
cura, por causa da decadência moral.
A psiquiatria passou, também, a se
dedicar ao estudo do comportamento
desviante dos criminosos.

Além de aumentar a abrangência
da psiquiatria no país, Juliano Moreira

Arquivos da loucura: Juliano Moreira e a
descontinuidade histórica da psiquiatria
Vera Portocarrero
Editora Fiocruz
152p. R$ 17

Arquivos
da loucura
Juliano Moreira e a descontinuidade
histórica da psiquiatria

R E S E N H A S
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Bioética & biorrisco:
abordagem
transdisciplinar

Sílvio Valle e José Luiz
Telles (organizadores)
Editora Interciência
(21) 2598-4407

Clonagem humana, bioterrorismo, alimentos
transgênicos, controle social da atividade científica e
bioética são alguns dos temas reunidos no livro dos
pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz.

Trabalho,
Educação e Saúde

Escola Politécnica
Joaquim Venâncio
Volume 1, Número 1,
Março de 2003
Escola Politécnica de Saúde
(21) 2598-4408

A revista semestral relaciona educação e saúde às práticas do
trabalho e analisa questões relevantes nessa área. Entre as
seções, aparecem debates, entrevistas, artigos, ensaios, entre
outros. A publicação pode ser adquirida por meio de assinatu-
ra ou de compra avulsa pelo e-mail: revtes@fiocruz.br.

Caminhos da saúde
pública no Brasil

Organizador:
Jacobo Finkelman
Editora Fiocruz
(21) 3882-9039

A obra reúne textos de diversas personalidades da saúde pú-
blica nacional, relatando os desafios e as lutas que mudaram
os perfis demográficos e epidemiológicos do país no decorrer
do século 20, como parte das comemorações do centenário
da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) no Brasil.

A medicalização
do corpo feminino

Elisabeth Meloni Vieira
Editora Fiocruz
(21) 3882-9039

O corpo feminino era relacionado ao sobrenatural e
despertava estranheza aos estudiosos até o século 19,
quando se tornou objeto da medicina. O livro mostra
como os primeiros médicos conseguiram construir
esse novo campo de atuação e o que mudou no
atendimento às mulheres desde aquela época.

Qual prevenção?
Aids, sexualidade
e gênero em uma
favela carioca

Simone Monteiro
Editora Fiocruz
(21) 3882-9039

A favela de Vigário Geral, no Rio de Janeiro, é palco de
um estudo para avaliar como os jovens pobres entendem
o cuidado com a saúde. A partir da leitura é possível
perceber que os que sofrem de maior exclusão social são
também aqueles mais vulneráveis à Aids e ao HIV.

Erário Mineral

Luís Gomes Ferreira
Organização:
Júnia Ferreira Furtado
Volumes 1 e 2
Fapemig, Fundação João
Pinheiro e Editora Fiocruz
(21) (21) 3882-9039

Editado pela primeira vez em Lisboa, em 1735, é um dos
primeiros tratados de medicina brasileira escrito em língua
portuguesa. Os dois volumes reúnem as experiências de
práticas médicas do cirurgião-barbeiro Luís Gomes Ferreira
na Capitania de Minas Gerais. Há vários remédios utiliza-
dos pelos índios e incorporados à medicina colonial.
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Oswaldo Cruz vai até a Ferrovia do Diabo
pesquisar as condições de saúde

O
Instituto Soroterápico Federal –
hoje Fiocruz – não tinha dez anos
de atividades quando, em 1907,
seus pesquisadores passaram a re-

produzir no Brasil uma prática comum aos
institutos de medicina experimental europeus:
participavam de expedições científicas ao
interior do país com o objetivo de apresen-
tar propostas de combate a doenças tropi-
cais, muitas delas desconhecidas, e elaborar
mapeamento epidemiológico de regiões al-
tamente endêmicas.

Bandeirante da saúde

Um operário morto para cada dormente
assentado na selva era a sina da ferrovia.
Abaixo, Oswaldo Cruz (no centro) usa
tela de proteção contra os mosquitos
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www.geocities.com/Area51/
Realm/7805/efmmindex.htm

Combate à malária levou Oswaldo Cruz e Belisário Penna (à direita) à Madeira-Mamoré

A presença do pesquisador-
médico era fundamental para que
governo e empresas privadas via-
bilizassem grandes empreendimen-
tos, como hidrelétricas e ferrovias.
Naquele período, os cientistas de
Manguinhos já haviam adquirido ex-
periência teórica e prática nas cam-
panhas de saneamento da cidade
do Rio de Janeiro, então capital da
República, que no início do século
enfrentava epidemias de febre ama-
rela e varíola, entre outras doenças.

Em 1910, Oswaldo Cruz e Be-
lisário Penna foram até o Amazo-
nas como sanitaristas contratados
pela empresa responsável pela
construção da grandiosa e polêmi-
ca Madeira-Mamoré, estrada de fer-
ro conhecida como ferrovia do
diabo por consumir a vida de um
operário a cada dormente assen-
tado na selva.

Homens morrendo
como moscas, segundo

Oswaldo Cruz

A atribulada história da ferrovia
do diabo remonta ao século 19. Du-
rante a década de 1860, brasileiros e
bolivianos resolveram construir a estra-
da de ferro para contornar um trecho
encachoeirado do Rio Madeira, nave-
gado com dificuldade para transportar
minério de Mato Grosso ao Pará. Os
bolivianos queriam uma via de acesso
ao Atlântico e os brasileiros uma alter-
nativa ao Rio Paraguai.

Em 1862, iniciou-se a construção,
sob a responsabilidade da Madeira
Mamoré Railway Company, proprieda-
de de um americano associado a ban-
queiros ingleses. Dez meses depois, os
ingleses que sobreviveram às doenças
abandonaram o lugar. A empresa res-
cindiu o contrato na justiça inglesa, ale-
gando que a “região era um antro de
podridão onde homens morriam
como moscas”. Em 1877, outra em-
presa americana tentou a façanha e
também desistiu.

Em 1903, Brasil e Bolívia assi-
naram o Tratado de Petrópolis, que
previa o compromisso do governo
brasileiro de construir a ferrovia ligan-

do Santo Antônio, no Rio Madeira, a
Guajará-Mirim, no Mamoré. Em tro-
ca, o Brasil anexou o Acre ao seu ter-
ritório. As obras reiniciaram-se em
1907, durante o ciclo da borracha – o
segundo produto da pauta de expor-
tações do país, perdendo somente
para o café.

Em maio de 1910 foi inaugurado
o primeiro trecho da ferrovia, com 90
quilômetros, que exigiu o trabalho de
oito mil operários. Em julho, Oswaldo
Cruz e Belisário Penna começaram a
inspecionar acampamentos à beira da
estrada de ferro. Em carta a Salles Guer-
ra, colega do Rio de Janeiro, Oswaldo
dizia: “Meu caro, isto aqui é de impres-
sionar. A cifra de impaludismo é colos-
sal (...) É um espetáculo tétrico (...)
ataca de 80% a 90% do pessoal”.

Vida na selva
dependia de doses

cavalares de quinino

A recomendação de Oswaldo
Cruz à companhia construtora foi
implementar medidas preventivas con-
tra a malária, já que o trabalho de sa-
neamento necessário para erradicar o

mosquito seria tanto ou mais caro que
a própria obra. Os operários eram obri-
gados a tomar doses cavalares de
quinino e a ficar sob mosquiteiros a
partir do pôr do sol. Só em 1910 mais
de seis mil homens foram emprega-
dos para trabalhar na construção. Em
1911 o número de contrações passou
dos cinco mil e deste total a quase to-
talidade contraiu malária.

O último trecho da ferrovia do
diabo foi inaugurado em 1912. Mas o
destino da Madeira-Mamoré, que cus-
tara tantas vidas, foi dos piores. Logo
foram construídas mais duas estradas
de ferro – uma chilena e outra argenti-
na – além do Canal do Panamá, em
1915, utilizados para escoar a produção
de borracha e outros produtos. Com a
decadência, a Madeira-Mamoré acabou
sendo desativada na década de 30.
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Saúde e
inclusão social

Brasil passa por um momento de mudanças signi-
ficativas, sendo a principal delas a que trata a
estabilidade da economia não mais como objetivo
fim, mas como meio de reduzirmos as desigualda-
des sociais, construindo um país mais justo e de-

mocrático. Os entes governamentais, sejam federais, estaduais
ou municipais, devem administrar seus recursos financeiros
com responsabilidade para que eles possam estar a serviço
desse grande movimento de inclusão social.

O programa Fome Zero, principal bandeira do governo do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, consiste, como ele próprio diz, em ações emergenciais e em outras mais
estruturadas para dar a cada brasileiro condições de cuidar da saúde, instruir-se, traba-
lhar e comprar seus alimentos. Essa é a mentalidade que se quer imprimir em toda a
sociedade brasileira.

A reportagem de capa desta revista mostra como a Fiocruz vem incorporando às
suas tradicionais atribuições (pesquisa e produção de vacinas e medicamentos para usuá-
rios do SUS) um serviço de promoção à saúde de populações e grupos sociais carentes e
desassistidos. O trabalho de reintegração social em favor de dependentes químicos,
jovens, idosos, mulheres vítimas de violência e portadores do vírus HIV é uma prova
dada pela Fiocruz de que é possível unir esforços em favor de um objetivo maior, que é
o de democratizar a melhoria da qualidade de vida da população brasileira.

Esse trabalho exemplar é feito com o apoio de ONGs e do Programa de Saúde da
Família (PSF), este último fundamental no combate às desigualdades sociais e que é
desenvolvido em conjunto pelo Ministério da Saúde e pelos municípios, com 17 mil
equipes assistindo a 57 milhões de pessoas em todo o país.

Tudo será feito para que o PSF se aproxime cada vez mais das prioridades sociais
do governo. Recentemente, anunciamos que cada equipe do PSF passará a ser compos-
ta por um dentista e um auxiliar de higiene bucal. Além disso, serão implantadas, este
ano, quatro mil novas equipes, que se somarão às 17 mil já em ação. A repercussão será
em duas frentes: melhoria da assistência à saúde e geração de 70 mil empregos diretos
e indiretos nos municípios.

Esse é o movimento que se busca para todo o país: o poder e os recursos
públicos indo na direção dos excluídos, com a universalidade do acesso ao atendimento
à saúde, a equidade e a garantia de que os diferentes devem ser tratados de forma
diferente. Sabemos que ainda estamos longe do ideal, mas o esforço que fazemos
agora, com apenas quatro meses de governo, é uma clara sinalização de nosso compro-
misso com o fortalecimento do SUS como instrumento de inclusão social.

Humberto Costa
Ministro de Estado da Saúde

O

A R T I G O
Pe

te
r 

Ili
cc

ie
v



 junho de 200352

0800 707 2003
www.fomezero.gov.br

Na Fiocruz:
www.fiocruz.br/cict/fomezero
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