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T
odos aqui na Fiocruz têm o Sergio
como referência. Ele chegou em 1976,
vindo de Campinas, com a aura de
grande intelectual que havia defendido
uma tese de doutorado sobre medicina
preventiva que se transformou num dos

trabalhos mais referidos da saúde pública brasileira:
O dilema preventivista.

Logo ao chegar na Ensp, coordenou o Peses, a mais
poderosa porta de entrada das ciências sociais na área
da saúde que jamais se montara no país e um celeiro
dos nossos melhores pensadores contemporâneos.
Foi um local de plena criatividade, irrigado pela
infinita generosidade e fantástica liderança intelectual
de Sergio Arouca. Eu, recém-chegado da pediatria
na saúde pública, assistia extasiado ao jorro de
competência, inteligência e criatividade que eram
suas aulas de planejamento.

Mas acho que foi na década de 80 que o gênio
político e técnico de Arouca explodiu na sua
plenitude. Ele conseguiu galvanizar a inquietude e a
crítica acirrada dos jovens sanitaristas da década de
70 para a mais avassaladora proposta de política
pública em saúde que a América Latina jamais assistiu,
quando, do alto do Castelo de Manguinhos, propôs
o extraordinário movimento cívico que foi a
8ª Conferência Nacional de Saúde.

Jamais deixou de lado o sorriso, o carinho, a
bondade e a doçura, que lhe foram características
em vida. Foi uma luz clara na condução da Fiocruz.
Propôs e conduziu grande parte da reforma sanitária
brasileira. Hoje, somos herdeiros do seu legado de
uma instituição que sempre busca se renovar.
Queremos seguir seu exemplo de homem ético e
comprometido com seu tempo e com o Brasil e sua
população. Com seu trabalho, sua existência digna e
seu legado, Arouca junta-se definitivamente aos
grandes da saúde pública brasileira, que engrandecem
uma tradição iniciada por Oswaldo Cruz, Carlos
Chagas e tantos outros pioneiros. Viva Sergio,
para sempre!

Paulo M. Buss
Presidente da Fiocruz
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N O T A S

CiênciaCiênciaCiênciaCiênciaCiência
na Amazôniana Amazôniana Amazôniana Amazôniana Amazônia

O Centro de Pesquisa Leô-
nidas e Maria Deane (CPqLMD),
unidade da Fiocruz em Manaus,
é uma das instituições participan-
tes do Comitê de Ciência e Tec-
nologia em Saúde da Região Ama-
zônica. Um dos objetivos do
Comitê é reforçar a integração das
instituições de ciência, tecnolo-
gia e saúde na região, de forma
a identificar potencialidades e di-
ficuldades e propor um plano de
trabalho para a definição de
ações prioritárias. Um outro ponto
importante é buscar a aproxima-
ção entre a produção de conhe-
cimento e a política nacional de
saúde voltada para a melhoria das
condições de vida da população.

Curso deCurso deCurso deCurso deCurso de
biossegurançabiossegurançabiossegurançabiossegurançabiossegurança
da Fiocruzda Fiocruzda Fiocruzda Fiocruzda Fiocruz
é premiadoé premiadoé premiadoé premiadoé premiado

 O curso de aperfeiçoamento
em biossegurança a distância da Fi-
ocruz, coordenado pelo pesquisa-
dor do Departamento de Ciências
Biológicas/Ensp Pedro Teixeira, foi
o vencedor do Prêmio de Excelên-
cia Associação Brasileira de Educa-
ção a Distância (Abed/Embratel
2003), na categoria Estudo de Caso.
O prêmio tem por finalidade in-
centivar o desenvolvimento de prá-
ticas inovadoras e de pesquisa em
educação a distância no Brasil.

PropostaPropostaPropostaPropostaProposta
de Regimentode Regimentode Regimentode Regimentode Regimento
Interno éInterno éInterno éInterno éInterno é
aprovadaaprovadaaprovadaaprovadaaprovada

A plenária do Congresso
Interno da Fiocruz, em sessão
extraordinária, aprovou a ratifi-
cação da proposta do Regimen-
to Interno - que formaliza a or-
ganização e o funcionamento da
instituição -, elaborada como re-
quisito administrativo-legal da
publicação do decreto nº 4.725,
de 9 de junho de 2003, que
aprova o Estatuto da Fiocruz e
foi assinado pelo presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.

Para o presidente da Fiocruz,
Paulo Buss, essa é a consagração
do modelo de gestão participati-
va da Fundação. “Demonstramos
maturidade política ao aprovar um
regimento depois de anos de luta.
Vamos continuar assegurando que
Fiocruz se desenvolva e se de-
sempenhe como importante ins-
tituição da saúde”, disse ele.

Fiocruz recebeFiocruz recebeFiocruz recebeFiocruz recebeFiocruz recebe
credenciaiscredenciaiscredenciaiscredenciaiscredenciais
dos serviçosdos serviçosdos serviçosdos serviçosdos serviços
de referênciade referênciade referênciade referênciade referência

A Fiocruz recebeu as cre-
denciais dos serviços nacionais e
regionais de referência do Minis-
tério da Saúde. O secretário na-
cional de Vigilância em Saúde do
Ministério, Jarbas Barbosa, co-
mentou o trabalho que foi reali-
zado para que se chegasse ao
credenciamento dos serviços de
referência da Fundação. “Fico
com a certeza de que, com o tra-
balho desses laboratórios creden-
ciados, teremos segurança nos
diagnósticos”, afirmou. O secre-
tário lembrou os primeiros pas-
sos da caminhada que culminou
com o reconhecimento e disse
que a secretaria tornou transpa-
rente este processo ao definir ati-
vidades e garantir recursos aos
laboratórios. Ele disse que a secre-
taria coordenará o Sistema Nacio-
nal de Vigilância Epidemiológica,
atuando com uma visão de “vigi-
lância epidemiológica expandida”
que  vinha sendo desenvolvida
pelo Centro Nacional de Epidemi-
ologia (Cenepi).

Cartilha explica
efeitos adversos
pós-vacinação

Em 2003, mais de 12 milhões
de pessoas acima de 60 anos fo-
ram imunizadas contra o vírus da
gripe e a quantidade de crianças
menores de cinco anos vacinadas
na primeira etapa da campanha
contra a poliomielite passou de
nove milhões. Agora, uma cartilha
para profissionais de saúde traz
novos indicativos ao abordar as
reações provocadas pelas vacinas.
Por solicitação do Programa Naci-
onal de Imunização, o Núcleo de
Saúde Coletiva da Escola Politéc-
nica da Fiocruz desenvolveu a
Cartilha de eventos adversos pós-
vacinação. O objetivo é tornar os
trabalhadores de nível médio que
atuam em salas de vacina mais in-
formados sobre eventos adversos
depois da vacinação e, conseqüen-
temente, esclarecer a população.

Arte sobre foto do arquivo CCS/Fiocruz
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O ‘conservador’O ‘conservador’O ‘conservador’O ‘conservador’O ‘conservador’
que foi radicalque foi radicalque foi radicalque foi radicalque foi radical
na defesa dana defesa dana defesa dana defesa dana defesa da
saúde públicasaúde públicasaúde públicasaúde públicasaúde pública

Morreu em julho, em
Brasília, aos 72 anos, o ex-
ministro da Saúde e da Edu-
cação Carlos Sant’Anna. Ele
estava internado no hospital
Santa Luzia devido a proble-
mas cardiovasculares e com-
plicações em decorrência de
diabetes e hipertensão. Tam-
bém ex-deputado federal
pelo PMDB, Sant’Anna foi lí-
der do governo de José
Sarney na Câmara durante a
Assembléia Constituinte.
Com a Fiocruz, manteve
sempre estreita relação,
apoiando os movimentos e
idéias da reforma sanitária na
Constituinte, no Congresso
Nacional e junto ao Executi-
vo. Sant’Anna nomeou o sa-
nitarista Sergio Arouca, em
1985, para a Presidência da
Fiocruz, abrindo caminho
para o bem-sucedido movi-
mento de gestão participati-
va implantado na Fundação.

HistóriaHistóriaHistóriaHistóriaHistória
recuperadarecuperadarecuperadarecuperadarecuperada

O Dicionário histórico-bio-
gráfico das ciências da saúde
no Brasil (1832-1930) < http://
www.dich is tor iasaude.coc .
fiocruz.br> , desenvolvido pelo De-
partamento de Pesquisa da Casa
de Oswaldo Cruz (COC), tem como
objetivo a reconstituição histórica
das ciências da saúde no Brasil,
através da identificação e análise
das trajetórias das principais per-
sonalidades, instituições e associ-
ações relacionadas com a história
deste campo científico, apresen-
tadas sob a forma de verbetes e
disponibilizadas via internet.

Estão online 68 verbetes: 39
de instituições de ensino, 16 de ins-
tituições de pesquisa, 12 de associ-
ações profissionais e sociedades
médicas e um de biografia.

LançadosLançadosLançadosLançadosLançados
documentário edocumentário edocumentário edocumentário edocumentário e
fotobiografia defotobiografia defotobiografia defotobiografia defotobiografia de
Oswaldo CruzOswaldo CruzOswaldo CruzOswaldo CruzOswaldo Cruz

Ferozmente atacado por seu
espírito obstinado e à frente do
seu tempo, um dos mais impor-
tantes médicos sanitaristas da his-
tória da saúde pública brasileira
é lembrado e revivido em vídeo,
livro, exposição e almanaques
culturais. Quase 90 anos após sua
morte, Oswaldo Cruz é o home-
nageado deste ano do Projeto
Memória. O videodocumentário,
o livro fotobiográfico e o inven-
tário analítico da obra do sanita-
rista, distribuídos gratuitamente
para cinco mil bibliotecas e
videotecas brasileiras, foram lan-
çados no Centro Cultural Banco
do Brasil (CCBB), no Rio de Ja-
neiro, em agosto.

Criado em 1997, o Projeto
Memória - uma parceria entre a
Fundação Banco do Brasil e a
Odebrecht - traz à tona vida e
obra de personalidades e fatos
que marcaram a história do país.
A edição deste ano, que home-
nageia o sanitarista que implan-
tou campanhas de saúde pública
no Brasil do início do século 20,
conta com o apoio da Fiocruz.

Vídeo sobre
hansenianos
ganha IV Mostra
Nacional

A quarta edição da Mostra
Nacional de Vídeos em Saúde da
Fiocruz teve mais de 230 inscri-
tos, quase 50% acima da edição
passada, com o aumento das pro-
duções feitas especialmente para
a competição. O grande vence-
dor foi Os melhores anos de nos-
sas vidas, filme sobre hansenia-
nos. Houve ainda o Prêmio
Especial Fome Zero, para Fome:
a dor do vazio, do projeto Comu-
nicar da PUC do Rio de Janeiro.

A mostra reúne trabalhos de
ONGs, produtores independen-
tes, secretarias de Saúde e pro-
dutoras de vídeo. Não são esta-
belecidas restrições técnicas nem
pré-seleção.

Arquivo CCS/Fiocruz
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P E S Q U I S A

Fiocruz em Salvador amplia status de excelência
e desponta em três linhas de pesquisa

A ciência da

Bahia
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S
Sarita Coelho

alvador é terra de sol, calor, carnaval e beleza. É também

lugar de grandes enfermidades: leptospirose, hepatite C, do-

ença de Chagas e meningite, típicas das periferias dos cen-

tros urbanos do Brasil. Nesse cenário, o Centro de Pesquisas

Gonçalo Moniz (CPqGM), unidade da Fiocruz em Salvador, aparece

com uma filosofia inovadora, que permite obter avanços na pesquisa

de ponta e competir internacionalmente.

Entre as novidades do Centro, destaca-se um teste diagnóstico

para a leptospirose, que permitirá identificar a doença na hora; a pro-

dução de conhecimentos sobre o vírus HTLV, parente do HIV que

causa um tipo de leucemia e um quadro neurológico degenerativo

crônico; e o transplante de células-tronco, uma alternativa promissora

contra a insuficiência cardíaca provocada pelo mal de Chagas.

Um passo determinante para essas transformações foi otimizar

recursos. Nos últimos anos, a direção da unidade estabeleceu, entre

outras ações, que os equipamentos deveriam ficar em áreas colegiadas,

onde todos tivessem acesso. Com isso, eles puderam maximizar recur-

sos, sobrando verbas para investir em manutenção. Na prática, ocorre

assim: equipamentos sofisticados ficam sob a responsabilidade de al-

gum pesquisador, mas todos podem utilizar.
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A ocupação desordenada do ambiente urbano faz avançar doenças como leptospirose e dengue

Tecido de rim de rato infectado com a Leptospira

Brasil sofreu mudanças
demográficas nos últi-
mos 40 anos que altera-
ram completamente o
padrão dos problemas de
saúde pública. Há 40

anos, a maioria dos brasileiros morava
em regiões rurais e as doenças mais
preocupantes eram esquistossomose,
leishmaniose e mal de Chagas. Hoje,
essas endemias continuam tendo im-
portância, mas surgiram outras enfer-
midades associadas à globalização.

Em 40 anos, as cidades brasilei-
ras aumentaram mais de 350 vezes o
seu tamanho e 80% dos brasileiros vi-
vem agora nas regiões urbanas. Gran-
de parte dessa população que migrou
para os centros urbanos é de baixa ren-
da. Com a mudança no padrão de po-
breza, surgiram doenças como leptos-
pirose, dengue, infecções respiratórias
agudas e meningite, alvos de estudos
epidemiológicos da Fiocruz na Bahia.

Segundo o médico Albert Ko, da
Universidade de Cornell, Estados Uni-
dos, que participa desses estudos como
pesquisador visitante no Laboratório de

Patologia e
Biologia Mole-
cular, existem
mais de dez
mil casos de
leptospirose
notificados no
Brasil. Desses,
10% são fa-
tais. Essa taxa
é considera-
da alta, uma
vez que ou-
tras doenças infecciosas importantes,
como leishmaniose visceral e menin-
gite meningocócica, apresentam cer-
ca de três mil casos.

Um exame rápido
para  a leptospirose

Em um trabalho de vigilância
epidemiológica em Salvador, o grupo
identificou problemas no diagnóstico da
leptospirose. “Em 1996, primeiro ano
de estudo, nós descobrimos que 50%
das pessoas internadas com leptospiro-
se grave, das quais 15 morreram, foram

Moléstias urbanas
diagnosticadas
no início da
doença como
tendo den-
gue”, disse Ko.
Segundo ele,
as enfermida-
des têm pa-
drões clínicos
semelhantes,
por isso são
confundidas.

Mas essa
história pode mudar. Utilizando méto-
dos de biologia molecular, o grupo iden-
tificou uma proteína que pode estar
associada ao fator de virulência (grau
de patogenicidade) da Leptospira in-
terrogans, bactéria que causa leptospi-
rose. Os cientistas descobriram que
mais de 90% dos pacientes na fase agu-
da da doença apresentam anticorpos
para a LgB. Essa proteína recombinan-
te já foi patenteada por CPqGM, Bio-
Manguinhos e parceiros nos Estados
Unidos (Universidade de Cornell e Uni-
versidade da Califórnia), que partici-
pam do projeto.
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E
stima-se que dois milhões de
brasileiros estejam infectados
pelo vírus HTLV. Parente do
HIV, o vírus linfotrópico de
células T humanas pode cau-
sar leucemia e uma doença

neurológica que leva à dificuldade de
locomoção, atinge olhos, pele e arti-
culações. Salvador é a cidade com maior
porcentagem de indivíduos infectados
pelo HTLV-I no Brasil. Cerca de 50 mil
pessoas – 2% da população da cidade
– contraíram o vírus.

O Centro de Atendimento Inte-
grado e Multidisciplinar ao Indivíduo
Soropositivo (Centro HTLV), dirigido
pelo patologista Bernardo Galvão, tem
como objetivo produzir conhecimen-
tos nacionais e programar ações de saú-
de dirigidas a portadores de HTLV. Se-
gundo Galvão, apesar de ser mais
antigo do que o HIV, o HTLV é pouco
conhecido pelos seus portadores, que
freqüentemente o confundem com o
vírus da Aids.

“A diferença é que o HIV infec-
tou diversos indivíduos formadores de
opinião no país”, disse Galvão. Na dé-
cada de 80, intelectuais como Betinho
e artistas como Cazuza, a comunidade
científica e a sociedade organizada li-
deraram um movimento em prol dos
portadores de HIV que culminou no
bem-sucedido Programa Brasileiro de
HIV/Aids.

No caso do HTLV, a maior parte
dos portadores é de baixa renda e ape-
nas 5% dos infectados desenvolvem do-
enças. Existem dois tipos do vírus, o
HTLV-I e HTLV-II, sendo que somente
o primeiro está diretamente relaciona-
do com enfermidades. Segundo a in-
fectologista Ceuci de Lima Xavier
Nunes, as manifestações clínicas por
ordem de gravidade são leucemia/
linfoma de células T do adulto (ATL);
paraparesia espástica tropical/mielopa-
tia associada ao HTLV-I (TSP/HAM); e
manifestações oftalmológicas, derma-
tológicas e articulares.

“A pessoa que desenvolve o ATL
tem pelo menos 20 anos de infecção

A idéia agora é utilizá-la em um
teste diagnóstico semelhante ao exa-
me rápido de gravidez. Apenas uma
gota de sangue reagindo com a LgB
poderá determinar se o indivíduo está
infectado ou não. “Nós criamos um tes-
te que pode ser feito na hora e pre-
tendemos colocá-lo em uso nos am-
bulatórios. Viabilizar o diagnóstico na
hora permite aos pacientes receber an-
tibióticos e prevenir a progressão da
doença para as formas graves da lep-
tospirose”, justifica o médico.

Leptospira
seqüenciada

O seqüenciamento completo do
genoma da variedade Copenhageni da
L. interrogans, responsável pela maio-
ria dos casos humanos de leptospirose
no país, já foi realizado. Esse é o pri-
meiro patógeno humano seqüenciado
no Brasil. No entanto, Ko prefere não
anunciar os resultados antes de serem
publicados em artigos científicos – o
que ocorrerá em breve.

A cepa seqüenciada foi isolada
por pesquisadores da Fiocruz durante
uma epidemia de leptospirose grave
em Salvador. Eles entraram em conta-
to com Andrew Simpson, coordenador
do seqüenciamento da bactéria Xylella
fastidiosa, realizado pela Rede Onsa
(Organização para Seqüência e Análi-
se de Nucleotídeos), um laboratório
virtual financiado pela Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (Fapesp). Juntos, eles chegaram
à conclusão de que seria interessante
para a saúde pública decifrar o código
genético da L. interrogans.

“O conhecimento do genoma aju-
da no desenvolvimento de novas es-
tratégias de intervenção, como vacinas
e diagnósticos. Esse é um projeto ao
qual a Fiocruz deu grande contribui-
ção, porque apresentou a idéia do se-
qüenciamento”, explica.

A Fiocruz, através do Programa
de Desenvolvimento Tecnológico de
Insumos em Saúde (PDTIS), pretende
utilizar esse genoma para identificar
candidatos à vacina. Alguns deles já
foram encontrados e patenteados pela
Fapesp e pela Fiocruz.

O vírus negligenciado

pelo vírus. A doença apresenta uma
resposta paupérrima às quimioterapias
até agora utilizadas, o que traduz o as-
pecto grave da doença”, anuncia Ceuci
durante a reunião semanal do Centro.
Segundo ela, a sobrevida estimada para
esses pacientes é bastante pequena:
em média de 24 meses para sua for-
ma crônica, dez meses para ATL tipo
linfoma e seis meses para ATL aguda.

Até o momento, o Centro HTLV,
que acompanha 150 pacientes infec-
tados, registrou apenas um caso de
ATL. “Foi um caso muito grave, o de-
senvolvimento da doença durou um
ano, desde seu diagnóstico até o óbi-
to”, lembra a pesquisadora.

Outra doença relacionada ao
HTLV, a HAM/TSP, é caracterizada pela
perda progressiva dos movimentos
dos membros inferiores, alterações uri-
nárias, constipação crônica e disfunção
sexual (disfunção erétil no homem e
perda da libido na mulher). Também
podem ocorrer algumas manifestações
oftalmológicas, como a uveíte (infla-
mação do globo ocular), e uma forma
grave de escabiose (sarna).

Outra característica do vírus é que
ele atinge mais as mulheres e aumen-
ta com a idade. As formas de contágio
são as mesmas do HIV: relação sexu-
al, amamentação e contato com o san-
gue contaminado (por transfusões ou
compartilhamento de seringa).

De acordo com Ceuci, o grupo
está iniciando um trabalho de descri-
ção das principais características clíni-
cas e laboratoriais de 100 pacientes
atendidos no Centro. O objetivo é ge-
rar conhecimentos e melhorar a assis-
tência aos infectados. Eles vão com-
parar a carga viral dos sintomáticos e
dos assintomáticos, detectar formas
iniciais das doenças, avaliar os fatores
de risco para aquisição das doenças,
avaliar a procedência dos pacientes
atendidos e, a longo prazo, formar um
grupo de assintomáticos para serem
acompanhados (saber quantos desen-
volvem a doença etc).

O Centro HTLV foi criado por



 setembro de 200312

Estima-se que dois milhões de brasileiros estejam infectados
pelo vírus HTLV, alvo de várias pesquisas da Fiocruz na Bahia

meio de uma parceria entre CPqGM,
Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública, Fundação para o Desenvol-
vimento da Ciência, Ministério da Saú-
de e Secretaria de Saúde do Estado
da Bahia. Ele funciona no Centro Mé-
dico de Brotas da Fundação para
Desenvolvimento das Ciências, uma
instituição sem fins lucrativos mante-
nedora da Escola Bahiana de Medici-
na e Saúde Pública.

Carona no
navio negreiro

A elevada prevalência de HTLV-
I em Salvador sempre chamou aten-
ção dos pesquisadores. Um estudo re-
alizado por Luiz Carlos Alcântara,

pesquisador do Laboratório Avançado
de Saúde Publica e professor da EBMSP/
FDC, encontrou uma explicação que
mistura genética e história. Analisando
as diferentes formas genéticas do HTLV
ao longo dos tempos, pesquisadores
descobriram que a presença do HTLV-
I em Salvador é resultado de múltiplas
introduções pós-colombianas de linha-
gens virais vindas da África.

O HTLV tem uma alta estabilida-

de genômica, o que o torna um exce-
lente marcador molecular para traçar
as migrações das populações antigas.
Uma análise com cepas provenientes
de todo o mundo identificou quatro
subtipos do vírus HTLV-I: Ia, também
chamado de cosmopolita; Ib, ou cen-
tro-africano; Ic, conhecido como

subtipo da Melanésia; e Id, isolado de
pigmeus dos Camarões e indivíduos
no Gabão.

O subtipo cosmopolita é dividi-
do em cinco subgrupos, de acordo
com suas distribuições geográficas: A
ou transcontinental; B ou japonês; C
ou oeste-africano; D ou norte-africano;
e E, isolado de negros no Peru.

Em um estudo para averiguar a
origem do HTLV-I em Salvador, Alcân-
tara e sua equipe descobriram que o
vírus encontrado na capital baiana está
mais relacionado a uma linhagem pro-
veniente do sul da África. O curioso é
que a maioria dos escravos trazidos
para Salvador – cidade com 80% da
população constituída por descenden-
tes africanos – veio do oeste da Áfri-
ca, especialmente Benin, Nigéria e
norte de Angola.

Para esclarecer a questão, Al-
cântara viajou até a África e desco-
briu que existem evidências de que
africanos de Angola, Madagascar e
Moçambique foram trazidos para a
Bahia entre o final do século 17 e o
início do século 19. Também duran-
te a colonização da África do Sul pe-
los ingleses, nos séculos 17 e 18, mui-
tos indivíduos fugiram para regiões
vizinhas, hoje conhecidas como An-
gola, Madagascar e Moçambique. En-
tre 1817 e 1843, a Bahia recebeu em
torno de 4.100 e 2.300 africanos
bantos (oriundos do sul da África) vin-
dos de Angola e Madagascar, respec-
tivamente.

O pesquisador também lembra
que os portos de onde os escravos saí-
am da África não estavam diretamente
ligados às origens étnicas dos escravos,
uma vez que eram freqüentemente
capturados em outras regiões.

Desta forma, Alcântara acredita
ter encontrado a explicação para a
existência do subtipo cosmopolita,
subgrupo transcontinental, provenien-
te da África do Sul, em Salvador. Ele
também não descarta a hipótese des-
se subgrupo estar presente em Ango-
la, ou mesmo em outros países africa-
nos, e ter sido levado para a África do
Sul por indivíduos infectados que mi-
graram em busca de ouro e diaman-
tes presentes na região.
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O transplante de células-tronco ajuda a recuperar áreas do coração lesionadas pelo T. cruzi (acima), causador da doença de Chagas

I
magine sofrer de uma insufi-
ciência cardíaca tão grave a
ponto de perder o fôlego du-
rante uma fala. Era o que acon-
tecia com B.S.R., paciente de
52 anos que entrou para a his-

tória da medicina como o primeiro in-
divíduo chagásico a receber o trans-
plante de células-tronco. Essas células,
intensamente estudadas nos últimos
anos, possuem uma capacidade pecu-
liar: ao se multiplicarem, originam cé-
lulas de diferentes tecidos do corpo.

O procedimento inédito foi rea-
lizado no Hospital Santa Izabel de Sal-
vador, em uma parceria entre as equi-
pes do hospital, do Instituto do Milênio
de Bioengenharia Tecidual e do Cen-
tro de Pesquisas Gonçalo Moniz.

O protozoário Trypanosoma cruzi,
causador da doença de Chagas – que
atinge 16 milhões de pessoas na Amé-
rica Latina, das quais seis milhões no Bra-
sil – depois de penetrar no sangue, alo-
ja-se no interior das células cardíacas,
disparando o alerta do sistema imune.
Ao serem acionadas, as células de defe-
sa não conseguem perceber a diferen-
ça entre o protozoário e as células do
coração, que têm na superfície proteí-
nas semelhantes às do T.cruzi. Como
conseqüência, surgem diversas áreas in-
flamadas e danificadas no coração.

Estima-se que 30% dos portado-

Coração renovado
res do mal de Chagas desenvolvem in-
suficiência cardíaca progressiva, que
pode levar à morte em dez anos. Nes-
ses casos, o transplante cardíaco é pou-
co eficaz, porque os parasitas remanes-
centes no sangue infectam o órgão
recém-implantado.

Além disso, a enfermidade atinge
mais a população rural, principalmente
no Norte e Nordeste, regiões onde o
transplante de coração não é realizado.
A descoberta de que o indivíduo adulto
possui um estoque de células-tronco em
sua medula óssea deixou o caminho li-
vre para a realização de transplantes.

Para efetuar o procedimento, a
equipe aspirou o líquido da medula
óssea do próprio paciente, realizou um
processo de filtragem e separação das
células-tronco e depois injetou essas
células nas artérias do coração, através
de cateterismo cardíaco. “Nós estamos
pegando células do paciente e intro-
duzindo nele mesmo, só que em ou-
tro lugar”, explica o imunologista
Ricardo Ribeiro dos Santos, coordena-
dor do projeto.

Recuperação foi
melhor que o esperado

Segundo ele, a melhora do paci-
ente foi acima do esperado. “A
cardiopatia tem um grau que vai de
um a quatro. O paciente estava em um

grau três de insuficiência cardíaca e
teve uma recuperação funcional que
passou para o grau dois”, diz ele. Além
disso, a fração que mede a capacidade
do coração como bomba passou de
22% para 38% e aumentou considera-
velmente a sua capacidade de esforço
(distância que caminha durante seis mi-
nutos). “Nenhuma droga ou tratamen-
to em doença de Chagas era capaz de
alcançar esse tipo de melhora”, comen-
ta o pesquisador.

Além desse, outros quatro paci-
entes que possuíam um quadro clínico
grave também já passaram pelo trans-
plante e estão sendo acompanhados.
A idéia é continuar fazendo dois ou três
transplantes por semana. “Pretende-
mos até o fim do ano fazer 30 casos
no mínimo”, revela Santos. Segundo
ele, a primeira fase do trabalho era
mostrar que o procedimento era inó-
cuo. A segunda, que envolve esses 30
pacientes, é para mostrar a eficácia do
procedimento.

“A intenção é difundir isso ao
máximo e colocar esse procedimento
nas mãos de hospitais públicos. Nos-
sa idéia é não fazer patente, deixar a
coisa mais aberta possível para bene-
ficiar os pacientes e principalmente o
chagásico, que é um paciente que não
tem muitos recursos”, conclui o coor-
denador da pesquisa.
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IP E S Q U I S A

Retrato da saúde da

família

O Programa Saúde da Família (PSF) é considera-

do um sucesso em municípios pequenos e do

interior. No entanto, segundo dados do Ministé-

rio da Saúde do ano passado, a maioria dos 88,2

milhões de habitantes dos grandes centros urba-

nos do país ainda não recebeu as visitas dos agen-

tes de saúde do PSF: a cobertura total equivale a

apenas 18,7%. O governo tem como meta aten-

der a 100 milhões de pessoas até 2006, o dobro

da cobertura atual. Para isso, solicitou à Fiocruz

uma avaliação da implementação do PSF em dez

grandes centros urbanos, com o ponto de vista

de todos os envolvidos.
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U
ma equipe de pes-
quisadores do Nú-
cleo de Estudos Po-
lítico-sociais em
Saúde (Nupes) do

Departamento de Administração
e Planejamento em Saúde (Daps)
da Escola Nacional de Saúde Pú-
blica (Ensp/Fiocruz) repassou
para o Ministério os principais
resultados da avaliação feita so-
bre Aracaju, Brasília, Camaragi-
be, Campinas, Goiânia, Manaus,
Palmas, São Gonçalo, Vitória e
Vitória da Conquista.

“Analisamos quais aspectos
facilitaram ou dificultaram a im-
plementação do PSF nessas cida-
des, quais experiências foram bem
sucedidas, quais não e por quê.
Esses dados servirão de subsídios
para as decisões do Ministério”,
explicou a pesquisadora da Ensp,
Sarah Escorel, coordenadora-geral
da pesquisa, que custou R$ 385
mil, financiados por uma doação
do governo japonês. O estudo
destrinchou desde características
demográficas, epidemiológicas e
oferta e produção de serviços de
saúde, até informações sobre o
controle social, estratégias de im-
plementação, condições de vida
dos usuários, integração do PSF à
rede de serviços de saúde e
integralidade da atenção.

A forma de financiamento
do PSF ainda é um dos maiores
obstáculos e sua mudança é uma
das principais recomendações da
avaliação. “É um problema mui-
to sério. O incentivo financeiro
que o Ministério da Saúde for-
nece aos municípios para o PSF
é relacionado à cobertura que a
cidade alcança. Para ter o incen-
tivo máximo, ele precisa chegar
a 70% de população atendida”,
disse Sarah. Foram feitas mais de
quatro mil entrevistas entre
gestores, conselheiros, integran-

tes do PSF, auxiliares de enfer-
magem, agentes comunitários de
saúde (ACS) e famílias.

Camaragibe,Campinas
e Vitória da Conquista:

boas práticas

Das cidades pesquisadas,
Camaragibe, Campinas e Vitória
da Conquista foram considerados
locais onde o PSF foi bem im-
plantado no maior número de as-
pectos. Apesar de o estudo nes-
ta cidade não incluir a avaliação
das equipes e das famílias (es-
tudo parcial), Campinas é um
exemplo de “boas práticas” no
que se refere a dois aspectos
principais: o processo de imple-
mentação em município com
uma rede de atenção básica
estruturada pré-existente e a es-
tratégia de obtenção de apoio da
população e dos profissionais
numa situação em que existiam
muitas resistências por experi-
ências mal conduzidas anterior-
mente. Nessa cidade, a rede bá-
sica não foi desestruturada, mas
foi integrada ao novo sistema.
As equipes que já estavam nas
unidades básicas (pediatras, gi-
necologistas, dermatologistas)
passaram a dar apoio às novas
equipes do PSF, coordenadas por
médicos generalistas, na tarefa
de fazer a triagem e o acompa-
nhamento dos pacientes.

“A cidade também montou
um sistema de premiação inte-
ressante. A porcentagem acres-
centada ao salário dos profissio-
nais que participam do programa
(que tem o nome local de
Paidéia) é maior conforme pior
for o índice de desenvolvimento
humano do local”, disse a pes-
quisadora da Ensp. Assim, os pro-
fissionais que enfrentam maiores
dificuldades recebem mais.

Em contrapartida, Goiânia,

Manaus e São Gonçalo (nessa úl-
tima, também foi feito um estudo
parcial) podem ser consideradas
cidades onde houve problemas de
implantação em vários aspectos.
Segundo a pesquisa, no caso de
Goiânia a concepção do progra-
ma foi exclusivamente voltada
para a educação em saúde, em-
bora lhe dessem o nome de Pro-
moção de Saúde. Em Manaus, fo-
ram identificados paralelismo e
superposição das Unidades de
Saúde da Família (UFS) com ou-
tras duas redes de unidades bási-
cas. “São Gonçalo teve uma es-
tratégia de implantação rápida e
massiva (179 equipes de Saúde
da Família - ESF), que desestrutu-
rou a rede básica anteriormente
existente e, por motivos vários,
não conseguiu ser implantada efe-
tivamente, desorganizando o que
existia sem pôr algo de novo no
lugar”, afirmou Sarah.

No geral, os números sobre
o funcionamento e a avaliação das
famílias sobre o PSF foram muito
positivos. Segundo a avaliação da
equipe da Fiocruz, a satisfação com
o PSF das famílias pesquisadas foi
superior a 70% em todos os muni-
cípios, exceto Goiânia (66%), atin-
gindo seu máximo em Camaragi-
be (78%), com os entrevistados
comentando a boa qualidade e a
humanização do atendimento e as
atividades realizadas pelos ACS
como pontos positivos. Em todos
os municípios as famílias conside-
raram, de maneira geral, que com
a implantação do PSF melhoraram
as condições de saúde do bairro,
de sua família e o atendimento em
caso de doença. Mais de 70% das
famílias pesquisadas consideraram
que, após o PSF, as condições de
saúde do bairro melhoraram,
exceto em Vitória e Goiânia, onde
os percentuais foram mais baixos,
porém acima de 60%.
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Tabela 1AtendimentoAtendimentoAtendimentoAtendimentoAtendimento
de doençade doençade doençade doençade doença
melhoroumelhoroumelhoroumelhoroumelhorou

muito/um poucomuito/um poucomuito/um poucomuito/um poucomuito/um pouco

Camaragibe 84,6 76,6 82,4

Palmas 72,1 60,0 74.9

V. Conquista 81,8 68,2 72,1

Vitória 67,9 63,7 69,1

Aracaju 79,6 62,1 80,0

Goiânia 61,0 55,0 58,0

Manaus 80,9 66,5 82,1

Brasília 74,2 61,2 73,4

MUNICÍPIOMUNICÍPIOMUNICÍPIOMUNICÍPIOMUNICÍPIO

Condições deCondições deCondições deCondições deCondições de
saúde  dosaúde  dosaúde  dosaúde  dosaúde  do

bairrobairrobairrobairrobairro
melhorarammelhorarammelhorarammelhorarammelhoraram

CondiçõesCondiçõesCondiçõesCondiçõesCondições
de  saúde dade  saúde dade  saúde dade  saúde dade  saúde da

famíliafamíliafamíliafamíliafamília
melhorarammelhorarammelhorarammelhorarammelhoraram

Tabela 1
Os percentuais de famílias

que mencionaram problemas foram
bastante reduzidos, chegando a
12,5% quanto ao atendimento por
auxiliares de enfermagem em Vi-
tória da Conquista e a 10% quanto
ao atendimento médico em Brasí-
lia. Os principais problemas relata-
dos pelas famílias foram a falta de
qualidade no atendimento presta-
do, profissionais pouco atenciosos
e horários de atendimento inade-
quados. O grau de insatisfação tam-
bém foi baixo em geral, observan-
do-se o maior percentual em
Goiânia (18%) e Brasília (13%). O
fator negativo mais assinalado foi
o acesso ao atendimento. As famí-
lias insatisfeitas sugeriram o aumen-
to do número de profissionais, in-
clusão de especialistas nas ESF, ação
mais eficaz por parte dos ACS, como
aferir pressão, fazer curativos, hu-
manização do atendimento e maior
resolutividade dos problemas.

Tabela 1:  Avaliação das famílias pesquisadas sobre melhoria
das condições de saúde e do atendimento com a implantação
do PSF (%), oito grandes centros urbanos, Brasil, 2002

São necessários, entre outros:

Estratégias para a sensibilização
de gerentes das secretarias e
profissionais de saúde, além da
mobilização popular para dimi-
nuir a resistência e conquistar le-
gitimidade.

Evitar a implantação paralela do
PSF. No início, é melhor delimi-
tar regiões e nelas integrar a Uni-
dade de Saúde da Família (USF)
aos demais serviços existentes.

Modificar as faixas de financia-
mento do MS, não adequadas
para grandes centros urbanos,
onde a cobertura preconizada
exige maior número de equipes.

A adaptação das unidades bási-
cas de saúde existentes para
abrigar maior número de equi-
pes do PSF, propiciando inter-
câmbio entre os profissionais e
eficiência.

Estudar a possibilidade de ins-
crição por local de trabalho ou
individual em USFs próximas
aos locais de trabalho, para faci-
litar o acesso.

A redução do número de famí-
lias inscritas por ESF para a
satisfatória realização das ativi-
dades educacionais e assisten-
ciais, individuais e em grupo, en-
tre outras.

A criação de vínculos emprega-
tícios estáveis e legalmente pro-
tegidos para favorecer a adesão
de profissionais e a formação de
vínculos com as comunidades.

Incentivar a implantação de
equipes de saúde bucal (ESB)
e reavaliar a proporção entre os
dois tipos de equipe, pois as
ESBs nos grandes centros são
poucas.

Fonte: Nupes/Daps/Ensp/Fiocruz. Campinas e São Gonçalo não entraram nessa avaliação.

Recomendações
ao Ministério

Médico atende paciente
em Campinas, cidade
onde o programa Saúde
da Família foi considerado
bem implantado
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Camaragibe 82,9 2,5 82,5 2,0 10,0 10,0 92,9 4,0

Palmas 58,3 2,1 71,3 2,9 32,5 1,7 81,7 9,7

V. Conquista - 12,5 - 4,8 - 2,9 - 1,9

Vitória 59,2 7,0 67,1 1,9 32,9 2,5 85,4 8,3

Aracaju 37,1 3,4 75,0 2,8 51,7 3,2 85,0 4,4

Goiânia - 4,0 - 1,0 - 0,0 - 4,0

Manaus 59,3 7,7 64,3 1,9 10,4 0,0 86,7 2,4

Brasília 65,8 2,5 55,4 3,8 31,3 6,7 80,4 10,4

MUNICÍPIOMUNICÍPIOMUNICÍPIOMUNICÍPIOMUNICÍPIO

Auxiliar deAuxiliar deAuxiliar deAuxiliar deAuxiliar de
enfermagemenfermagemenfermagemenfermagemenfermagem EnfermeiroEnfermeiroEnfermeiroEnfermeiroEnfermeiro DentistaDentistaDentistaDentistaDentista MédicoMédicoMédicoMédicoMédico

Atend.Atend.Atend.Atend.Atend. Problem.Problem.Problem.Problem.Problem. Atend.Atend.Atend.Atend.Atend. Problem.Problem.Problem.Problem.Problem. Atend.Atend.Atend.Atend.Atend. Problem.Problem.Problem.Problem.Problem. Atend.Atend.Atend.Atend.Atend. Problem.Problem.Problem.Problem.Problem.

Tabela 2
Em todos os municípios, a maio-

ria das famílias atendidas no último mês
pelo programa conhecia o profissional
que as atendeu. Consideraram que o
profissional fora atencioso, 97% ou
mais das famílias atendidas. Em quase
todos os municípios pesquisados, mais
de 70% das famílias recebem atendi-
mentos dos agentes comunitários) com
freqüência mínima mensal. Em todos
os municípios, mais de 96% informa-
ram conhecer os ACS.

Apontado como a causa do au-
mento das consultas de pré-natal, da
queda da mortalidade infantil, das taxas
de desnutrição e das internações, o PSF
não é mais apenas uma experiência de
assistência importada do modelo cuba-
no. Hoje é um pré-requisito para a eqüi-
dade no acesso à saúde no país.

A proposta do PSF não é
mudar a estrutura física, mas
sim a forma de organização e
funcionamento do serviço e,
principalmente, a maneira de
atender a população na aten-
ção básica de saúde. Para isso,
é necessária a substituição do
atendimento básico, compos-
to das unidades básicas de saú-
de (UBSs) pelas USFs, que se-
riam a porta de entrada dos
pacientes no Sistema Único

Tabela 2: Famílias atendidas e problemas nos atendimentos (%) segundo
tipo de profissional das ESF, oito grandes centros urbanos, Brasil, 2002

Fonte: Nupes/Daps/Ensp/Fiocruz. Campinas e São Gonçalo não entraram nessa avaliação.

Obs.: Exceto em Vitória da Conquista e Goiânia, o percentual de famílias que referiram problemas no atendimento
foi calculado sobre o total de famílias atendidas em alguma ocasião pelo profissional.

Necessidade de
expansão do PSF

de Saúde (SUS).
O objetivo é universali-

zar o acesso e garantir inte-
gralidade da atenção. Preten-
de-se que as equipes tenham
vínculos com a comunidade
atendida e estejam integradas
com outros serviços do SUS.
O Programa de Expansão do
Saúde da Família (Proesf) do
Governo Federal conta com
uma verba de U$ 550 milhões,
metade financiada pelo Bird.
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íngrime lance de esca-
das que o ex-jateador de
estaleiro José Pedro da
Silva, de 51 anos, sobe
todos os dias para che-

gar em casa não pode ser vencido às
pressas. “Dá uma canseira, falta de ar”.
Ele tem silicose, doença adquirida du-
rante os 11 anos que trabalhou reti-
rando ferrugem dos cascos de navio
com jatos de areia. José freqüenta pe-
riodicamente o Centro de Estudos de
Saúde do Trabalhador e Ecologia Hu-
mana (Cesteh/Ensp/Fiocruz) para

acompanhar e controlar a evolução da
doença, que não tem cura. O trabalho
que debilitou o ex-jateador continua
sendo feito por outras pessoas, nem
sempre com os equipamentos de se-
gurança adequados.

“Forneciam máscaras vagabun-
das para trabalharmos, me mudaram
de lugar para trabalhar na pintura, mas
não informavam a minha situação.
Tive pneumonia e tuberculose. Reti-
raram mais de um litro de líquido do
meu pulmão. Passei cinco meses to-
mando seis comprimidos todos os
dias. Isso dá revolta porque decreta-
ram falência para não nos pagar in-

denizações, mas continuam fazendo
reparos em navios”, reclama Silva,
que tem um processo na Justiça há
seis anos e até agora não recebeu
nada além dos R$ 3.500 do processo
de demissão. “É muito ruim saber
que entrei lá com saúde e saí doente
e sem poder trabalhar”.

Como ele, vários outros desco-
briram que sofriam da doença pelo
Cesteh e são acompanhados pelos
médicos do Centro.  “Os trabalhadores
da construção civil, dos estaleiros, da
indústria têxtil, metalúrgicos e os da
área de serviços não são apenas trata-
dos no Cesteh. Eles passam por pro-

Eles não usam
black-tie

O

O ex-jateador de estaleiro José
Pedro Silva adquiriu silicose no trabalho

Sérgio França

S A Ú D E  D O  T R A B A L H A D O R
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cessos educacionais, grupos de orien-
tação e discussões sobre saúde, direi-
tos etc”, diz o diretor do Centro, o pneu-
mologista Hermano Albuquerque.

Pesquisas de laboratório sobre
qualidade da água, solo e ar, análises
de amostras de trabalhadores doen-
tes e atuação na área de ensino, com
cursos de pós-graduação lato e stricto
sensu, completam a estrutura mon-
tada na Fiocruz para servir de refe-
rência internacional na área de saúde
do trabalhador.

Doença do amianto
A aposentada Ruth Maria Nasci-

mento, de 46 anos, faz fisioterapia no
ambulatório pelo menos uma vez na
semana. Ela sofre de asbestose, doen-

Com 2,5 mil análises por ano, o
Laboratório de Toxicologia do Cesteh
verifica a exposição do trabalhador e
do ambiente de trabalho a substâncias
químicas. “Prestamos assessoria técni-
ca ao Ministério Público e às secretari-
as Municipal e Estadual de Saúde do
Rio de Janeiro, que recebem denúnci-
as de problemas de saúde no trabalho.
Identificamos o problema, analisamos
os materiais e o processo de trabalho
e fazemos um trabalho de orientação
e comunicação de risco aos trabalha-
dores”, explicou Marcos Menezes, che-
fe do laboratório.

No laboratório são analisados
poluentes orgânicos persistentes
(POP), solventes orgânicos e compos-
tos orgânicos voláteis (benzeno e
tolueno, encontrados em refinarias e
postos de abastecimento), metais
(chumbo e outros encontrados em fá-
bricas de fundo de quintal), pesticidas
(análise em alimentos, solo, água e ar
dessas substâncias que são canceríge-
nas e podem diminuir o rendimento
escolar em crianças), particulados e fi-
bras (amianto, silicatos) e o impacto
ambiental de poluentes em rios.

Atualmente, uma pesquisa em
Nova Friburgo estuda a exposição de
trabalhadores de lavouras locais a

pesticidas, onde a concentração é três
vezes maior do que a média do estado.
Outro trabalho é a identificação da utili-
zação de amianto ou silicato na cons-
trução de cinemas, igrejas e outras cons-
truções e o nível de exposição da
população e dos trabalhadores. E ainda
há a pesquisa sobre avaliação da
poluição de ecossistemas aquáti-
cos, que inclui a análise dos efei-
tos biológicos que a poluição cau-
sa nos peixes nos diversos níveis
biológicos.

Mestrado e
doutorado em saúde
do trabalhador

O ensino do Cesteh, coor-
denado por William Waissmann
(mestrado e doutorado) e Márcia
Agostini e Kátia Reis (especiali-
zação e atualização), faz parte do
leque de cursos da Ensp e é vol-
tado para a formação de recursos
humanos na área de saúde do tra-
balhador, principalmente para o
SUS. Só no curso de especializa-
ção em saúde do trabalhador, já
foram formados mais de 430 es-
pecialistas desde 1986, em sua
maioria médicos, enfermeiros e

assistentes sociais. “Nos últimos três anos,
há a tendência de crescimento na pro-
cura pelos nossos cursos, principalmen-
te por causa da nova normatização do
Ministério da Saúde que exige uma equi-
pe mínima qualificada em saúde do tra-
balhador nos níveis locais”, explica Kátia.

Análises de laboratório e ensino

ça causada pela inalação de grande
quantidade de pó de amianto que leva
a um endurecimento dos pulmões de-
vido à fibrose pulmonar (acúmulo de
tecido conjuntivo nos alvéolos pulmo-
nares). O amianto ainda hoje é utiliza-
do na fabricação de telhas, caixas
d’água, sapatas para navios e freios de
trem. “Tenho dificuldade de respirar,
principalmente quando tento fazer
qualquer esforço. Não posso mais la-
var uma roupa, varrer a casa”, lamen-
ta-se Ruth, ex-fiandeira da empresa
Asberit (hoje Teadit), que se tornou
presidente da seção carioca da Associ-
ação Brasileira dos Expostos ao Ami-
anto (Abrea).

A associação tenta reunir o maior
número possível de trabalhadores que,

como Ruth, tenham contraído asbes-
tose e demitidos (a Abrea estima cer-
ca de 100 pessoas nessa situação), para
que juntos ganhem força na luta pelos
direitos na Justiça. “Temos um advo-
gado nos representando, mas até ago-
ra não conseguimos uma proposta de
indenização justa para o nosso caso. O
processo já está na Justiça há seis anos”,
diz Ruth, que sonha em terminar a casa
com o dinheiro da indenização.

Quatro mil
atendimentos ao ano

Os atendimentos no ambulató-
rio (cerca de quatro mil ao ano) são
divididos em seis grandes áreas. A
pneumologia, com os programas de

O efeito da poluição nos peixes
é uma das linhas de estudo do Cesteh
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onhecido como uma das
atividades que geram o
progresso econômico
num dos rincões mais
pobres do Brasil, o Pólo
Gesseiro do Nordeste está

provocando problemas de saúde pú-
blica na região. Com um faturamento
anual de R$ 240 milhões, a atividade
emprega 12 mil pessoas no Sertão do
Araripe, em Pernambuco, mas, ao mes-
mo tempo, vem sendo atrelada ao de-
sencadeamento de doenças respirató-
rias, como pneumonia, bronquite e
asma, além de irritações nos olhos, pele
e nariz, conforme dados do Ministério
da Saúde (MS) analisados por um estu-
do pioneiro no país desenvolvido no
Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães,
unidade técnico-científica da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Recife.

A pesquisa também consistiu
no levantamento de dados no local e
constatou que o pólo tem trazido, ain-
da, implicações sócio-ambientais, en-

Engessados pela doença

estudo e tratamento de tra-
balhadores expostos a poei-
ra, gases e vapores no traba-

lho, com exames de
expirometria (me-
dição da capacidade
pulmonar), radiogra-
fias e análises clíni-
cas, com colabora-
ção do Instituto de
Pesquisas Clínicas
Evandro Chagas
(Ipec/Fiocruz); a
dermatologia, que
lida com doenças de

pele causadas por substânci-
as químicas, como dermatite;
a toxicologia clínica que aten-
de pacientes expostos a

C
tre elas, intensificação da degradação
da Caatinga (vegetação típica da re-
gião), êxodo rural e poluição de ar,
solo e água. O levantamento foi fei-
to para aprofundar os impactos do
pólo em Pernambuco, de onde saem
95% do gesso consumido no territó-
rio nacional.

No município de Araripina, res-
ponsável por 50% da atividade gesseira
no estado e situado a 692 quilômetros
do Recife, as doenças respiratórias
correspondem à segunda maior causa
de internações: 14,2% do total. Entre
elas, as de pneumonia por microorga-
nismo não especificado representam
mais da metade dos diagnósticos de
doenças do aparelho respiratório
(55,7%), seguidas de asma (26,1) e
bronquites agudas (5%). Quanto à dis-
tribuição das internações por faixa
etária, 47% das ocorrências são de cri-
anças menores de 9 anos de idade.

 Do total de óbitos registrados
em 2001, as doenças respiratórias são
apontadas como a quarta causa, com
2,5%. As causas mal definidas repre-

sentam 57,7% do total, indicando um
problema de assistência médico-hos-
pitalar no município e na região, se-
gundo o responsável pela pesquisa,
o geógrafo Marcílio Medeiros, que con-
cluiu o mestrado em saúde pública do
CPqAM neste ano, com o financiamen-
to da Fundação de Amparo à Ciência
e Tecnologia do Estado de Pernam-
buco (Facepe).

Poeira do gesso
provoca várias doenças

Em levantamento realizado com
426 pessoas do distrito de Morais, a 12
quilômetros da sede de Araripina, onde
existem seis calcinadoras de porte mé-
dio e 19 fábricas de placa de gesso no
perímetro urbano residencial, Medei-
ros constatou que a irritação nos olhos
foi a de maior prevalência das queixas
de saúde da população, com 42,9%;
seguida por sangramento nasal, com
37%; tosse (28,3%) e irritação de pele
(18,5%). Dados da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) apontam
que a poeira do gesso tem uma ação

Paula Lourenço

Biólogo da Fiocruz
recolhe amostra de
água no rio Guandu,
no município de Nova
Iguaçu, para análise
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mais os adultos de 21 a 40 anos, que
representam 33% dos casos.

Embora a população de Araripi-
na tenha um atendimento municipali-
zado (a cidade tem uma gestão plena
em atenção básica à saúde desde
1997), o pesquisador obteve junto à
Secretaria Municipal de Saúde a infor-
mação de que a falta de capacitação e
rotatividade dos agentes de saúde,
médicos e enfermeiros do Programa de
Saúde da Família (PSF) resulta em pou-
ca efetividade das ações. Diante da ca-
rência, o CPqAM e o MS deverão fir-
mar um convênio para capacitar a rede
de saúde municipal, com o objetivo de
diagnosticar o tratamento dos sintomas
respiratórios da população exposta à
poeira do gesso.

Extração polui
ar, água e solo

Não é só a saúde da população
que vem sofrendo os efeitos da expo-
sição à poeira do gesseiro. O meio am-
biente tem sido impactado pela falta de
uma política energética adequada a essa
atividade produtora que, além de con-
tribuir com o processo de desertifica-
ção devido ao desmatamento da vege-

tação da Caatinga, provoca a poluição
do ar, solo e água. A queima da madeira
e a combustão de derivados do petró-
leo, como o óleo BPF e o coque, são
fontes de poluição por hidrocarbonetos
aromáticos, nocivos à saúde humana. As
partículas de gesso também colaboram
com a poluição da atmosfera. “Além
disso, os resíduos do processo produtor
em geral são jogados em terrenos bal-
dios ou circunvizinhança das fábricas”,
explicou Medeiros.

Com o esgotamento dos recur-
sos vegetais, o encarecimento dos de-
rivados de petróleo e a falta de políti-
ca integrada para o desenvolvimento
sustentável da região, o geógrafo su-
geriu o óleo combustível derivado da
mamona como uma opção energética.
Segundo ele, o produto já represen-
tou importante atividade agroindustrial
da região nas décadas de 70 e 80. “Ou-
tra opção seria a produção de madeira
derivada do manejo e do reflorestamen-
to”, comentou. Ele apontou, inclusive,
que o extrativismo vegetal da Caatin-
ga constitui o maior crime ambiental
da região, intensificando o processo
erosivo e a desertificação alertados por
ambientalistas atuantes na área.

irritante na mucosa do trato respirató-
rio e nos olhos, desencadeando
afecções como conjuntivite, rinites crô-
nicas, laringites, faringites, perda da
sensação do olfato e do paladar, he-
morragias de nariz e reações das mem-
branas da traquéia e brônquicas dos tra-
balhadores expostos.

Sobre as irritações oculares, as
mulheres foram as que mais se quei-
xaram, com 65,4%. As referências de
problemas na conjuntiva ocular aco-
metem principalmente as pessoas
com idades entre 21 e 40 anos (32%).
A mesma faixa etária aparece como
maioria quando o assunto é sangra-
mento nasal, com 30% das queixas. A
tosse, caracterizada como seca e per-
sistente por mais de 30 dias, afeta,
sobretudo, a população menor de 10
anos de idade (21%). “Isso deve acon-
tecer porque o aparelho respiratório
dessa faixa etária ainda respira com
cerca de um sexto do número de al-
véolos pulmores presente na vida
adulta”, complementou Medeiros. So-
bre as reclamações de irritação na pele,
as mulheres, novamente, figuram no
primeiro lugar, com 68,2%. Em relação
à faixa etária, o problema acomete

veira, de 56 anos, é uma das pacientes
que freqüenta a ginecologia, além da
fisioterapia. Ela teve tuberculose em
1970 (agravada pela presença do as-
besto), afastou-se do trabalho por um
ano e meio, mas voltou após o trata-
mento, apenas trocando de máquina.
“Acho que já era asbestose. Sentia
muita dor nas costas. Saí da empresa
em 78 e fui trabalhar numa feira. Ti-
nha muita tosse e falta de ar, mas ne-
nhum médico descobria o que era. Aí
soube de colegas que trabalhavam com
amianto e estavam com problemas,
sendo atendidas na Fiocruz”, conta dona
Rosa, que viu cinco das colegas mor-
rerem de asbestose.

Dona Rosa chegou a ficar in-
ternada por sete dias num hospital

substâncias químicas, como organofos-
forados (como inseticidas), chumbo e
mercúrio, contando com exames mo-
dernos como a eletroneuromiografia,
que verifica alterações nos nervos pe-
riféricos, comuns nessas intoxicações;
a audiologia, que diagnostica surdez
ocupacional e conta com uma cabine
audiométrica, que mede a capaci-
dade auditiva; saúde mental, com
psiquiatria e psicologia, fazendo um
trabalho preventivo e curativo re-
lacionando saúde mental e trabalho;
e a saúde da mulher, com serviço
de ginecologia e de prevenção ao
câncer de mama e de colo do úte-
ro, atendendo a cerca de 500 mu-
lheres por ano.

A aposentada Ana Rosa de Oli-

público, no Rio de Janeiro, sem ter
o diagnóstico correto. “A gente fica
revoltada. Não sabia que o amianto
fazia mal. Trabalhei 17 anos lá, des-
de os 14”, conta ela, que acabou
aceitando o acordo com a Asberit de
R$ 25 mil, mais cesta básica e re-
médios por dois anos. “Cheguei até
a entrar com o processo, mas nunca
dava em nada. Então pensei: vou
pegar o acordo antes que morra”,
disse a aposentada que hoje mora
sozinha (o marido morreu há alguns
meses) e faz tratamento contra de-
pressão. Suas principais alegrias são
passar horas assistindo TV ou fre-
qüentar os cultos e o coral da igreja,
quando tem ânimo ou quando a do-
ença permite.
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Homem é mais suscetível na
transmissão de doença parasitária

P E S Q U I S A

O verme Wuchereria bancrofti
é o causador da filariose
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Brasil pode ser o pri-
meiro país a produzir
uma vacina contra a
febre amarela utilizan-
do o vírus inativado.

Bio-Manguinhos, em parceria com a
Coordenadoria dos Programas de Pós-
graduação em Engenharia (Coppe) da
Universidade Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ), está testando a tecnologia
de cultura celular em alta densidade
para fazer a nova vacina. O produto
seria uma alternativa para a vacina
atual (de vírus vivos atenuados), que
pode provocar, em situações extre-
mamente raras, algumas reações ad-
versas. “O objetivo é ter uma vacina
com o vírus não infeccioso, eliminan-
do qualquer possibilidade, ainda que
remota, de ocorrer um efeito adverso
pelos vírus vivos, ainda que atenua-
dos”, explica o pesquisador Marcos
Freire, de Bio-Manguinhos.

Para o cultivo celular, será utiliza-
do um biorreator, equipamento que
possui as condições ideais para as célu-
las se multiplicarem em alta densidade.
O aparelho está sendo montado no La-
boratório de Tecnologia Virológica de
Bio-Manguinhos. Os pesquisadores co-
meçaram a fazer o cultivo das células
vero - linhagem celular aprovada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS)
para uso na produção de vacinas para
uso humano - em pequenos reatores
de 100ml (escala laboratorial), para es-
tabelecer um padrão de cultivo.

As células cultivadas serão infec-
tadas com o vírus amarílico vacinal
(17DD) e se espera obter altos títu-
los virais. Depois de extraído, o vírus
será purificado, inativado e usado para
formular a vacina. Estima-se que ela
leve dez anos para ficar pronta. “Todo
esse processo passa antes por nume-
rosas provas laboratoriais e testes pré-
clínicos, incluindo os testes de segu-

rança e os estudos
de imunogenicidade
em animais de labo-
ratório, inclusive em
primatas não huma-
nos e, se tudo funci-
onar, passa-se para
os testes clínicos em
humanos”, explica
Freire.

A vacina utiliza-
da atualmente é pro-
duzida com a mesma
cepa 17DD do vírus
amarílico atenuado,
em embriões de ga-
linha; esta vacina per-
mitiu controlar a fe-
bre amarela urbana
no Brasil. Além disso,
foi certificada pela
OMS e é fornecida
para a Organização
Pan-Americana de Saúde e para a
Unicef para ser utilizada em dezenas
de outros países.

Nos últimos anos, devido aos sur-
tos da enfermidade em regiões rurais
e com a disseminação do mosquito
vetor da doença, o Aedes aegypti, em
todas regiões do país, houve a intensi-
ficação de vacinação nos últimos anos,
tendo sido imunizados mais de 40 mi-
lhões de pessoas nos últimos quatro
anos. Verificaram-se então, casos até
então inéditos associados à vacinação.
Também ocorreram casos similares em
outros países. Em 1999, foram confir-
mados eventos adversos graves com a
vacina produzida por Brasil, França e
Estados Unidos. “Um número mínimo
de indivíduos vacinados desenvolveu
febre amarela vacinal fatal, provocada
pelo viscerotropismo do vírus 17D”,
explica o pesquisador.

Até o momento não se tem como
identificar os indivíduos que são sensí-

veis ao vírus vacinal e nem se uma
nova vacina com o vírus atenuado po-
deria evitar o ocorrido. Então, pensou-
se em criar uma vacina com o vírus
inativado.

Mas existe a possibilidade de a
vacina não funcionar. Na década de 30,
houve uma tentativa de se produzir
uma vacina contra a febre amarela com
o vírus inativado. Dados mostram que
ela não teve eficiência mesmo nos tes-
tes com animais. Naquela época, tritu-
rava-se o fígado dos animais infecta-
dos e se produzia a vacina com esse
material.

Hoje, com o cultivo celular, tem-
se o antígeno puro, o que pode dar
uma eficiência maior ao produto. “Se
a vacina não funcionar, não invalida-
rá o projeto como um todo, porque
a tecnologia de cultivo celular em alta
densidade pode ser aproveitada na
produção de outras vacinas”, obser-
va Freire.

O

Nova vacina contra a
febre amarela

Técnico de Bio-Manguinhos inspeciona vacina na linha de produção

Foto: Rogério Reis
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Estudo pretende criar em
laboratório um mosquito
transgênico. Na foto, mosquito
transmissor da malária, do
gênero Anopheles
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m uma caverna do Piauí,
Antônio Carlos da Silva
encontrou flebotomíneos
– insetos conhecidos por
transmitirem o protozoá-
rio causador da leishma-

niose – diferentes de todos os que
já tinha visto. Antônio Carlos – que
fez o curso de capacitação profissi-
onal em identificação de flebotomí-
neos oferecido pelo Centro de Pes-
quisas René Rachou (CPqRR),
unidade da Fiocruz em Minas Ge-

rais – enviou 92 exemplares dos
insetos para seus ex-professores,
Alda Falcão e José Dilermando An-
drade Filho. Eunice Aparecida
Galati, da Universidade de São Pau-
lo, juntou-se à dupla do CPqRR na
investigação dos insetos, e os três
cientistas descobriram que se tra-
tava de um novo gênero de flebo-
tomíneos.

Os novos flebotomíneos, bati-
zados de Edentomyia piauiensis, se
assemelham aos do Velho Mundo –
os continentes europeu e africano.

“Os novos insetos podem nos aju-
dar a entender melhor a evolução
dos flebotomíneos”, diz José Diler-
mando. Como a E. piauiensis apre-
senta características primitivas, é
possível que ele não transmita leish-
maniose – doença que pode causar
lesões nas mucosas, pele, fígado e
baço. “Para confirmar isso e investi-
gar a ecologia dos insetos, faremos
estudos de campo no Piauí.”

Enquanto a equipe de José Di-
lermando estuda os flebotomíneos,

outro grupo do CPqRR pretende cri-
ar em laboratório mosquitos trans-
gênicos que, apesar de pertencerem
ao gênero Anopheles – conhecido
como vetor da malária –, seriam in-
capazes de contaminar as pessoas
com o protozoário causador da do-
ença. Os mosquitos transgênicos re-
presentariam uma alternativa de
combate à malária, que mata por
ano dois milhões de pessoas no
mundo. “Mas vai demorar no míni-
mo dez anos para que os mosqui-
tos transgênicos comecem a ser usa-

E
dos, porque, antes de soltá-los no
ambiente, é preciso ter certeza de
que eles não oferecem risco”, lem-
bra Luciano Moreira, que coordena-
rá o trabalho.

Os primeiros Anopheles
transgênicos incapazes de transmi-
tir malária foram criados em 2002
no laboratório onde Moreira fazia
seu pós-doutoramento, na Case
Western Reserve University, em
Ohio (EUA). Os mosquitos trans-
gênicos então produzidos perten-

ciam a espécies ausentes no Brasil
e o protozoário usado nos testes só
infectava camundongos.

No CPqRR, Moreira vai produ-
zir Anopheles que bloqueiam o pa-
rasita da malária porque expressam
um gene antimicrobiano originário
de uma aranha. “A idéia é trabalhar
com espécies brasileiras de Ano-
pheles e com protozoários que cau-
sam malária em humanos”, diz. O
trabalho, financiado pela Organiza-
ção Mundial de Saúde, deve come-
çar em alguns meses.

Fotos do mosquito transmissor da malária. Acima, larvas, sendo a do meio selvagem, enquanto as duas do seu lado, diferenciadas
pelas manchas verdes (fluorescências), são transgênicas (C). Em A, o mosquito adulto da esquerda é selvagem, enquanto o da direita,
com manchas verdes, é transgênico. Em B, o da esquerda é o transgênico

A

B C
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roblemas de visão, audição,
tato e musculatura – normais
no envelhecimento – levam
os idosos a caírem com
freqüência. As quedas, asso-
ciadas à osteoporose – redu-

ção do tecido ósseo comum em pesso-
as mais velhas –, aumentam o risco de

fraturas de fêmur entre a população ido-
sa, independentemente de etnia ou
classe social. A médica Sílvia Pereira,
em sua pesquisa de doutorado na Es-
cola Nacional de Saúde Pública (Ensp/
Fiocruz), investigou as repercussões de
fraturas de fêmur um ano após o aci-
dente em quase 250 idosos, submeti-
dos à cirurgia para reparo ósseo em qua-
tro hospitais públicos da cidade do Rio
de Janeiro. Mais de 90 desses pacien-
tes haviam falecido. “Logo após a ci-
rurgia, o idoso precisa ficar imobilizado
no leito, o que favorece o surgimento
de infecções, doenças respiratórias e
quadros depressivos que podem levar
o paciente ao óbito, sobretudo no pri-

meiro trimestre depois da fratura”, ex-
plica Sílvia. “Além disso, muitos idosos
falecem durante a internação, em que
o risco de embolia pulmonar é eleva-
do”, lembra.

A maioria dos idosos morava com
a família e caiu dentro de casa, princi-
palmente quando ia do quarto para o
banheiro. Passado um ano do acidente,
entre os pacientes que sobreviveram,
mais da metade não havia retomado
todas as atividades que realizava antes
da fratura, como sair de casa para cami-
nhar, subir e descer escadas ou tomar
banho sem a ajuda de alguém. “Muitos
dos que voltaram a fazer as mesmas
coisas passaram a ter um pior desem-
penho, como aqueles que, embora con-
sigam andar, estão mancando”, afirma
Sílvia. “Alguns deixaram de realizar de-
terminadas atividades, como ir a bailes
para dançar, não tanto por deficiências
físicas, mas por medo de novas que-
das”. Segundo a médica, os pacientes
estudados, em sua maioria, estão sujei-
tos a fraturar o fêmur novamente, por-
que não recebem a devida orientação
dos profissionais de saúde. “Em visitas
domiciliares, verifiquei que quase todos
ainda usavam calçados inadequados, vi-
viam em ambientes favoráveis a que-
das e não seguiam tratamentos contra a
osteoporose”, lamenta.

Vítimas da violência
Ao longo das duas últimas déca-

das, cerca de quatro em cada cem ido-
sos faleceram em decorrência de cau-
sas externas, entre as quais, além das
quedas e outros acidentes, encontram-
se as agressões e violências. No dia-a-
dia, os idosos são vítimas de numero-

P

Um olhar sobre o

Fernanda Marques

idoso
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sas violências, nem sempre físicas. Ar-
tigo dos Cadernos de Saúde Pública –
assinado pela socióloga Cecília Minayo,
do Centro Latino-Americano de Estu-
dos sobre Violência e Saúde (Claves/
Fiocruz) – afirma que a “negligência,
conceituada como a recusa, omissão ou
fracasso por parte do responsável pelo
idoso em aportar-lhe os cuidados de
que necessita, é uma das formas de
violência mais presentes tanto em ní-
vel doméstico quanto institucional em
nosso país”. De acordo com o artigo,
“nada se iguala aos abusos e negligên-
cias no interior dos próprios lares, onde
choque de gerações, problemas de es-
paço físico e dificuldades financeiras
costumam se somar a um imaginário
social que considera a velhice como
‘decadência’”.

Um estudo sobre
a hipertensão

Além das quedas e violências,
outro problema que afeta a popula-
ção idosa é a hipertensão. Quase 1.500
dos mais de 1.700 idosos da cidade
mineira de Bambuí são acompanha-
dos por um projeto de pesquisa de-
senvolvido pelo Núcleo de Es-
tudos em Saúde Pública do
Envelhecimento, centro
colaborador do Minis-
tério da Saúde.

A tese de doutorado da bióloga Josélia
Firmo – uma das publicações já pro-
duzidas pelo Projeto Bambuí – cons-
tatou que cerca de seis em cada dez
idosos estudados sofriam de hiperten-
são, sendo que quase um quarto des-
ses hipertensos desconhecia sua con-
dição. Além disso, dos idosos que
sabiam sofrer de hipertensão, mais de
17% relataram não se tratar.

Josélia, do Centro de Pesquisas
René Rachou (CPqRR/Fiocruz), inves-

tigou também as maneiras de pensar
e agir dos idosos frente à hipertensão
arterial. “Desta abordagem antropoló-
gica participaram 26 idosos, seleciona-
dos aleatoriamente entre os hipertensos
estudados”, explica. A análise do dis-
curso deste grupo de idosos revela que
os problemas financeiros para obter
consultas médicas e comprar medica-
mentos são considerados obstáculos im-
portantes ao início e à continuidade do
tratamento da hipertensão.

Foi possível perceber ainda que
os idosos fazem uma distinção entre
as expressões “pressão alta” e “pro-
blema de pressão”. A primeira corres-

ponderia a um estado abrupto, de-
sencadeado, sobretudo, por

problemas familiares e facil-
mente reconhecido pela

ocorrência de sintomas es-
pecíficos. Já a segunda
seria um estado perma-
nente, com ausência
tanto dos sintomas
quanto dos fatores fa-
miliares que podem
desencadear a ele-
vação da pressão.
Na percepção dos
entrevistados, so-

mente o momento
em que a pressão

sobe é problemático.
Portanto, segundo esses
idosos, só seria importante
buscar e seguir o tratamen-
to quando eles percebes-
sem o aumento de pressão.

Na verdade, porém, o con-
trole da hipertensão depende

de ações continuadas, que, além
do uso de medicamentos, envol-
vem alimentação saudável e prá-
tica de exercícios físicos.

As pesquisas da médica Síl-
via, da socióloga Cecília e da bió-
loga Josélia tem pelo menos um
objetivo em comum: promover
o melhor cuidado com a saúde
dos idosos, visto que a popula-
ção brasileira está envelhecen-
do em ritmo acelerado. Nos
últimos anos, a população de
mais de 60 anos cresceu em
torno de 35% no país.
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o ano da celebração do
15º aniversário da criação
do Sistema Único de
Saúde (SUS), o governo
federal promoverá um

amplo debate social para fazer um ba-
lanço do sistema e apontar novos ru-
mos para o futuro da saúde pública no
Brasil. O palco das discussões será a 12a

Conferência Nacional de Saúde, que
deve reunir três mil representantes de
todos os estados do país, entre os dias
7 e 11 de dezembro, na capital federal.

Batizada de Conferência Sergio
Arouca – em homenagem ao secretá-
rio de Gestão Participativa do Ministé-
rio da Saúde falecido recentemente – o
encontro apresenta como eixo central
o tema Saúde: um direito de todos, um
dever do estado - a saúde que temos, o
SUS que queremos.

“Será a oportunidade de reavali-
armos o SUS, descobrirmos seus pontos
falhos e caminharmos na construção do
sistema que sempre lutamos”, resume
o ministro da Saúde, Humberto Costa,
que abrirá os trabalhos da Conferência.

A idéia é que, durante os cinco
dias, gestores, prestadores de serviços,
profissionais de saúde, usuários, repre-
sentantes do Ministério Público, especi-
alistas e estudiosos do assunto avaliem
o contexto atual do SUS, os avanços e o
que ainda resta a fazer. A Conferência
será também o momento de apontar
os novos desafios no processo de con-
solidação das diretrizes da universalida-

de, integralidade e eqüidade que regem
o sistema. E mais: numa perspectiva iné-
dita, será aberto espaço para discutir e
apresentar sugestões ao programa do
Governo Federal na área da saúde.

Eixos temáticosEixos temáticosEixos temáticosEixos temáticosEixos temáticos
Os debates da 12a Conferência

Nacional de Saúde serão divididos em
dez eixos temáticos, relacionados ao
controle social. São eles: direito à saú-

de; a seguridade social e a saúde; a
inter-setorialidade das ações de saúde;
as três esferas de governo e a constru-
ção do SUS; a organização da atenção
à saúde; gestão participativa; o traba-
lho na saúde; ciência e tecnologia e a
saúde; financiamento da saúde; infor-

C O N T R O L E  S O C I A L

Vem aí a 12ª Conferência
Nacional de Saúde

N
mação e comunicação em saúde.

Haverá ainda mesas-redondas e
grupos de discussão paralelos sobre
cada tema. As plenárias serão organi-
zadas para aprovar o regulamento da
conferência, debater as propostas dos
grupos de discussão, votar o relatório
final e as moções apresentadas. O
relator-geral da Conferência será o vice-
presidente de Desenvolvimento Insti-
tucional, Informação e Comunicação da
Fiocruz, Paulo Gadelha. A sub-relatora
será a pesquisadora Sarah Escorel, da
Escola Nacional de Saúde Pública.

25 anos de Alma Ata25 anos de Alma Ata25 anos de Alma Ata25 anos de Alma Ata25 anos de Alma Ata
A Conferência Sergio Arouca é re-

alizada simultaneamente a um outro
marco da saúde no mundo: o encerra-
mento do Seminário Internacional dos
25 anos de Alma Ata. O seminário, que
reunirá em Brasília ministros da saúde
de vários países, celebra o jubileu de
prata da conferência internacional, re-
alizada pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), na cidade de Alma Ata,
Cazaquistão, em 1978.

Na ocasião, foram estabelecidas
como características fundamentais da
assistência pública à saúde a universa-
lidade, a integralidade e a eqüidade,
pilares que serviram de base para a
criação do modelo adotado no Brasil.

Mais informações pelos telefones
(61) 315-3426/3425, pelo e-mail
<conferencia@saude.gov.br> e pelo
sítio <www.12conferencia.com.br>.

TURNO DOM (7-12) SEG (8-12) TER (9-12) QUA (10-12) QUI (11-12)

manhã

tarde

noite

aprovação do
regulamento da CNS

cinco temas
em grupos

plenária plenária e aprovação
de moções

cinco temas
em grupos

plenáriacinco mesas
temáticas moções

cinco mesas
temáticas

festa de
encerramento

encerramento do
seminário internacional
e abertura da 12ª CNS
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uando o profissional
da saúde se esquece
de uma medida sim-
ples – lavar as mãos
antes e depois de fa-

zer um atendimento –, ele e seu
paciente têm grande chance de
contrair infecções. Como o ambi-
ente hospitalar impõe riscos a tra-
balhadores e pacientes, a Organi-
zação Pan-americana da Saúde
(Opas) recomenda que o controle
de infecções seja incluído no cur-
rículo das disciplinas relacionadas
às ciências da saúde. No Brasil,
contudo, os cursos de graduação e
pós-graduação na área da saúde
ainda deixam a desejar quanto às
orientações em biossegurança hos-
pitalar. É o que afirma o farmacêu-
tico Hamilton Coelho, membro da
Comissão Técnica de Biosseguran-
ça da Fiocruz.

Para preencher essa lacuna

na formação dos trabalhadores de
hospitais e laboratórios, Hamilton
e outros 15 professores oferecem
um curso de atualização em bios-
segurança, realizado anualmente
no Instituto Fernandes Figueira
(IFF/Fiocruz). “Temos um públi-
co eclético: funcionários da Fio-
cruz, de outros órgãos públicos e
de instituições privadas”, diz Co-
elho. O curso do IFF, entre maio
e junho, abre 100 vagas, preen-
chidas segundo a ordem das ins-
crições, feitas em abril. “Nenhum
outro curso de biossegurança ofe-
rece certas disciplinas que lecio-
namos – como responsabilidade
civil, penal e ética do profissio-
nal da saúde, controle de epide-
mias intencionais, riscos no ma-
nuseio de quimioterápicos, e
biossegurança nos bancos de lei-
te humano e até na arquitetura do
ambiente”, afirma.

Hospitais saudáveis

Q

B I O S S E G U R A N Ç A

SAIBA MAIS

www.biossegurancahospitalar.com.br

A biossegurança hospitalar é tema de curso de atualização oferecido pelo IFF/Fiocruz

A partir deste
ano, para fixarem
conteúdos ensina-
dos em aula, os alu-
nos começaram a
receber um CD so-
bre procedimentos
em biossegurança
hospitalar, entre os
quais se destacam a
esterilização ade-
quada dos materiais
e o cuidado no tra-
tamento do lixo hos-
pitalar. “Se objetos
perfurocortantes
não são descartados
em caixas rígidas,
eles podem causar
acidentes entre pro-
fissionais da limpe-

za, assim como entre catadores nos
lixões”, alerta Coelho. A carência
de publicações sobre biosseguran-
ça motivou a elaboração do CD,
produzido em parceria com o
Centro de Informação Científica e
Tecnológica (Cict/Fiocruz).

Não há estatísticas atualizadas
sobre infecção hospitalar no Bra-
sil. Em meados da década de 90,
levantamento do Ministério da Saú-
de apontou que, de cada cem pa-
cientes internados por mais de 24
horas, 13 apresentavam infecção
hospitalar. “Mas a dimensão real
do problema não é dada pelos nú-
meros, e sim pelo fato de vários
hospitais não terem uma comissão
de controle de infecção hospitalar
atuante”, comenta Coelho.

Arquivo Inca
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Se fosse preparada uma linha do tempo com os marcos da
saúde pública no Brasil, certamente o nome do sanitarista
Sergio Arouca delimitaria duas épocas distintas: aA (antes
de Arouca) e dA (depois de Arouca). Nada mais certo, pois
Arouca foi um dos principais articuladores do movimento
da reforma sanitária brasileira.

Carismático e ousado, aglutinou em torno de si um grupo
de pessoas que trouxe para o centro da discussão da vida
pública brasileira a necessidade de construção de um siste-
ma que garantisse a todos amplo acesso à saúde.

Foi essa a meta que perseguiu como pesquisador, professor
e presidente da Fundação Oswaldo Cruz, como parlamen-
tar, ou ocupando cargos nas três esferas do Executivo. Como
bem disse uma mensagem enviada à Fiocruz por ocasião
de sua morte, “a cadeira de Arouca na Academia dos Aman-
tes do Povo do Brasil, lamentemos, dificilmente será ocu-
pada por alguém à altura dele”.

Viva Arouca!

M E M Ó R I A

Se é que
Arouca
morre...

“Sou mais

identificado

como sanitarista

da Fiocruz que

como militante

político ou

deputado, e é

como eu me

sinto bem”
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Momento histórico da
Fiocruz: Arouca toma
posse como presidente
no dia 3 de maio de 1985
Foto: arquivo CCS/Fiocruz



 setembro de 200332

Uma
referência
mundial

“Sempre quis

aplicar na

medicina meus

pensamentos

políticos”

Com Arouca, a Fiocruz entra na rota de visitas de personalidades
estrangeiras, como o ex-presidente de Portugal Mário Soares

Foto: arquivo CCS/Fiocruz
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diretas para a sua diretoria. Moderni-
zou a administração, estabelecendo
mecanismos de gestão colegiada e par-
ticipativa e nomeando diretores elei-
tos pelas unidades. Criou o Conselho
Deliberativo da Fiocruz como instân-
cia máxima de poder.

Em sua gestão, recuperou o pres-
tígio da instituição no campo da pes-
quisa científica e do desenvolvimento
tecnológico, que também se notabili-
zou por ter sido a instituição de ponta
na formulação e discussão da política
de saúde. Arouca presidiu a 8ª Confe-
rência Nacional de Saúde, em 1986, a
primeira que conclamou o usuário a
debater o tema. Nesse período foram
realizadas pré-conferências em todos
os estados. Os resultados da Conferên-
cia subsidiaram o texto da saúde na
Constituição Federal, em 1988.

Como presidente da Fiocruz re-
integrou os dez cientistas cassados pela
ditadura militar, no episódio conheci-
do como “Massacre de Manguinhos”.

Foi também, em 1987, secretá-
rio de Estado da Saúde do Rio de Ja-
neiro. Foi escolhido por unanimidade
pela plenária de entidades de saúde
para apresentar a defesa da emenda
popular à Assembléia Nacional Consti-
tuinte. Ocupou a Presidência da Fio-
cruz até abril de 1988, quando exone-

A
rouca nasceu em Ribeirão
Preto e formou-se médi-
co pela Faculdade de
Medicina da Universi-
dade de São Paulo

(USP) em 1966. Em sua vida acadê-
mica, Arouca buscou vincular-se sem-
pre com as propostas de democrati-
zação da sociedade brasileira na defesa
de que todo cidadão tenha direito à
saúde. Saúde não só como assistência
médica no momento adequado e com
a qualidade necessária, mas também
como uma série de condições para
que a população não adoeça - refor-
ma agrária, educação, lazer, liberdade,
condições de habitação dignas, trans-
porte etc.

Como consultor da Organização
Pan-Americana de Saúde (Opas) atuou
em vários países: México, Colômbia,
Honduras, Costa Rica, Peru e Cuba. Pro-
fessor concursado da Escola Nacional
de Saúde Pública (Ensp) da Fiocruz,
lecionou alguns anos até ser convida-
do a trabalhar com o governo sandinista
da Nicarágua.

Nesse período, Arouca iniciou
seus laços com o sistema de saúde
cubano, assessorando-o tanto na forma-
ção de recursos humanos quanto no
desenvolvimento de programas assis-
tenciais. Voltou ao Brasil em 1982,
quando foi eleito chefe do Departa-
mento de Planejamento da Ensp.

Em 1985, foi indicado como can-
didato à Presidência da Fiocruz por um
movimento da comunidade de Man-
guinhos, por uma frente suprapartidá-
ria, reforçada pelo então secretário-
geral do Ministério da Saúde, Eleutério
Rodriguez Neto, e pela médica sanita-
rista Fabíola Aguiar Nunes. Esse movi-
mento ultrapassou as fronteiras da Fun-
dação e tornou-se um movimento
nacional, conseguindo a nomeação
para presidente da instituição em 3 de
maio de 1985.

Democratização
da Fiocruz

Durante a sua gestão, Arouca pre-
ocupou-se com a democratização da
Fiocruz, recuperando a associação de
funcionários e promovendo eleições

rou-se, a pedido, para concorrer como
vice-presidente da República na cha-
pa do PCB, com Roberto Freire. Foi
ainda candidato a vice-prefeito do Rio
de Janeiro na chapa de Benedita da
Silva. Arouca foi deputado federal por
oito anos e ocupou diversos cargos em
comissões de saúde, ciência e tecno-
logia, sempre na defesa da moderni-
dade e interesse do trabalhador. No iní-
cio da atual gestão do prefeito Cesar
Maia, Arouca foi secretário de Saúde
do Rio de Janeiro.

Arouca foi coordenador do pro-
grama de saúde de Ciro Gomes (PPS)
na última eleição para Presidência da
República e no segundo turno se in-
corporou à campanha de Lula. Assu-
miu em janeiro passado a Secretaria
de Gestão Participativa do Ministério
da Saúde e foi nomeado para a coor-
denação-geral da 12ª Conferência Na-
cional de Saúde e para ser o repre-
sentante do Brasil na Organização
Mundial de Saúde (OMS).

Arouca era casado com Lúcia
Souto, médica sanitarista e ex-deputa-
da estadual pelo PPS no Rio, e deixou
quatro filhos: Pedro, Lara, Nina e Luna.
Por toda a sua produção científica e a
liderança conquistada na construção do
Sistema Único de Saúde (SUS), Arouca
virou uma referência mundial.

A revolução
cubana também
tocou o coração
de Arouca. Em
Havana, com os
médicos sanita-
ristas Eric Rosas
(à esquerda) e

Eleutério
Rodriguez

Foto: Christina Tavares
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ano de 1941 foi brutal
com os que acreditavam
em um mundo pacífico.
Ventos sombrios sopra-
vam da Europa, onde os

exércitos de Hitler marchavam em
direção ao leste, visando invadir a União
Soviética. Polônia, Dinamarca, Holanda,
Romênia, Bulgária, Hungria, Iugoslávia,
Grécia, Bélgica e parte da França havi-
am sucumbido ao avanço nazista, cuja
máquina militar nada parecia deter. Lon-
ge da guerra e igualmente distante da
liberdade, o Brasil vivia adormecido sob
a ditadura do Estado Novo de Getúlio
Vargas. Apesar das dificuldades, na en-
tão pequena Ribeirão Preto uma famí-
lia tinha motivos para comemorar: em
20 de agosto daquele ano nascia Antô-
nio Sergio, o segundo filho de José Pe-
reira e Alzira. Um menino que 15 anos
depois, ao ingressar no Partido Comu-
nista Brasileiro (PCB), daria início a uma
trajetória em favor da população, da
ética na política e da paz, deixando seu
nome inscrito na galeria da saúde pú-
blica. Curiosamente, este honroso currí-
culo que levou o garoto do interior
paulista a correr o Brasil e o mundo co-
meçou quase que por acaso na vida de
Antônio Sergio Arouca.

Filho de um funcionário da Caixa
Econômica estadual e de uma dona de
casa, Antônio Sergio cresceu em um lar
onde a leitura era incentivada. O pai
gostava de ler e estimulava o gosto pela
literatura servindo biscoitos finos como
as obras de, entre outros, Dostoievski,
Tolstoi, Jorge Amado, Graciliano Ramos
e José Lins do Rego – autores que con-
tribuíram decisivamente para formar a
visão de mundo que guiaria o rapaz vida
afora. No colégio, teve ele a sorte de
ter como professor de latim um mestre

A entrevista a seguir foi escrita ten-

do como base a primeira de três

conversas originalmente imaginadas

para se fazer um perfil de Sergio

Arouca. A idéia de iniciar com ele

a seção “Perfis de Manguinhos” sur-

giu em março. Mas Arouca só teve

condições de conceder uma única

entrevista à Revista de Manguinhos

para recordar a sua trajetória como

professor, pesquisador e político.

Desta forma, é contra a nossa von-

tade que o texto pára no ano de

1979. Outros dois encontros, em

que ele contaria os anos posterio-

res de sua vida, não ocorreram por-

que Arouca já não podia dar entre-

vistas. Por decisão editorial e por

respeito ao biografado, decidiu-se

não incluir neste texto nada que não

tivesse sido dito pelo homenagea-

do à Revista de Manguinhos. Esta

foi a última entrevista concedida por

Arouca antes de falecer.

A última 
O

“O maior

inimigo do

pensamento

autoritário é o

pensamento

livre”

Christina Tavares, Ricardo
Valverde e Wagner de Oliveira



 setembro de 2003 35

  entrevista
que não se limitava a dar aulas e que
tinha como missão burilar o intelecto
dos alunos, criador do chamado “paga-
mento estudantil”. A atividade, sempre
aos domingos, era um salutar debate de
idéias: a cada semana eles discutiam
temas como “o petróleo é nosso”, a li-
berdade de imprensa, a situação dos
bóias-frias, o êxodo rural e outros as-
suntos candentes em meados dos anos
50. “E também organizávamos simula-
ções de julgamentos, como o de
Calabar, depois de muito ler e estudar
os acontecimentos. O papel revolucio-
nário de Cristo também esteve presen-
te em nossos estudos, para os quais con-
vidávamos especialistas”, recordou
Arouca na entrevista à Revista de Man-
guinhos.

O encontro do estudante com a
política partidária ocorreu por conta do
“pagamento estudantil”, que em uma de
suas edições teve como convidado um
jornalista que militava no Partido Comu-
nista de Ribeirão Preto e discorreu sobre
as tensões provocadas pelas mudanças
nas relações de trabalho no campo. Arou-
ca imediatamente se identificou com
aquele discurso e, junto com outros co-
legas de turma, passou a manter contato
com o jornalista. O relacionamento o le-
vou a entrar para o PCB aos 15 anos e a
desenvolver, para o partido, um traba-
lho de militância na área rural do municí-
pio. “A partir daí me tornei um comba-
tente da causa social”, disse Arouca, que
estava perto de tomar uma decisão que
ditaria o seu futuro.

A faculdade de medicina da Uni-
versidade de São Paulo (USP), sonhada
e criada por Zeferino Vaz em 1952, cau-
sou um grande impacto em Ribeirão
Preto e passou a seduzir os jovens ain-
da no ginásio. Em 1960, quando Arouca
passou a freqüentar as suas aulas, ela
era a única possibilidade de fazer um
curso de nível superior na cidade. O ir-
mão mais velho, José Carlos, estudava

direito na capital paulista –
e este poderia ter sido o
mesmo caminho do caçula
se tivesse dado ouvidos ao
professor de química do co-
légio, que ao saber da in-
tenção do adolescente de
cursar medicina foi taxativo
ao afirmar que ele “não te-
ria jeito para a coisa”. O mes-
tre, que sugeriu a faculda-
de de direito, quase acertou.

Arouca entrou em cri-
se logo no primeiro ano do
curso universitário ao assistir
às aulas do que chamava de
“matérias infernais”, como
anatomia e histologia. Cheio de dúvidas
quanto aos estudos, ele começou a ques-
tionar a vocação e deixou de ir à facul-
dade. Liberado do Tiro de Guerra (o ser-
viço militar) por ser estudante, saía de
casa pela manhã com o caderno debai-
xo do braço – mas seu destino era o bar
onde passava o dia jogando sinuca com
os amigos. Com o pensamento dividido
entre o bilhar e a medicina, Arouca mer-
gulhou em crise profunda e volta e meia
lhe voltava à mente a discussão com o
professor de química. Militante comunis-
ta, sentindo-se um corpo estranho na fa-
culdade, tomou enfim uma decisão: tran-
cou matrícula e se dirigiu para São Paulo,

. Na foto do
meio, em casa,
na Nicarágua,

tendo atrás uma
reprodução de

uma foto da
revolução

mexicana de
1910. Ao lado

(segundo à
esquerda, em
pé, de braços
cruzados), na

faculdade
de Medicina

da USP

Arouca sem
a indefectí-
vel marca, a
barba, em
foto da
década de 70

Fotos: álbum de família
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“Saúde é o

resultado

do desen-

volvimento

econômico-

social justo”

onde o irmão cursava direito. “E com o
que vi no curso de direito voltei corren-
do para Ribeirão”, contou Arouca, rindo
com a lembrança.

De volta à medicina, o estudan-
te logo começou a participar do cen-
tro acadêmico. Mesmo cursando a fa-
culdade, sua relação com os estudos
ainda era conflituosa. Arouca queria se-
guir um ramo que ocupasse menos
tempo. “Minha intenção era fazer polí-
tica, participar das grandes causas, e o
clima da época, com o governo João
Goulart, o Centro Popular de Cultura
(CPC), a busca por mais liberdade e
democracia, influenciavam bastante. Na
minha cabeça, eu me especializaria em
radiologia ou anatomia patológica, algo
que garantisse o meu sustento e me
desse tempo livre para continuar lu-
tando pelas reformas que estavam em
pauta. Assim consegui um estágio em
radiologia, mas aí apareceu a medicina
preventiva, que me encantou”.

Um discípulo de Samuel Pessoa
fora para Ribeirão Preto e conquistara
a cabeça de Arouca. Enquanto ele fa-
zia conferências, a esposa panfletava
para o PCB. Surgiu então um núcleo
que plantou a medicina preventiva na
faculdade e contribuiu para que o cur-
so desse uma guinada, ampliando a
consciência social. O jovem Arouca
logo começou a estagiar no setor e foi
mandado para Cássia dos Coqueiros, ci-
dade da região da Alta Mogiana que
pertence à região de Ribeirão Preto e
faz divisa com Minas Gerais. A doença
de Chagas grassava no município.
“Grande parte da população tinha a en-
fermidade, as pessoas morriam de re-
pente. Os próprios moradores brinca-
vam dizendo que um jogo de futebol
tinha que começar com 17 ou 18 joga-
dores, porque perigava chegar ao final
sem quórum”, recordou Arouca, que vi-
sitava as comunidades rurais para de-
senvolver estudos sobre a doença e
como monitor levava outros alunos.

Começava então a militância de
Arouca na saúde pública. Nos meses
seguintes ele daria plantão em pedia-
tria, psiquiatria, ortopedia, trabalharia
nas emergências do posto de saúde
municipal e na da Santa Casa. Foi plan-
tonista de ginecologia, obstetrícia e che-

O pensador Arouca
no Museu Rodin em
Paris, em 1982 (no
alto). Topete e
bigodinho, com pinta
de craque de futebol,
no início da década
de 60 (no meio). Sem
barba, Arouca exibe
o troféu: a cobra
morta no quintal de
casa, na Nicarágua
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gava a dar até 25 plantões por mês.
Mas parou na psiquiatria. “Era terrível,
porque ainda se usava o eletrochoque.
Quando um paciente entrava em crise
levava choque, era uma confusão... e
tinha o pessoal que rezava, porque a
instituição era espírita”. Arouca não
agüentou e pediu para sair.

E havia a militância política, feita
também na faculdade. O PCB apostava
nas reformas (agrária, universitária etc)
e seus partidários as defendiam aguer-
ridamente onde quer que estivessem.
Não demorou muito para que Arouca
trombasse com Zeferino Vaz, o visioná-
rio que plantou a faculdade em Ribei-
rão Preto – concretizando uma lei vota-
da em 1948 que previa a instalação de
cursos superiores em cidades do interi-
or de São Paulo.

Zeferino, o homem que viabilizou
o empreendimento em Ribeirão Preto,
correu o mundo contatando especialis-
tas – de cujos currículos constasse tam-
bém o espírito de aventura – que esti-
vessem dispostos a vir morar em casas
coloniais no interior de um país tropical
com tudo ainda por fazer. Entre esses
desbravadores estavam Lucien Lison, um
dos pioneiros da histoquímica, Fritz
Köberle, responsável pela teoria
neurogênica da fase crônica da doença
de Chagas, Miguel Covian, discípulo de
Bernardo Houssay (Prêmio Nobel de
Fisiologia e Medicina em 1947) e um
dos pioneiros da neurofisiologia na Amé-
rica Latina. O lado brasileiro também ti-
nha seus medalhões, como Maurício Ro-
cha e Silva, um dos descobridores da
bradicinina, considerado então “a maior
expressão da farmacologia brasileira de
todos os tempos”.

O reconhecimento não impedia o
centro acadêmico, no qual Arouca pon-
tificava como um dos líderes, de even-
tualmente bater de frente com o todo-
poderoso diretor da faculdade. Zeferino
gastava dinheiro em jardins e não em
um restaurante para os alunos? Providen-
ciava-se o enterro do diretor. Zeferino
ampliava vagas para bolsistas de países
vizinhos? O CA de medicina fazia greve.
“E com isso ele nos chamou de atrasa-
dos, ao dizer que não olhávamos para o
papel que o Brasil precisava ocupar na
América Latina”. Para Arouca, Zeferino,

“com físico de Zé Trindade, gravata bor-
boleta, piteira, seguidor de Ademar de
Barros”, era brilhante.

Discutir com Zeferino, enterrá-lo
simbolicamente, fazer greve na facul-
dade, tudo isso serviu para formar o mi-
litante político, mas seria pouco para en-
frentar os anos de chumbo que estavam
para chegar ao Brasil. O ano do golpe,
1964, quando a democracia foi violen-
tada, pegou Arouca como liderança es-
tudantil de destaque em Ribeirão Pre-
to. Toda a direção do PCB foi presa e
ele próprio esteve trancafiado por dois
dias. Havia uma sensação, ingênua, de
que a quartelada provocaria resistência
e não duraria muito. Mas logo nas pri-
meiras horas o partido se posicionou
contra pegar em armas para combater
os militares e a favor da luta institucio-
nal, democrática, ainda que os espaços
estivessem vetados à esquerda.

Com a vida político-partidária na-
cional suspensa, Arouca, como tantos
outros, passou a trabalhar em jornal –
em uma publicação mantida pelos pa-
dres progressistas da cidade. Ele manti-
nha uma coluna literária e dava estoca-
das nos militares através de artigos (que
assinava com o nome de ex-presiden-
tes da Confederação Geral dos Traba-
lhadores, a CGT) e desenhos. Nos sub-
terrâneos, assumiu a presidência do PCB
e a secretaria-geral da CGT em Ribei-
rão. Em 1966, já formado, se tornou
professor do Departamento de Medici-
na Preventiva e Social da Unicamp, a
convite de Zeferino Vaz – os caminhos
de ambos voltaram a se cruzar. O cons-
trutor de universidades fazia nascer mais
uma, agora em Campinas. Ainda naquela
década Arouca participaria da criação da
Liga Brasileira de Combate à Doença
de Chagas e fundaria o Grupo de Ciên-
cias Sociais da Saúde da Unicamp.

Em Campinas Arouca desenvol-
veu um trabalho inovador nos centros
sociais de saúde, já que tinha uma li-
berdade que em outras instituições não
teria. Cursos de marxismo eram orga-
nizados e freqüentados por figuras
como Carlos Lessa e Maria da Concei-
ção Tavares. O capital, companheiro
de viagem, era levado debaixo do bra-
ço. O departamento ganha dimensão
nacional pela abordagem da medicina

preventiva e da questão do coletivo,
fazendo uma análise marxista da saú-
de. “Todo mundo de esquerda foi pra
Campinas. Davi Capistrano, Chico Gor-
do, Eduardo Freese, todos viraram li-
deranças”, lembrou Arouca.

A fase campineira duraria até 1975,
quando Arouca precisou sair da cidade
devido à perseguição política, que fe-
chava o cerco. A repressão estava de olho
no médico comunista e vários de seus
colegas já haviam caído nas garras do
arbítrio – e sido surrados, torturados e
mesmo mortos. Casado e com filhos,
Arouca, alertado pelo pai (“acho que
estão atrás de você...”), e pelo amigo
Marco Antonio Barbieri, que sobreviveu
ao pau-de-arara, se assustou. O pai de
outro amigo, David Capistrano, é preso
e “desaparece”. Ele resolveu então fugir
na calada da noite, buscando refúgio com
um pintor conhecido que residia em
Paraty. Na cidade praiana, permaneceu
cerca de um mês, curtindo o sol e co-
mendo peixe frito de frente para o mar,
com a mulher, Anamaria, e o filho Pedro.

Depois dessa temporada à beira-
mar, Arouca, afastado da universidade,
começa a ver a luz no fim do túnel.
Pela primeira vez na história um grupo
de esquerda entra no Ministério da Saú-
de (MS), então sob a gestão de Paulo
de Almeida Machado. Profissionais liga-
dos à esquerda católica, da Santa Casa
de São Paulo, são levados para o MS no
governo de Ernesto Geisel. Arouca é
contratado como funcionário internaci-
onal da Organização Pan-americana da
Saúde (Opas) e vai trabalhar na toca do
leão, em Brasília. “Eu detestava morar
em Brasília e ser funcionário internacio-
nal, aquilo não tinha nada a ver comigo.
Aos poucos a situação foi melhorando,
porque companheiros como Mario Ha-
milton foram chegando. E passávamos
horas discutindo política nos bares do
submundo da cidade. Lá ninguém pres-
tava atenção em nós”, divertiu-se Arou-
ca ao rememorar o fato.

A entrevista de Arouca para a Re-
vista de Manguinhos foi interrompida
nessa fase de sua vida. Incomodado, sen-
tindo dores, Arouca pediu que a equipe
voltasse depois. Infelizmente não hou-
ve tempo de concluir o trabalho.
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Camarada 

“A batalha

sanitária é uma

questão supra-

partidária;

nenhuma pes-

soa, instituição,

partido, agrupa-

mento, categoria

ou entidade

enfrenta sozinha

essa luta”

Acima, Arouca
em quatro tempos.
Com o cacique
Raoni, com o
cientista cassado
Haity Moussatché
e o sanitarista
Frederico Simões
Barbosa, com
Ulysses Guimarães
e com o ex-
ministro da Saúde
Carlos Sant’Anna
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 Arouca

rouca era um homem múlti-
plo, com todas as virtudes
e as mazelas decorrentes
dessa opção. Ora inteiro,
nas frentes de batalha
das causas relevantes,

ora fragmentado, nas questões da alma,
pois impossível de racionalizar. Inteiro
ou não era sempre verdadeiro, nas cer-
tezas e nas dúvidas. Foi um líder de
muitos e de poucos. Foi uma referên-
cia a ser preservada na visão da maio-
ria, e a ser isolada, segundo uma mino-
ria. Talvez esse perfil amplo seja o
caminho para entender uma vida polí-
tica tão cheia de aliados inusitados, de
adversários condicionais, de alguns ini-
migos incompreensíveis e de tantos
amigos incondicionais. Arouca era um

homem da ciência, da política e do
partido. Para compreendê-lo,
como dizia ele, dependia do mé-
todo de análise.

Foi justamente sabendo
equilibrar essa frágil equação
que ele conseguiu proezas

como ser notavelmente grande no
mundo político, nunca tendo deixado
de pertencer a um partido de muitos
quadros e poucos parlamentares. Não
foram poucos os amigos e aliados que
lhe indicaram outros caminhos partidá-
rios e ele optou por manter-se na tri-
lha escolhida desde a juventude. Fo-
ram muitos os dissabores causados por
seu partido, notadamente nos anos mais
recentes, mesmo assim ele continuou
seguindo sua consciência.

A trajetória política, consolidada
em atividades no Brasil e no exterior,
ganhou impulso após o período na Pre-
sidência da Fundação Oswaldo Cruz.
Aliás, o binômio Arouca-Fiocruz na po-
lítica nacional é um dos mais interes-
santes exemplos de identificação posi-
tiva para as duas partes. Na fase seguinte
vieram os dois mandatos de deputado
federal. A Câmara não tornou Arouca
mais feliz, era uma missão. Com essa
visão, pôs em prática métodos que re-
sultaram na aprovação de leis fundamen-
tais para o avanço do Sistema Único de
Saúde (extinção do Inamps; controle do
uso do sangue e hemoderivados). Ele

foi o primeiro congressista a ter uma
emenda constitucional de sua autoria
promulgada (autorização para contrata-
ção de pesquisadores estrangeiros –
emenda nº 11). Nada de relevante rela-
cionado com a saúde pública e com a
ciência & tecnologia era tratado no Con-
gresso Nacional sem que Arouca fosse
consultado. Por conta dessa peculiari-
dade ele sempre teve seu nome relaci-
onado entre os “cabeças do Congres-
so”, publicação do Departamento
Intersindical de Assessoria Parlamentar
(Diap) que destaca os 100 parlamenta-
res mais influentes a cada ano. Era um
formulador dos melhores que já passa-
ram pelo Congresso. Palavra do Diap.

O nome de Arouca constou de
várias listas para ser ministro da Saúde.
Foi secretário de Saúde do Estado e do
Município do Rio de Janeiro. Nada dis-
so o fazia sentir-se maior, ao contrário,
sempre o fez mais gente. Gente nos-
sa. Axé Arouca.

A

*  Fernando Antunes é vice-presiden-
te nacional do sindicato dos servido-
res da Controladoria Geral da União

Fernando Antunes*

Fotos: arquivo CCS/Fiocruz
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A falta que ama

Entre areia, sol e grama
o que se esquiva se dá,
enquanto a falta que ama
procura alguém que não há.

Está coberto de terra,
forrado de esquecimento.
Onde a vista mais se aferra,
a dália é toda cimento.

A transparência da hora
Corrói ângulos obscuros:
cantiga que não implora
nem ri, patinando muros.
Já nem se escuta a poeira
que o gesto espalha no chão.
A vida conta-se, inteira,
em letras de conclusão.

Por que é que revoa à toa
o pensamento, na luz?
E por que nunca se escoa
o tempo, chaga sem pus?

O inseto petrificado
na concha ardente do dia
une o tédio do passado
a uma futura energia.
No solo vira semente?
Vai tudo r ecomeçar?
É a falta ou ele que sente
O sonho do verbo amar?

Carlos Drummond de Andrade

“Darcy Ribeiro,

Chico Buarque,

Ulisses Guima-

rães: a festa de

reintegração foi

um carnaval na

frente do Castelo.

Virei para uma

autoridade e

disse: ‘agora

quero ver demi-

tirem eles’.

Ficaram

até hoje”

O rei do Castelo

S
ergio veio para a Fiocruz em 1976. Em

1975 defendera a tese de doutorado em

medicina preventiva quando sua situa-

ção na Unicamp já estava politicamente

insustentável. Depois que David Capis-

trano Filho fora preso no momento em que aten-

dia a uma paciente no centro de saúde em Paulínea

e, fingindo que estava entregando um encaminha-

mento, conseguira avisá-lo de que o cerco estava

se fechando, Sergio “exilou-se” com Anamaria e

Pedro em Paraty. Durante alguns meses foi contra-

tado pela Opas para trabalhar em Brasília, cidade

com a qual não se acostumava a ponto de em to-

dos os fins de semana viajar durante 15, 16 horas

para São Paulo, Campinas ou Ribeirão Preto, e vol-

tar dirigindo outras tantas para trabalhar.

Ao lado, com os quatro filhos e Sarah
Escorel. Abaixo, cercado de crianças,
no lançamento da creche da Fiocruz

Sarah Escorel*
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Mas, em 1976, surgiu a oportu-
nidade de vir trabalhar no Programa
de Estudos Socioeconômicos em Saú-
de (Peses ), “primo pobre” do Peppe,
um grande projeto de pesquisas po-
pulacionais e epidemiológicas, ambos
elaborados pela Finep com o objetivo
de apoiar institucionalmente a pesqui-
sa em medicina social e desenvolvi-
dos na Ensp. Veio, gostou e ficou.
Nunca perdeu o sotaque do interior
de São Paulo mas tinha alma de cario-
ca. O Rio de Janeiro era a sua cidade.
A Ensp a sua instituição. Cerca de dois
anos mais tarde, com o Peses dando
frutos científicos e políticos, prestou
concurso para professor titular no De-
partamento de Administração e Pla-
nejamento em Saúde (Daps), dispu-
tando com um coronel-médico.
Narrava o episódio realçando o ver-
dadeiro “corredor polonês” formado
por militares uniformizados, com to-
das as suas patentes a brilhar, que era
necessário ultrapassar para chegar à
sala onde foram realizadas as provas.
Passou, brilhantemente, é o que con-
tam os que presenciaram o concurso.

Virou o Daps de cabeça para bai-
xo. A área de planejamento foi consti-
tuída essencialmente pela disciplina da
política. E não se tratava do estudo da
ciência política. Era a política de saúde
como praxis – conhecimento e ação –
no desenvolvimento do que seria cha-
mado de saúde coletiva, na formação
de recursos humanos, no curso básico
de saúde pública, nos cursos descen-
tralizados, no Cebes, nas pesquisas, nos
projetos como o de Montes Claros, sua
“menina dos olhos” durante o tempo
que durou.

Sergio era um ser político, vivia
e respirava política. Mas, não era um
político profissional, não se adequava
à máquina partidária – era um insubor-
dinado na clandestinidade – e nunca
se adaptou ao Parlamento. Vivia e fa-
zia com gosto a política na área de saú-
de, esse sim seu maior prazer e seu
melhor desempenho.

Do Daps afastou-se para viver na
Nicarágua, trabalhando como assessor
da Opas do Ministério da Saúde duran-
te a revolução sandinista, e para o Daps
voltou quando foi a hora de votar, pela

primeira vez depois de muitos anos,
para os governos estaduais. Dona Elza
Paim esperava-o para transmitir-lhe a
chefia do departamento e dona Elza
Pastor para voltar a ser sua secretária.
Não chegou a completar o mandato
de dois anos. Ocorreram o movimento
das Diretas Já!, a frustração da derrota
da emenda Dante de Oliveira, a pers-
pectiva de vitória de Tancredo Neves
no Colégio Eleitoral e uma sucessão de
encontros, reuniões, seminários que
prepararam a “plataforma” da saúde
para o governo da Nova República.
Sem ter escrito uma linha, sua partici-
pação e suas idéias estão contidas em
quase todas as 50 páginas do número
17 da revista Saúde em debate,
publicada em julho de 1985, e que teve
uma segunda edição em março de
1986, por ocasião da 8ª Conferência
Nacional de Saúde.

Essa participação, sua incontes-
tável liderança setorial, sua capacida-
de de agregar pessoas e projetos e,
nesse movimento, criar algo que era
mais do que a soma das partes e do
qual não exigia autoria, o levou à Pre-
sidência da Fundação Oswaldo Cruz.
Éramos um grupo relativamente pe-
queno, constituído principalmente por
professores da Ensp, mas também in-
tegrado por pesquisadores de várias
outras unidades técnicas da Fiocruz
(IOC, Bio-Manguinhos, INCQS, IFF) que
saímos junto com ele, conhecendo o
campus e fazendo campanha, num
movimento inédito na instituição. Com
o telefone e o telegrama como instru-
mentos de difusão e pressão, Sergio
conseguiu apoio de muitos núcleos de
saúde pública, departamentos de me-
dicina preventiva, institutos, faculdades
e instituições científicas em geral.
Tancredo não chegou a assumir o car-
go e José Sarney deu posse ao seu
Ministério, que intacto aguardou a lon-
ga agonia do político mineiro sem se
mexer. Enquanto isso, choviam telegra-
mas e abaixo-assinados no gabinete do
ministro Carlos Sant’Anna pedindo a no-
meação de Sergio Arouca para a Presi-
dência da Fiocruz.

Os dias passavam, algumas no-
meações começaram a ser feitas e
sobre a Fiocruz nada. Até que, no dia

30 de abril, recebemos a notícia. O
ministro teria dito, quando pressiona-
do a manifestar-se sobre a acefalia da
instituição: “para bom entendedor
meia palavra basta”. No gabinete da
direção da Ensp comemoramos com
uma garrafa de cachaça que alguém
saiu e comprou em uma birosca da
favela de Manguinhos e tiramos uma
foto, em que além das caras sorriden-
tes e da garrafa de pinga, eu estou
com um cartaz feito pelo ilustrador
Manoel Caetano Mayrink em que, li-
derados por Sergio Arouca, a trupe,
ou um de seus numerosos “exércitos
de Brancaleone”, como gostava de se
referir aos que embarcavam nos seus
delírios, entrava no Castelo.

Para Sergio a Fiocruz foi mais do
que a sua instituição. Na Fiocruz ele
encontrou o seu lugar no mundo do
qual nunca mais se afastou, nem mes-
mo quando, em 1989, saiu da Presi-
dência da Fundação para ser candida-
to a vice-presidente da República na
chapa de Roberto Freire.

Entre 1985 e 1989, muitas coisas
aconteceram, muitas histórias para con-
tar, detalhes das “mandracarias” que ele
inventava rindo e que enlouqueciam
os que estavam ao redor e que tinham
que operacionalizar suas idéias. Ou,
quando não eram idéias próprias, pro-
postas que ele estimulava porque gos-
tava de “pensar grande”. Nunca foi afei-
to à rotina burocrática, assinava
conversando as pilhas de processos que
Hermínia (“a poderosa”) lhe trazia.
Gostava mesmo era de criar e tinha
nas potencialidades da Fiocruz um solo
mais do que fértil para semear ou cul-
tivar as sementes alheias, todas bus-
cando a solidez científica, a criatividade
e a ética a serviço da saúde e da soci-
edade brasileira.

“Eu sei que essa dor não vai pas-
sar mais nunca, mas sei também que
um dia ela será tão parte de nós que
se tornará mais suave e nem lembra-
remos de como era viver sem sentir
essas saudades”.

* Sarah Escorel é pesquisadora
da Escola Nacional de Saúde Pública

Sergio Arouca (Ensp) e foi casada com
Arouca, com quem teve três filhas.
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ive a sorte e o privilégio de
ser aluna de Sergio (como eu
o chamava) desde o início
do meu curso de medicina
na Unicamp. Chegado de Ri-

beirão Preto, quase recém-formado,
magrela, já careca mas sem barba, pare-
cia um moleque travesso que, com aque-
le narizinho bem talhado, olhar maroto e
falar macio, nos convidava, de forma di-
vertida e atraente, a visitar novas “for-
mas de andar a vida”, de pensá-la e cons-
truir novos caminhos. Não prometia nada,
ensinava a pensar e a ver a “saúde”, num
lugar onde a formação profissional esta-
va totalmente orientada para a doença.

Esse foi o professor daqueles tem-
pos sombrios – final dos anos 60, dita-
dura, repressão. Ao mesmo tempo,
anos intensos, agitados e cheios de
movimento: jovem ingênua e inexpe-
riente, ignorante mesmo, bebi daque-
la fonte com curiosidade e avidez e foi
quando comecei, tardiamente, a apren-
der a importância de “pensar politica-
mente”, de exercer a crítica em prol
da construção de um mundo melhor,
de acreditar que era possível mudar o
rumo das coisas, de trabalhar para me-
lhorar a vida de nossa gente!

Arouca:
professor,
líder, amigo e
‘cumpadre’

“Temos que

discutir a

desmedicaliza-

ção da socieda-

de, ao invés de

ficar só falando

de genéricos e

distribuição

gratuita de

medicamentos”

Célia Almeida*

T

Década de 80: num dos muitos atos
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O céu de brigadeiro se tornou
mais escuro e ameaçador e andamos
zanzando por aí, buscando alternativas,
de trabalho e de refúgio, onde pudés-
semos continuar nossa “missão (por-
que não?) revolucionária”. Cada um por
seu lado, ora juntos ora distantes, mas
sempre em contato, chegamos, por dis-
tintas formas, até a Escola Nacional de
Saúde Pública (Ensp), lá pela segunda
metade dos 70, na então “desconheci-
da” Fiocruz.

Havíamos conhecido a tradicio-
nal Ensp por caminhos diferentes, mas
tínhamos dela a mesma impressão: um
edifício feio e esquisito, meio vazio, de
passado glorioso, diziam, mas que ha-
via sucumbido ao marasmo e ostracis-
mo impostos pelos “anos duros”. Ti-

nha uma história digna, mas naquela
época, lhe faltava VIDA! Arrastava-se
quase agonizante, desprestigiada,
encravada numa instituição que outro-
ra tivera um lugar de destaque no ce-
nário da saúde pública brasileira. Figu-
ras interessantes, que tinham muito
para dar, perambulavam por lá, meio
desanimadas, e outras, igualmente qua-
lificadas, mais afoitas, tentavam
alavancar alguma mudança.

Cheguei para ficar, depois dele,
e o burburinho já estava formado: dois
grandes programas de pesquisa sub-
vertiam a “calmaria forçada”, até então
reinante naquele lugar e agrupavam
gente de várias crenças, seduziam al-
guns “históricos”, alijavam os incrédu-
los e os reacionários.

Para ser contratado disputou com
um “milico”, aparentemente bem re-
lacionado com o poder de então, que,
para intimidar, trouxe uma “escolta”
que montou um “corredor polonês”
por onde todos tinham que passar, e
ganhou a parada. Sergio contava esse
evento de tal forma que morríamos
de rir com “nossas” pequenas gran-
des vitórias.

Era um negociador exímio e afá-
vel, mas veemente quando preciso,
capaz de ouvir e compatibilizar diver-
gências, sempre apontando a reflexão
para além das querelas comezinhas do
dia a dia, assinalando os rumos, mos-
trando o projeto comum (utopia?) que
devia nos unir e em torno do qual de-
veríamos construir força política: mu-
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dar o sistema de saúde brasileiro – lu-
tar contra o predomínio da doença so-
bre a saúde, eliminar os privilégios e
garantir a inclusão dos excluídos. Em
síntese, influir no conflito em torno da
reorientação da política de saúde no
Brasil. Na impossibilidade de “fazer a
revolução” faríamos a “reforma”, deví-
amos lutar, desde nosso campo profis-

sional, contra a opressão e o domínio
dos mais fortes sobre os mais fracos.

Mas não era uma reforma qual-
quer. E para tal era preciso construir
um conhecimento novo, militante na
essência, mas reconhecido cientifica-
mente. Comprovar que a política de
saúde promovida pelo regime militar,
além de uma gestão tecnocrática-au-

“A Oitava

Conferência de

Saúde foi um

momento ines-

quecível depois

de anos de

autoritarismo.

Cinco mil pesso-

as de todas as

partes do

país discutiam

a proposta

do SUS”

Com Grande Otelo, num dia de atividades culturais na Fiocruz. A aproxima-
ção com a sociedade foi uma das marcas de sua passagem pela Fundação
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toritária, buscava privilegiar a privati-
zação e a medicalização dos proble-
mas sociais, menosprezando a saúde
pública. Que durante o regime militar
implementou-se a extensão de cober-
tura da atenção médica sem expandir
a rede pública, promovendo-se a or-
ganização das empresas médicas pri-
vadas e subsidiando o crescimento do
setor médico-hospitalar privado, con-
tratado como provedor pelo Estado.
Que esse modelo havia aprofundado
as desigualdades e fortalecido um sis-
tema de saúde dual e fragmentado,
com uma estrutura centralizada. Além
disso, a escassa participação dos seto-
res sociais organizados na determina-
ção das políticas setoriais e no contro-
le do uso dos recursos agravava essas
tendências. Devia-se denunciar tam-
bém que aumentara a demanda insa-
tisfeita dos serviços de saúde, pari
passu à piora das condições de vida
das populações, as epidemias se su-
cediam e ressurgiam algumas das en-
fermidades infeciosas anteriormente
controladas.

Para mudar este estado de coi-
sas, e contra os interventores do regi-
me militar, precisávamos nos organi-
zar, em nossos locais de trabalho e
associações representativas, em tor-
no de um compromisso que servisse
às causas populares e fosse capaz de
materializar uma proposta alternativa
de política de saúde baseada no prin-
cípio da saúde como direito de cida-
dania. Era preciso construir um novo
projeto técnico-assistencial, desenvol-
ver estratégias que aglutinassem as for-
ças políticas, construir um ideário de
reforma e conformar um bloco de
pressão que atuasse organizadamente
junto ao poder constituído, impulsio-
nando a mudança.

A contribuição do “Sergio pesqui-
sador” à construção do campo da saú-
de coletiva – novo conceito cunhado
então – foi importante. Esse novo con-
ceito pretendia institucionalizar um
campo de conhecimento específico e
uma nova vertente analítica. Constitui-
se da negação da prática médica he-
gemônica, identificada como operado-
ra de um modelo indesejável de
atenção à saúde, e da oposição à práti-

ca tradicional da saúde pública, por
suas insuficiências e subordinação à
perspectiva médica. Replanteia tam-
bém o lugar do público, que não é mais
visto como “estatal”, oposto ao “priva-
do”, mas sim como o espaço de ex-
pressão, enfrentamento e negociação
de demandas, sejam elas individuais ou
coletivas. Ao mesmo tempo, a prática
política dos “militantes” da saúde
coletiva reclamava a “transformação
social” e, para isso, defendia a consti-
tuição de um sujeito dotado de “cons-
ciência social”, conquistada a partir de
sua “consciência sanitária”.

Em resumo, os postulados básicos
que constituíram a saúde coletiva fo-
ram perfilando-se em oposição à dita-
dura militar e se afirmaram à sombra do
processo de transição política, como
uma modalidade específica do discurso
sanitarista, com fundamento epistemo-
lógico e registro histórico e conceitual
próprios, ao mesmo tempo em que se
preconizava um projeto político-ideo-
lógico profissional militante de reforma
sanitária, veiculado pelo chamado “Mo-
vimento Sanitário”.

Era preciso disseminar esse co-
nhecimento, formar “quadros” técnica
e politicamente competentes para ela-
borar e levar adiante o projeto trans-
formador. Sergio então instalou-se no
Departamento de Administração e Pla-
nejamento em Saúde (Daps) da Ensp,
e aí organizou sua trincheira, trazendo
a crítica do método Cendes/OPS, que
já rolava pela América Latina afora, para
dentro da normativa e acanhada Esco-
la. O planejamento estratégico, como
instrumento de transformação técnico-
política, ganhou fôlego. O Daps cres-
ceu, mudou sua estrutura, ampliou seu
contingente de profissionais, criou no-
vos cursos, formou muita gente. Mas a
reestruturação não se restringia a esse
departamento, estendendo-se por toda
a Escola, transformando-a em mais um
centro de produção crítica e de forma-
ção profissional em saúde coletiva, afi-
nada com a utopia da mudança e jun-
tando-se a outros já existentes e
espalhados pelo Brasil afora.

Assim, a Ensp se reinseria e
reprojetava institucionalmente, come-
çando (de novo) a ganhar visibilidade

no cenário nacional. Realizou concur-
so público para absorção de pessoal e
ampliação de quadros, à revelia da Pre-
sidência da Fiocruz, e, depois, brigou
pela institucionalização do resultado do
concurso, efetuado rigorosamente se-
gundo as normas estabelecidas pela
União. E ganhou! Fortalecida, começou
também a reagir aos ataques represso-
res e autoritários da mesma Presidên-
cia, que ousava pretender censurar a
bibliografia utilizada em suas salas de
aula. “Não! Aqui, não admitimos mais
essa censura”, ela respondeu. De fato,
os tempos estavam mudando e uma
nova era se anunciava.

Sergio era um professor cativante
e nos ensinava todas essas coisas de
forma suave. Suas aulas de planeja-
mento partiam sempre de exemplos
simples, cotidianos, que nos faziam
acreditar que tínhamos à altura de nos-
sas mãos os instrumentos necessários
para transformar a realidade. Sua eru-
dição não vinha apenas dos livros, mas
de seu saber vasto e variado sobre as
coisas e as pessoas. Sua reflexão era
dialética, argumentando sempre com
a oposição e reconciliação de contra-
dições, lógicas ou históricas. Tornava
facilmente compreensíveis teorias
complexas ou herméticas. “Fazia” a
nossa cabeça, no mais puro significa-
do da expressão popular. Era um ora-
dor brilhante, transparente e cristali-
no. Isso para não falar de sua doçura.
No fundo, era um maravilhoso conta-
dor de histórias que relatava casos, sé-
rios ou ridículos, de forma hilária e sá-
bia, extraindo deles o aprendizado
essencial, conseguindo transformar as
diferentes percepções em pontos de
vista complementares, cimentados
pelo riso e pela descontração.

Essencialmente “subversivo”,
desmontava com facilidade qualquer
pré-conceito ou idéia preconcebida
sobre o que quer que fosse, concili-
ando experiência teórica, prática po-
lítica, capacidade de articulação e
bom humor. Conjunção rara de quali-
dades que o faziam, de alguma ma-
neira, tão especial.

Mas tinha também os seus defei-
tos, pois ninguém é perfeito, e um de-
les era não escrever sistematicamente.
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Talvez porque suas prioridades muda-
ram com o tempo, pois sua tese de
doutorado – O dilema preventivista –
escrita nos anos 70, é um primor teóri-
co, metodológico e mesmo literário,
marco fundamental na inflexão que ca-
racterizou a produção de conhecimen-
to crítico nessa área (e somente agora
será publicada). Desde então, Sergio
pensava, discutia, inovava na reflexão,
transmitia suas idéias de forma clara, mas
não as registrava no papel. Quem qui-
sesse o registro que o fizesse – e al-
guns registros foram feitos.

Era aberto para o mundo, mas
fechado para dentro, sendo poucos os
que conseguiam que manifestasse suas
aflições, dificuldades ou dores da alma.
Essas, guardava a sete chaves, prefe-
rindo que o homem público dominas-
se a cena, subsumindo o privado. Ob-
viamente, isto cobrou o seu preço!

Era ambicioso politicamente, vi-
sava o poder, para colocar em prática
suas convicções e experiência. Lem-
bro-me que no auge da ebulição polí-
tica da transição democrática encon-
trei-o nos corredores da Ensp e me
disse calmamente: “nós vamos tentar
ocupar a Presidência da Fiocruz”. Ar-
regalei os olhos e perguntei “você
acha possível?”. “Acho que sim, vamos
tentar e ver no que vai dar”, respon-
deu. E eu, de novo, “você quer isso?”.
“Quero”, respondeu sem titubear.
“Conta comigo”, respondi, cheia de
dúvidas e um pouco incrédula, mas
sucumbida frente tanta determinação.
E assim foi. Meses depois ele era o
presidente da Fiocruz. Tinha clareza
da importância de deter o poder para
poder mudar.

Postulava que era através do Es-
tado que se poderiam criar as condi-
ções para o exercício da cidadania,
deslocando a luta política para dentro
do aparelho de Estado e atuando como
se fosse um partido político (o “parti-
do sanitário”), uma vez que seria o
grande catalisador e articulador dos
anseios de mudança dos diferentes gru-
pos sociais. Tinha clareza sobre essa
estratégia de “ocupar espaços de po-
der”, que foi instrumentalizada medi-
ante a ocupação de cargos técnicos nas
instituições do setor capazes de influ-

enciar na política de saúde, nos distin-
tos níveis de governo, e viabilizada a
partir de uma série de alianças com seg-
mentos “publicistas” da tecno-burocra-
cia. Mas não desconsiderava a socieda-
de civil, os movimentos sociais,
setoriais ou não, as experiências ino-
vadoras e as demandas da população,
canalizadas das mais diversas maneiras
e que estavam em plena efervescência
naqueles tempos alvissareiros. Ao con-
trário, buscava sempre a aproximação
e pregava o aprendizado que essa di-
nâmica frutífera certamente traria.

Aliás, Sergio tinha especial habi-
lidade para construir “frentes supra-
partidárias” que lutassem em prol de
causas comuns, independentemente
de diferenças ideológicas ou distintas
filiações políticas, e, assim, foi um dos
principais articuladores e liderança des-
tacada do “Movimento pela Reforma
Sanitária Brasileira”. Alentado pelo con-
texto da transição democrática e re-
sultado da confluência de diversas for-
ças sociais e políticas comprometidas
com o processo de democratização da
sociedade e com a melhoria das con-
dições de vida e saúde dos diversos
grupos sociais, esse movimento sur-
giu no início dos anos 80. Foi confor-
mado e dirigido pela militância pro-
fissional de oposição no setor e
alimentado tanto pelas lutas corpora-
tivas profissionais como pela reativa-
ção dos partidos políticos e da organi-
zação de diversos setores sociais,
logrando, num primeiro momento,
“unificar” una posição setorial global
contra a política de saúde posta em
prática pelo governo autoritário. O
movimento alcançou maior visibilida-
de nos estertores do regime militar,
quando os sanitaristas que o coman-
davam passaram a ocupar a direção
de importantes instituições setoriais.

Sem dúvida, ele gostava do po-
der, mas não suportava muito os
salamaleques requeridos pelos cargos
e posições que ocupava, sendo aces-
sível e escapando, sempre que pos-
sível, dos rigores dos protocolos e
posturas tradicionais, sem entretan-
to, negar sua importância ou mesmo
deixar de cumpri-las. Na realidade,
negava os excessos de zelo que cer-

“A questão do

sangue é outro

momento emble-

mático: lá estava

de novo a Fio-

cruz e seus

idealistas, unidos

a gente como o

Betinho, lutando

para “limpar” o

sangue de impu-

rezas que iam

muito além

de vírus e

bactérias”
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cam os detentores do poder, sentin-
do-se muito mais confortável entre
os “normais”, estabelecendo
relações de igual para
igual, com qualquer
pessoa que dele se
aproximasse,
acolhendo-a
carinhosamen-
te e com a maior
simplicidade.

Era um amigo
sensível, atencioso
e leal, sempre dis-
ponível a dar a mão
e compreender as
aflições alheias. Nun-
ca estava sozinho, vi-
via cercado de entes
queridos, colaboradores,
seguidores e, como é de pra-
xe, de alguns bajuladores tam-
bém. Mas, generoso, sabia separar o
joio do trigo e dar a cada um o que
lhe competia, com enorme magnani-
midade, exigindo o retorno também,
sempre que necessário.

Enfim, este é o Sergio que trago
dentro de mim. Perdoem-me os erros
históricos ou cronológicos, as omissões
e as distorções. Exprimo a importân-
cia que teve, na minha formação pro-
fissional, esse professor, pesquisador
e líder competente e brilhante; na con-
formação da minha pessoa, esse ami-
go querido e dedicado; na minha es-
truturação afetiva, esse “cumpadre”
muito especial, que compartilhou co-
migo a “sua Luna”. Relato o que vivi
e senti. Escrevo com o coração e a
memória afetiva, amorosa, não é exa-
tamente a melhor guardiã dos “fatos
reais”. Mas, o que é a realidade senão
a construção subjetiva/objetiva elabo-
rada segundo o ponto de vista do lu-
gar que ocupamos nela?

Querido professor, líder, amigo e
“cumpadre”: espero qualquer dia des-
tes tropeçar com teu fantasma benfa-
zejo e sorridente, visitando feliz o Cas-
telo que foi também tua casa e que
seguirá sendo um dos honrosos sím-
bolos do teu legado.

A Fiocruz recebeu dezenas de
coroas de flores e mensagens
lamentando o falecimento. Aos
pés da pequena jabuticabeira (ao
lado), plantada na frente do
Castelo, foram jogadas as cinzas
de Arouca. No mesmo local,
será colocado o seu busto

* Célia Almeida é sanitarista e
pesquisadora da Ensp.
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O meu guru

“Temos que

entrar no cora-

ção desse SUS

desumanizado e

medicalizado e

resgatar a

promoção da

saúde”

“Falar é completamente fácil, quando se tem

palavras em mente que expressam sua opinião.

Difícil é expressar por gestos e atitudes o que

realmente queremos dizer, o quanto queremos

dizer, depois que a pessoa se vai”

Carlos Drummond de Andrade

Grupos de trabalho discutem
os destinos da saúde em

1986, durante a 8ª Conferên-
cia de Saúde. Ao lado, na rua,
onde mais se sentia bem, o
então secretário de  saúde

do Rio de Janeiro acompanha
o combate ao dengue

Fotos: arquivo CCS/Fiocruz
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Arouca era um sonhador
Em 1985, foi o mensageiro dos

nossos sonhos na Nova República. Ora-
dor carismático, ouviu emocionado o
discurso do Arlindo em reunião do
PMDB em defesa da sua indicação à
Presidência da Fiocruz.

Indicado pelo então ministro da
Saúde, Carlos Sant’Anna, nomeado por
José Sarney, afiançado por Fabíola,
Eleutério e toda a comunidade cientí-
fica brasileira. A Fiocruz o recebeu na
presidência com imensa alegria. Foram
dias inesquecíveis.

Comunista desde criancinha
Dentro da velha carteira preta,

patuás, medalhinhas, fita do Senhor do
Bonfim, sementes de romã, além de
papeizinhos de pedidos, telefones im-
portantes. Morreu com um escapulário
de Nossa Senhora da Paz no pescoço.

Era alucinado
Para realizar sonhos não se inti-

midava com os entraves da lei. Em
caixotes empoeirados, guardados com
carinho pelo primeiro museólogo da
Fiocruz, Luis Fernando Fernandes Ri-
beiro, encontramos a história da cons-
trução dos prédios tombados, as notas
fiscais, as cartas de Oswaldo Cruz para
Miloquinha, os negativos em lâminas
de vidro de J. Pinto.

No nosso restaurante, junto com
Arlindo e Luiz Fernando Ferreira, o con-
teúdo do caixote, classificado, vira a
Casa de Oswaldo Cruz. Na mesma li-
nha vem o Politécnico, a Creche, o
Cesteh, a Farmacodinâmica, a prefei-
tura do campus, a reintegração dos cas-
sados, a democratização da Asfoc e o
nosso modelo de gestão. Caminhamos
com ele para o primeiro Congresso In-
terno, hoje o fórum maior da Fiocruz.

Aventureiro
Convence o ministro Carlos

Sant’Anna a convocar a 8ª Conferência

Nacional de Saúde com participação
popular. O Partido Sanitário enlouque-
ce. Sonho antigo, foi viável porque a
sociedade civil participou.

Tivemos a primeira convocação
da 8ª na novela Roque Santeiro, em
que o autor, Aguinaldo Silva, ajudou. A
mídia veio junto e Arouca se tornou
uma liderança popular. Jornalistas de
todo o país queriam entrevistá-lo e ele
realmente namorava essa aliança tão
impensada antes.

Sedutor
Seduzia homens e mulheres.

Gostava do exercício da sedução. O
poder não o intimidava porque jamais
foi autoritário e tinha a humildade dos
jesuítas. O poder pra ele só tinha sen-
tido para fazer o que achava justo: o
que era possível com uma simples
canetada de presidente ou de secretá-
rio da Saúde.

Orador vibrante
Fez a defesa popular do texto da

saúde que cria o SUS. O plenário aplau-
diu de pé. Nesses momentos era vai-
doso. Naquele dia, antes do seu pro-
nunciamento, no corredor da Câmara
dos Deputados grampeei a bainha da
calça dele, que estava descosturada.
Valente para as causas públicas, ficava
pequenininho nas angústias pessoais.

Boêmio
Deputado, saía do Congresso

Nacional e ficava até altas horas no
Otelo, barzinho da Asa Norte, ouvindo
o pianista Daniel e até ousava cantar
sua música predileta, Romaria. Ary
Miranda dizia que Arouca jamais saía
do tom porque sequer entrava.

Apaixonado
Jogou-se de corpo e alma na luta

pela moralização do sangue. Junto com
Betinho e outros valentes companhei-
ros, fizemos um dos movimentos mais
bonitos do país. Ziraldo aderiu e nova-
mente mobilizamos o Brasil inteiro.

“Fácil é analisar a situação alheia
e poder aconselhar sobre esta situação.
Difícil é vivenciar esta situação e saber
o que fazer. Ou ter coragem pra fazer”
(Drummond)

Em defesa da Fiocruz e do SUS,
Arouca fez movimentos impensáveis.
Até mesmo fazer alianças estranhas.

Bem-humorado
Recebeu François Mitterrand

como se fosse rei. Fidel Castro como
se fosse um guerrilheiro, Mario Soares
como um amigo de infância. Transita-
va pelos palácios e monumentos de
Brasília com a maior intimidade. A pos-
tura era igual ao visitar postos de saú-
de da Baixada Fluminense. Aceitou der-
rotas de campanha sem jamais perder
a esperança e a alegria.

Meigo
E era aí que pegava todo mundo

e dava um nó no coração da gente.

Carente
Com certeza foi ele quem fun-

dou o Sindicato Nacional dos Carentes
e a sua carteira era a 001.

Injusto
Para os adversários TUDO e para

os amigos sinceros a DURA LEX.

Era um caipira, pira, pora
“Fácil é ocupar um lugar na ca-

derneta telefônica. Difícil é ocupar o
coração de alguém. Eterno é tudo aqui-
lo que dura uma fração de segundo,
mas com tamanha intensidade, que se
petrifica, e nenhuma força jamais o
resgata” (Drummond).

Arouca era o meu guru. Do jei-
tinho que são os anti-heróis das his-
tórias em quadrinhos.

Chefinho, a gente se vê.

* Christina Tavares é
jornalista e foi assessora de

Arouca durante 18 anos.

Christina Tavares*
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R E S E N H A S

fome crônica e coletiva do
Brasil tem distintos signifi-
cados na sociedade e no
universo particular das
pessoas atingidas. Con-

centrada em regiões de pobreza e mi-
séria, ela causa incerteza da sobrevi-
vência e é difícil de ser compreendida
pelos que não a vivenciam. Para en-
tender seu significado na vida dos fa-
mintos, a nutricionista Maria do Carmo
Soares de Freitas fez um estudo de
campo em um bairro popular de Sal-
vador. Os resultados apontam para uma
realidade cruel, que “corta o coração”,
“dá vergonha” e tira a dignidade e a
esperança daqueles que sentem fome.

No primeiro capítulo, a autora
contrapõe as teorias sobre a fome e a
voz dos famintos do bairro. Ela mostra
que a literatura sobre o assunto é sus-
tentada por duas linhas gerais. A pri-
meira, condicionada pela clínica, con-
cebe a fome e suas seqüelas como uma

Agonia da fome
Maria do Carmo Soares de Freitas
Editora Fiocruz e Editora da
Universidade Federal da Bahia
(EDUFBA)
280 págs.

Agonia
da fome

A
doença física da pobreza; a segunda
compreende esse fenômeno como uma
condição do processo histórico-social.

A obra mostra que o faminto
nem sempre tem consciência de sua
fome crônica e muitas vezes não en-
contra palavras para expressá-la. Ele
utiliza distintas metáforas, que põem
a fome como “uma coisa que anda doi-
da pelas ruas”, “bate na porta de noi-
te” e “derruba a pessoa”, entre outras
significações.

Por meio dessas diferentes falas,
o cotidiano do Péla passa a ser conhe-
cido no segundo capítulo. Nesse bair-
ro, a autora fez um trabalho sobre des-
nutrição infantil durante os anos 80.
Hoje, houve um aumento da violência
e do tráfico de drogas. Ela narra a rela-
ção tráfico/fome e as horas em que
esteve presa por J., um dos piores ban-
didos da região. Muitos dos rapazes e
moças que hoje se ocupam da venda
de drogas foram suas “crianças desnu-

tridas do passado”. Sem escolaridade,
elas foram facilmente atraídas por esse
comércio ilegal.

A autora também se surpreen-
de com a quantidade de pessoas que
vasculham os lixos ao redor do bairro
em busca de comida em plena luz do
dia. Em outros tempos, elas esperari-
am a noite chegar, por vergonha da
mendicância.

No último capítulo, os distintos
significados sobre a fome revelam-na
como uma das piores agonias do ser
humano. Nele, os famintos revelam o
medo da fome. Ela, que é maldita, pro-
voca arrepio, é um vento ruim, tira o
sono, esmorece o corpo, dá vontade
de se esconder e deixa o coração do-
lorido. Nenhuma dessas definições se
assemelha às encontradas na literatu-
ra médica. Essa é a visão de fome des-
crita por quem a sente, por aqueles
que vivem em um bairro onde “a
fome caminha”.
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Trabalho,
Educação e Saúde

Volume 1, Número 2
Escola Politécnica de Saúde
(21) 2560-8279

O segundo número da revista da
Escola Politécnica da Fiocruz traz
textos de Aparecida Tiradentes,
Jussara Brito, Lílian do Valle, Márcia
de Oliveira Teixeira, Márcia Valéria

Morosini, Milton Athayde, Nilson do Rosário, Ramon de Oli-
veira, Ricardo Antunes, Roberto Leher, Ruben de Mattos e
Sônia Mendes. Este número republica ainda uma entrevista
de Sergio Arouca e apresenta a experiência do Programa de
Formação de Agentes de Vigilância da Saúde (Proformar).

Violência sob o olhar
da saúde: infrapolítica
da contemporaneidade
brasileira

Organizado por Maria Cecília
de Souza Minayo e Edinilsa
Ramos de Souza
Editora Fiocruz - 284 págs.

A obra apresenta um panorama
do impacto da violência na

saúde pública e comemora os 15 anos de existência do
Centro Latino-Americano de Estudos sobre Violência e
Saúde. Os autores analisam as tendências das produ-
ções científicas sobre o assunto e sua aplicação nas
políticas públicas de saúde.

Dicionário de termos téc-
nicos de medicina e saú-
de - segunda edição

Organização: Luís Rey
Editora Guanabara Koogan
(21) 2221-9621

Mais de mil páginas, em dois quilos
e meio de conhecimento: assim
pode ser definida a segunda edição
do Dicionário de termos técnicos

de medicina e saúde, escrito pelo médico e pesquisador Luís
Rey. Além de dados atualizados, o livro contém novos con-
teúdos que interessam a médicos e profissionais da saúde de
modo geral, como enfermeiros, farmacêuticos e dentistas.
O dicionário apresenta 20 mil verbetes.

Promoção da Saúde –
conceitos, reflexões,
tendências

Dina Czeresnia e Carlos Machado
de Freitas (organizadores)
174 págs.
(21) 3882-9093

A idéia da promoção da saúde
ressurgiu nas últimas duas déca-

das como questionamento da assistência médica curativa
de alta tecnologia. A recuperação histórica desse movi-
mento, os conceitos básicos para sua compreensão e
suas tendências são os temas desta coletânea de oito
textos da Editora Fiocruz.

Epidemiologia e saúde
dos povos indígenas no
Brasil
Carlos Coimbra Jr., Ricardo
Ventura Santos e Ana Lúcia
Escobar (organizadores)
257 págs.
(21) 3882-9093

O livro tenta mostrar as condições
de saúde nas tribos indígenas no
Brasil de hoje, com intensas trans-

formações tanto nos perfis epidemiológicos como na estru-
tura do sistema de atenção e o aumento da incidência de
doenças como diabetes, hipertensão arterial, neoplasias,
alcoolismo e obesidade.

A Formação Ética dos
Médicos – saindo da
adolescência com a vida
(dos outros) nas mãos
Sérgio Rego
183 págs.
(21) 3882-9093

Sérgio Rego estuda a realidade da
formação ética dos futuros médi-
cos nas escolas de medicina do
Brasil. Um dos pontos fortes são

os relatos de alunos de medicina. Num deles, uma alu-
na relatou a fala de um professor: “aproveita pra fazer
tudo de besteira aqui, pois só tem paciente do SUS,
que não reclama”.
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Monteiro Lobato
e a genese do Jeca Tatu

rolongamento das campanhas
sanitárias, as expedições cien-
tíficas do Instituto Oswaldo
Cruz, no início do século 20,
permitiram um maior conhe-

cimento das moléstias que assolavam o
país e possibilitaram a ocupação e a
integração do interior brasileiro. O Bra-
sil é um país doente, diziam os pesqui-
sadores de Manguinhos. E provavam. O
retrato sem retoques da miséria, da des-
nutrição e das moléstias de nosso povo
vinha jogar por terra o idealismo român-
tico de nossos intelectuais, influencian-
do a vertente realista que surgia.

Essa influência se fez sentir em mai-
or grau em Monteiro Lobato. Seu contato
com as pesquisas de Manguinhos, princi-
palmente os trabalhos de Belisário Pena
e Arthur Neiva, levaram o criador de Emília
a alterar completamente a concepção de
um de seus famosos personagens, o Jeca
Tatu, e engajar-se numa campanha pelo
saneamento do país.

“““““O Jeca não é assim:
está assim”””””

Jovem promotor mal remunerado,
Monteiro Lobato improvisa-se de fazen-
deiro ao herdar terras de seu avô. Em fins
de 1941, uma seca terrível assolava a re-
gião. O problema era agravado pelas quei-
madas; Lobato, indignado, descobre que
não pode punir os incendiários, “pois elei-
tor da roça, naqueles tempos, em paga
da fidelidade partidária, gozava do direito
de queimar o mato próprio e o alheio.”
Escreve então uma carta de protesto ao
jornal O Estado de S. Paulo. Tal era a qua-
lidade do texto que o jornal publica-o com
destaque sob o título A velha praga.

P

^̂̂̂̂

Imagens gentilmente cedidas pela Editora Senac, extraídas do livro Monteiro Lobato -
furacão na Botocúndia, de Carmen Lucia de Azevedo, Marcia Camargos e Vladimir Sacchetta

Ana Palma

F I O  D A  H I S T Ó R I A
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“Este funesto parasita da terra é
o CABOCLO, espécie de homem bal-
dio, semi-nômade, inadaptável à civili-
zação...”

Foi pouca a repercussão do pri-
meiro artigo, mas Lobato, apaixona-
do pelo tema, volta a abordá-lo em
um segundo texto, Urupês, publica-
do a 23 de dezembro do mesmo ano,
e que transforma o fazendeiro impro-
visado no escritor e polemista de re-
nome nacional.

Com enorme virulência, Lobato
ataca o “indianismo balsâmico” de José
de Alencar, Gonçalves Dias, Fagundes
Varela, agora travestido em “caboclis-
mo”. E compara o caboclo ao “som-
brio urupê de pau podre a modorrar
silencioso no recesso das grotas”. Sur-
gia o Jeca Tatu, nome que se generali-
zou no país todo como sinônimo de
caipira, homem do interior.

“““““Quero mostrar a essa
paulama quanto vale um

homem que tomou remédio
de Nhá Ciência, que usa
botina cantadeira e não
bebe um só martelinho

de aguardente.”””””

A repercussão foi grande e atin-
ge nível nacional quando Lobato, já
bastante conhecido, decide, em 1918,
reunir seus artigos num livro. Seu títu-
lo, também Urupês, graças a uma su-
gestão do sanitarista Arthur Neiva, a
quem Lobato acompanhara numa cam-
panha de combate à malária e à
ancilostomose em Iguape, interior de
São Paulo.

As três primeiras edições esgo-
tam-se rapidamente. Os jornais alimen-
tam a polêmica. Os saudosistas se in-
dignam: afinal, o caboclo era o “Ai-Jesus
nacional”. Mas vem a suprema consa-
gração. Rui Barbosa, que jamais citara
qualquer autor vivo, refere-se a Jeca
Tatu, “símbolo de preguiça e fatalis-
mo, de sonolência e imprevisão, de
esterilidade e tristeza, de subserviên-
cia e embotamento” num discurso no
Teatro Lírico.

Mas a convivência com Neiva e
Belisário Pena, o contato com seus
pesquisadores e a leitura do livro de

Pena, O saneamento do Brasil, já havi-
am levado Lobato a rever totalmente
sua concepção de caboclo.  E no pre-
fácio à quarta edição de Urupês, ainda
em 1918, penitencia-se:

“Eu ignorava que eras assim,
meu caro Jeca, por motivo de doen-
ças tremendas. Está provado que tens
no sangue e nas tripas todo um jar-
dim zoológico da pior espécie. É essa
bicharia cruel que te faz papudo, feio,
molenga, inerte.”

“““““Um país com dois terços
de seu povo ocupados
em pôr ovos alheios”””””

Lobato não pára por aí. Indigna-
do com a situação do país, lança-se
numa vigorosa campanha jornalística
em favor do saneamento. Expõe sem
pudores a realidade nacional: “O Bra-
sil é o país mais rico do mundo, diz
com entono o Pangloss indígena. Em
parasitos hematófogos transmissores
de moléstias letais – conclue Mangui-
nhos.” Apresenta as estatísticas: 17
milhões com ancilostomose, três mi-
lhões com Chagas, dez milhões com
malária. “O véu foi levantado. O mi-
croscópio falou”.

Investe contra os falsos patriotas
que o criticaram por expor nossa mi-
séria e associa a questão sanitária à

economia do país. “Só a alta crescente
do índice de saúde coletiva trará a so-
lução do problema econômico... Não
fazer isto é morrer na lenta asfixia da
absorção estrangeira.”

Critica os bacharéis e políticos, a
quem denomina com ironia de Triato-
ma bacalaureatus, atribuindo-lhes a si-
tuação caótica do Brasil. Censura o des-
caso de nossas elites: “Legiões de
criancinhas morrem como bichos de fome
e verminose. Nós abrimos subscrições
para restaurar bibliotecas belgas.”

É impressionante a atualidade de
algumas de suas críticas. Lobato denun-
cia fraudes nos produtos consumidos
pela população. E ironiza as parcas
verbas concedidas à saúde pública,
lembrando que enquanto se gasta “123
mil contos no Teatro Municipal e 13
mil na exposição Pena” (100 anos da
Abertura dos Portos), oferece-se ape-
nas mil a Belisário Pena.

“Sempre cabem 50 réis para cada
duodeno afetado. Esta quantia, reduzi-
da a timol, dá para matar pelo menos
uma dúzia de ancilostomos dos três
milheiros que, em média, cada doente
traz consigo. Os 2.988 ancilostomos
restantes ficarão aguardando verba.”

E elogia Manguinhos: “Só de lá
que tem vindo e só de lá há de vir a
verdade que salva e vence...”

A campanha de Lobato acaba for-
çando o governo a dar atenção ao pro-
blema sanitário. Cria-se uma campa-
nha de saneamento em São Paulo, sob
o comando de Arthur Neiva. O códi-
go sanitário é remodelado, transforma-
do em lei. E o escritor reúne seus arti-
gos sobre a questão no livro O
problema vital.

Mas Lobato achava necessário não
mobilizar apenas as elites, mas alertar
e educar o povo, principal vítima da
falta de saneamento. Escreve então Jeca
Tatu – a ressurreição. O conto, mais
conhecido como Jeca Tatuzinho, ser-
viu de inspiração para uma história em
quadrinhos bastante popular, que foi
divulgada em todo país através do
Almanaque do Biotônico Fontoura.
Jeca, considerado preguiçoso, bêbado
e idiota por todos, descobre que sofre
de amarelão. Trata-se. E transforma-se
em fazendeiro rico.
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0800 707 2003
www.fomezero.gov.br

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




