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É
com grande satisfação que oferecemos ao
leitor deste número de Revista de Mangui-
nhos os resultados da Pesquisa Mundial de
Saúde, desenvolvida sob os auspícios da
Organização Mundial da Saúde em diver-

sos países do mundo e cujo segmento brasileiro
coube à Fiocruz desenvolver no país.

Não é uma pesquisa biológica ou biomédica, marcas
registradas da Fiocruz, que os brasileiros conhecem
tão bem através das páginas desta Revista. Desta
vez, divulgamos os resultados de uma grande
pesquisa em saúde pública. Há quatro anos, a
Fiocruz foi extremamente crítica em relação ao
estudo desenvolvido pela OMS no ano 2000 e
publicado com o Relatório Mundial de Saúde
daquele ano.

A qualidade das críticas levantadas – que depois se
espalharam por todo mundo – deu a oportunidade
para que os pesquisadores da Fiocruz fossem
chamados a compor a equipe que construiria esta
nova metodologia que gerou os resultados, ora
apresentados nesta Revista. Leia e surpreenda-se!

Existem muitos outros artigos que apresentam uma
Fiocruz viva e atuante, coisa que o Brasil precisa e
que fazemos com qualidade e amor, em favor dos
nossos compatriotas.

Boa leitura e um afetuoso abraço
de todos nós da Fiocruz.

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

Divulgação IOC/Fiocruz

Injeção de estimulantes pode estar ligada à ocorrência da doença entre ex-jogadores

Prática comum nas décadas
de 70 e 80, o uso compartilha-
do de seringas para a injeção
de estimulantes pode estar li-
gado à ocorrência de casos de
heptaite C entre ex-jogadores de
futebol. A suspeita é resultado
da pesquisa realizada pelo he-
patologista Francisco José Dutra
Souto, professor da Universida-
de Federal do Mato Grosso, e
publicada na revista Memórias
do Inst i tuto Oswaldo Cruz, edi-
tada pela Fiocruz.

Além de alertar para um pro-
blema de saúde pública ainda
obscurecido pelo desconheci-
mento dos médicos e pelo pre-
conceito dos próprios ex-jogado-
res em relação ao dopping, a
pesquisa reúne pela primeira vez
indícios epidemiológicos capazes

Parceria entre
Brasil e Portugal
rende prêmio

A amizade entre o brasilei-
ro Josino Costa Moreira, tecnolo-
gista da Fiocruz, e o português
Luís Filipe Vieira Ferreira come-
çou no final da década de 80,
nos corredores, laboratórios e
cafeterias da Universidade
Loughborough, na Inglaterra,
onde ambos cursavam, respecti-
vamente, doutorado e pós-dou-
torado em química. Aproximados
pelo idioma, os pesquisadores
logo perceberam afinidades ci-
entíficas. Em 1996, a amizade se
transformou em parceria firmada
entre a Fiocruz e a Universidade
Técnica de Lisboa (UTL) e finan-
ciada pela Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) e pelo governo
português. Os resultados dessa
parceria foram recompensados
em maio, quando o projeto de
pesquisa Carcinógenos Ambien-
tais recebeu o prêmio União La-
tina/UTL, conferido aos melho-
res trabalhos de cooperação entre
equipes da UTL e de países lati-
no-americanos. O prêmio de 15
mil euros é oferecido pela União
Latina, uma organização intergo-
vernamental composta por na-
ções de línguas neolatinas. Ao
grupo pesquisa de Josino caberá
a quantia de cinco mil euros.

de caracterizar um novo grupo
de risco não só para a hepatite
C, mas também para outras do-
enças transmissíveis pelo sangue.

“Entrevistamos e testamos
para hepatite C 40 ex-jogadores
de futebol mato-grossenses que
estiveram em atividade entre
1970 e 1989 e que relataram ter
usado estimulantes injetáveis an-
tes de partidas, uma prática co-
mum, sobretudo em times de fu-
tebol pequenos e em cidades do
interior”, afirma Souto. “Deste
grupo, verificamos que três jo-
gadores estavam infectados, o
que representa 7% do total. Como
as estatísticas nacionais para a do-
ença não ultrapassam 2% da po-
pulação, a porcentagem en-
contrada entre estes ex-jogadores
salta aos olhos.

Taxas de hepatite C são
mais altas no futebol
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Um dos cassados pelo gol-
pe militar durante o episódio co-
nhecido como “Massacre de Man-
guinhos”, em 1970, quando dez
dos maiores pesquisadores da
Fiocruz foram impedidos de tra-
balhar e afastados de suas fun-
ções, o cientista Herman Lent fa-
leceu aos 93 anos no início de
junho, no Rio de Janeiro.

Lent foi editor da Revista Bra-
sileira de Biologia e das Memórias
do Instituto Oswaldo Cruz e pro-
fessor conferencista do CNPq até
1970. Com a cassação, foi para a
Universidade de Los Andes, na
Venezuela. Pesquisador associado
do Museu Americano de História
Natural de Nova York, foi agracia-
do com o prêmio Costa Lima da
Academia Brasileira de Ciências.

Publicou mais de 240 traba-
lhos científicos, entre os quais dez
novos gêneros e 97 espécies de
insetos e 22 novos gêneros e 89
espécies de helmintos. Existem
22 espécies de insetos que le-
vam o nome lenti, em sua home-
nagem. “Lent foi uma referência
mundial em triatomíneos e um

Uma publicação voltada para
a construção do conceito dos di-
reitos humanos em saúde. Esta é
a revista Saúde e direitos huma-
nos, que foi lançada no final de
junho pelo Ministério da Saúde,
em parceria com o Núcleo de
Estudos em Direitos Humanos e
Saúde (Nedh) da Escola Nacio-
nal de Saúde Sergio Arouca, da
Fiocruz. A publicação apresenta
uma série de artigos focalizando

Nobel no Rio

Em junho, o Rio de Janeiro
abrigou o Simpósio Internacional
sobre Óxido Nítrico, Citocinas e
Inflamação, um dos mais impor-
tantes eventos internacionais no
campo das ciências biomédicas
e da saúde humana, organizado
no Brasil pelo Instituto Oswaldo
Cruz. A organização do simpósio
contou com a colaboração do pro-
fessor Louis J. Ignarro, da Uni-
versidade da Califórnia, Prêmio
Nobel de Medicina em 1998. Ele
teve como co-colaborador o pro-
fessor John L. Wallace, da Uni-
versidade de Calgary, no Cana-
dá, um dos mais citados cientistas
da área da farmacologia. Ignarro
e equipe conduziram uma série
de pesquisas que possibilitaram
o desenvolvimento de medica-
mentos contra a impotência.

Morre Herman Lent

as múltiplas faces da produção
do direito à saúde.

A revista é dividida em três
partes. A primeira trata especifi-
camente sobre direitos humanos
de uma forma geral. A segunda
parte é voltada para ONGs ou
práticas na área dos direitos hu-
manos e saúde e a terceira é des-
tinada aos artigos de convidados
que estão, de alguma forma, li-
gados ao tema central da revista.

Direitos humanos
e saúde em debate

dos continuadores da obra de
Arthur Neiva. Conheci-o em 1939
e imediatamente nos tornamos
amigos e colaboradores”, diz Se-
bastião de Oliveira, outro cassa-
do, que o homenageou dando o
nome lenti a uma nova espécie
de mosca, em 1954.

Patente nos EUA

A Escola Nacional de Saúde
Pública Sergio Arouca, que com-
pleta 50 anos em setembro, ob-
teve a sua primeira patente nos
Estados Unidos. Trata-se de um
sensor biológico para detecção de
microorganismos através de fibra
óptica em tempo real, e sua me-
todologia de uso. O sensor é re-
sultado do trabalho do pesquisa-
dor da Ensp Aldo Pacheco
Ferreira, em parceria com Mar-
celo M. Werneck e Ricardo M.
Ribeiro, da UFRJ.

Ignarro ganhou o prêmio em 1998

Lent, um dos cassados de Manguinhos
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IE N S I N O

E
Vivi Fernandes

m janeiro de 2003, Ma-
riana Teixeira começou
mais uma fase em sua
vida estudantil. Depois
de meses de estudo,

conquistou uma vaga no curso téc-
nico Laboratório em Biodiagnós-

tico em Saúde da Escola Politéc-
nica de Saúde Joaquim Venâncio
(EPSJV), da Fiocruz. “Foi uma
época em que estudei muito para
os concursos de instituições pú-
blicas. Cheguei a passar para ou-
tra escola federal, mas a Fiocruz
pesou na minha escolha. Eu sa-
bia que seria bom estudar aqui”,

Um lugar para a educação
profissional em saúde

O novo prédio da
Escola Politécnica pode
atender a mil alunos
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conta a estudante de 16 anos.
Mariana nem desconfiava,

mas quando iniciou seu curso, a
Escola Politécnica também esta-
va em tempo de conquistas. Em
janeiro de 2003, foi iniciada a
construção de sua nova sede e,
em abril deste ano, a Escola foi
designada Centro Colaborador da
Organização Mundial da Saúde
(OMS) para Educação de Técni-
cos em Saúde. Hoje, estudantes
e trabalhadores desfrutam das
instalações do edifício construído
graças ao convênio com o Pro-
grama de Expansão da Educa-
ção Profissional (Proep), do Mi-
nistério da Educação, firmado
em 2002. O convênio garantiu
o financiamento para a constru-
ção de novo prédio no campus
da Fiocruz, em Manguinhos, e
para a aquisição de novos equi-
pamentos.

Com cinco mil metros qua-
drados distribuídos em três anda-
res, a construção garante a ampli-
ação da quantidade de salas de
aula e de espaços destinados às
atividades de pesquisa e desen-
volvimento tecnológico em edu-
cação profissional em saúde. As
instalações recém construídas po-
dem atender a cerca de mil alu-
nos por ano em educação pre-
sencial e a mais de 20 mil em
programas de ensino a distância.

O prédio tem quatro labora-
tórios de Manutenção de Equipa-
mentos, três de Técnicas de Bio-
diagnóstico, um de Informática,
um de Tecnologias Educacionais,
um para prontuários de Saúde e
14 relacionados a áreas de Edu-
cação Profissional em Saúde.

O antigo prédio comporta-
va um total de 22 alunos em seus
laboratórios de Técnicas de Bio-
diagnóstico. No novo edifício,
essa capacidade aumentou para
90. A oportunidade de melhorar

o planejamento dos espaços dos
laboratórios de Manutenção de
Equipamentos criou condições
para a elaboração de projetos.
“Pretendemos lançar novos cur-
sos em 2005, voltados para os
profissionais das áreas clínicas e
hospitalares, como técnicos de
radiologia e auxiliar de enferma-
gem”, diz o professor Francisco
de Paula Bueno.

Enquanto alguns setores da
escola se mudaram para salas mai-
ores ou racionalmente planejadas,
outros conquistaram espaços den-
tro da escola, como é o caso do
Laboratório de Tecnologias Edu-
cacionais (Labted) e da editoria da
revista Trabalho, Educação e Saú-
de. Devido à carência de espaço
físico na escola, estes setores fun-
cionavam em contêineres de 15
metros quadrados dispostos ao re-
dor da EPSJV. Hoje, o Labted tem,
além de uma sala, um estúdio de
gravação e ilha de edição.

A mudança beneficiou, em
especial, os 60 profissionais da
Escola Politécnica – cerca de me-
tade do total - que trabalhavam
na Expansão do campus da Fiocruz
e para os alunos que tinham que
transitar do campus para a Expan-
são, passando pela Avenida Bra-
sil, para assistir às aulas.

Segundo o diretor da EPSJV,
André Malhão, o novo prédio é
importante marco para a consoli-
dação da única escola federal de
educação profissional em saúde
do país. “Dado o seu significado
para o Sistema Único de Saúde e
para a educação profissional, tra-
ta-se de um projeto de interesse
comum às áreas de saúde e edu-
cação, afirma Malhão.

Com condições adequadas
para o estudo, os alunos se mos-
tram otimistas com relação ao fu-
turo profissional. Mariana, que
também é integrante do Grêmio

Estudantil da EPSJV, faz parte
desse grupo. “Acho que essa es-
cola me está me dando boas ba-
ses para que possa fazer um bom
curso de biomedicina”, diz a es-
tudante, referindo-se a sua pre-
tensão ao curso superior.

Escola é Centro
Colaborador da OMS

O dia 27 de abril de 2004
tornou-se uma data marcante para
a Fiocruz. Nesse dia, a Escola Po-
litécnica de Saúde Joaquim
Venâncio passou a assumir mais
uma responsabilidade: a de ser
Centro Colaborador da Organiza-
ção Mundial de Saúde para Edu-
cação de Técnicos em Saúde. A
indicação foi encaminhada pela
Direção da Organização Pan-
Americana de Saúde, por suges-
tão da Representação do Brasil.

A decisão foi tomada pelo
Comitê Executivo da OMS, em
Genebra, na Suíça. De acordo
com os critérios de avaliação da
OMS, a Escola recebeu nota má-
xima no quesito “Reconhecimen-
to de cursos de educação profis-
sional”. A unidade permanece
como Centro Colaborador da OMS
por um período de quatro
anos desde que o governo brasi-
leiro não faça nenhuma objeção.
Na sua nova condição, a Escola
Politécnica tem como atribuições:
desenvolver estudos técnico-ci-
entíficos sobre técnicos em saú-
de, preparar materiais educacio-
nais, dar consultoria para o
desenvolvimento local de educa-
ção permanente de técnicos em
saúde, disseminar informação e
conhecimento técnico-científico
sobre profissionais de saúde de
nível técnico e implementar
projetos para educação técnica
em saúde e para formação de do-
centes de cursos técnicos.
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Brasil ajuda africanos e latino-americanos a produzir remédios para
Aids

M E D I C A M E N T O S

Remédios pa

Far-Manguinhos produz
sete dos 15 medicamentos

usados no coquetel
contra a Aids



11agosto de 2004

Thais Aguiar

eferência mundial em
assistência a pacientes
de Aids, o Brasil come-
ça a exportar o conhe-
cimento adquirido no

combate à doença para países em
desenvolvimento. Em maio, téc-
nicos do Instituto de Tecnologia
em Fármacos (Far-Manguinhos)
da Fiocruz estiveram em missão
na África. Foram averiguar as pos-
sibilidades de adaptação de fá-
bricas para produção de anti-
retrovirais na Nigéria e de
construção de uma fábrica nova
em Moçambique. A visita técni-
ca é uma das fases do projeto

ara o mundo

R
gramas, fortalecendo seus labo-
ratórios de controle de qualidade
é outro objetivo. O projeto en-
volve, inicialmente, Angola,
Nigéria, Venezuela, Guiana e
Moçambique, primeiro país com
o qual o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva assinou protocolo
de cooperação no ano de 2003.
No mês de março, os ministérios
da Saúde da Nigéria e do Brasil
assinaram protocolo de intenções
para cooperação nas áreas de
malária, saúde da família, imuni-
zações e Aids. Far-Manguinhos
pretende capacitar esses países
na produção de sete anti-
retrovirais, reduzindo seus cus-
tos de importação de medicamen-

Futuro Positivo: cooperação na
produção local de ARVs, elabo-
rado pela equipe de Far-Mangui-
nhos por solicitação de países
africanos e latino-americanos in-
teressados em compartilhar o co-
nhecimento brasileiro no comba-
te à Aids.

O projeto prevê modelos
industriais de unidades produto-
ras de ARVs, assessoria técnica,
transferência de tecnologia de
produção e garantia de qualida-
de dos medicamentos. “Através
da parceria sul-sul, pretendemos
ajudá-los a instituir a produção
pública de medicamentos, esti-
mular a autonomia dos nossos
parceiros e amenizar a depen-
dência de auxílio externo para o
tratamento da Aids”, enfatiza a
diretora de Far-Manguinhos, a
química Núbia Boechat.

Garantir qualidade dos me-
dicamentos usados em seus pro-

tos e auxiliando no tratamento da
população atingida pela epide-
mia de Aids.

Em visita à Nigéria, os técni-
cos de Far-Manguinhos avaliaram
a infra-estrutura de duas fábricas,
a possibilidade de adaptação de
uma delas para fabricação de
ARVs e os recursos humanos lo-
cais disponíveis para funcionar a
fábrica. “É um projeto social de
grande envergadura capaz de
minimizar a mortalidade por Aids
na África e mostrar ao mundo a
qualificação técnica brasileira na
área farmacêutica”, diz Gilberto
Talina, assessor do projeto.

De acordo com a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), um
em cada 12 africanos tem Aids.
O impacto desse quadro se es-
tenderá pelas gerações futuras.
Na África Subsaariana, 25% das
crianças serão órfãs devido à Aids
em 2010.
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Um xarope para prevenir a anemia

Instituto de Tecnolo-
gia em Fármacos
(Far-Manguinhos/
Fiocruz) aprimorou a
fórmula de sulfato

ferroso – substância prescrita no
combate e prevenção da anemia
–, e desenvolveu um medicamen-
to mais agradável ao paladar. O
sabor laranja, o aspecto amarelo-

claro, a consistência de mel fino
e a nova concentração fazem do
xarope de sulfato ferroso um pro-
duto ideal para crianças. O gosto
de metal e o aspecto escuro do
produto, tradicionalmente utiliza-
do na rede de saúde, são os mai-
ores entraves para a assimilação
do medicamento.

“Uma queixa freqüente das

mães é que as crianças não acei-
tam bem o sulfato ferroso”, diz a
médica Elyne Montenegro Engs-
trom, da Escola Nacional de Saú-
de Pública (Ensp/Fiocruz) e do
Instituto de Nutrição Annes Dias,
instituições que solicitaram a Far-
Manguinhos o desenvolvimento
do novo medicamento, que está
sendo adotado em programa de

O

Xarope foi testado com
sucesso numa creche
do Rio de Janeiro
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combate à anemia da prefeitura
do Rio de Janeiro. No segundo
semestre, ele será distribuído tam-
bém em rede nacional pelo Mi-
nistério da Saúde.

O produto desenvolvido por
Far-Manguinhos difere dos dispo-
níveis no mercado, como ressal-
ta a analista de pesquisas Andréa
Nóbrega. “Não há nenhum outro
com essa concentração e pala-
dar”. A faixa etária até 2 anos é
de grande vulnerabilidade bioló-
gica à anemia. “Isso porque a cri-
ança tem um crescimento acele-
rado e o ferro ingerido na
alimentação é insuficiente para
repor as necessidades dessa
fase”, diz Elyne, que acompanha
o programa de combate à ane-
mia da prefeitura, sobre o qual
prepara sua tese de doutorado.
O frasco de 100ml de xarope,
com copinho para a dose e trans-
porte até a unidade de saúde,
sairá em torno de R$ 2 para a
rede pública.

No Brasil, as taxas de ane-
mia são muito altas. Especialistas
estimam que 50% a 70% da po-
pulação infantil nessa faixa etária
são atingidas pela síndrome. Es-
tudos publicados por Malaquias
Batista Filho e Luís Oscar no Ca-
derno de Saúde Pública (PE/2003)
apontam taxas ainda maiores no
Nordeste: 80%. Comparada às ta-
xas nos Estados Unidos, a dife-
rença é discrepante: lá, é de ape-
nas 2%. Preocupado em mudar
esse quadro, o Ministério da Saú-
de montou um grupo de trabalho
com especialistas de todo o país.
“O combate à anemia será uma
das prioridades do Ministério para
este ano”, adianta a consultora da
Coordenação Geral da Política de
Alimentação e Nutrição do MS Pa-
trícia Gentil.

 Na faixa etária de seis me-
ses aos 2 anos, a anemia pode

ser considerada “doença demo-
crática”, pois atinge crianças de
todas as classes sociais devido à
vulnerabilidade biológica. Porém,
em geral, a anemia atinge com
mais freqüência a população de
baixo poder aquisitivo, pois está
associada à carência de alimen-
tação balanceada, saudável e rica
em ferro. Medicamento antianê-
mico é um dos focos de Far-Man-
guinhos, cuja missão é assesso-
rar o Ministério da Saúde em
estratégias de assistência farma-
cêutica, desenvolvendo pesqui-
sas e produzindo medicamentos,
sobretudo no combate a doenças
negligenciadas como a anemia.

O xarope começou a ser de-
senvolvido em 2002. Hoje, está
sendo distribuído em seis pos-
tos de saúde da Prefeitura do Rio,
em um projeto-piloto cujo
objetivo é comparar a efetivida-
de das doses semanais e diárias
na prevenção da anemia. “As cri-
anças atendidas recebem o xa-
rope, além da orientação alimen-
tar de profissionais treinados para
prevenção da anemia”, diz
Elyne, que elaborará um estudo
no qual verificará a dosagem
mais efetiva e de menor custo
para o programa.

A expectativa dos profissi-
onais de saúde e dos idealiza-
dores do projeto em torno da
aplicação do xarope é grande.
“Acredito que ele terá um forte
impacto ao melhorar a aceita-
ção e a adesão ao tratamento.
Além disso, ele é barato e man-
tém a qualidade”, avalia Elyne.

Fortificação alimentar

O tipo mais comum de ane-
mia é a por deficiência de ferro
– anemia ferropênica ou ferro-
priva. O ferro é vital ao orga-
nismo, pois é indispensável à
produção de hemoglobina, que

carrega oxigênio dos glóbulos
vermelhos do sangue (hemáci-
as). A deficiência em ferro pre-
judica o crescimento, o desen-
volvimento motor, cognitivo, a
linguagem e a memória. “Ela ain-
da debilita o sistema imunológi-
co, favorece infecções, doenças
e em gestantes, está associada a
complicações como o parto pre-
maturo. Também diminui a ca-
pacidade do trabalho em adul-
tos”, enfatiza Elyne.

Além de prevenir com sul-
fato ferroso, outra medida eficaz
no combate à anemia é a fortifi-
cação alimentar, que a partir do
segundo semestre será obrigató-
ria conforme regulamentou a
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa). Às farinhas de
trigo e de milho devem ser adi-
cionadas ferro e ácido fólico, for-
tificando, conseqüentemente, to-
dos os derivados, como pães,
bolos e biscoitos.

Com ou sem medicamento,
a alimentação não pode ser des-
cuidada. Beterraba e espinafre,
ao contrário do propagado, “não
são os alimentos mais ricos em
ferro”, afirma Elyne. A dieta rica
em ferro deve contemplar o con-
sumo de carnes, fígado, rim, co-
ração, frango, peixe, feijão, ver-
duras, como agrião e couve.

Alimentos que aumentam a
absorção do ferro, como os que
contêm vitamina C (laranja, limão,
acerola, abacaxi e caqui) devem
ser priorizados. “Não se deve in-
gerir junto a refeições mates,
chás, cafés, leite, refrigerantes,
pois prejudicam a absorção do
ferro pelo organismo”, diz Elyne.
Já sucos cítricos e frutas facilitam
a absorção. “É preciso incentivar
nas crianças o hábito de uma di-
eta alimentar saudável, colorida
e variada. É bom para a saúde e
previne doenças”.
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Dois em um contra malária

O número de trabalha-
dores saltou de 89, em
1999, para 230, em 2003
– um crescimento de
158%. Hoje, os trabalha-
dores de Far-Mangui-
nhos trabalham sem in-
terrupção, 24 horas por
dia, de domingo a do-
mingo, divididos em três
turnos (6h às 14h, das
14h às 22h, das 22h às
6h). Até 1999, apenas
um turno funcionava.

Força

de trabalho

24 horas

em aí o antimalárico
dois em um – fórmu-
la que combina dois
antimaláricos em um
só medicamento. Iné-

dita no mundo, a combinação foi
desenvolvida como parte do pro-
jeto FACT (Fixed Artesunate-
based Combination Treatment for
Malaria ou Combinação Fixa à
Base de Artesunato para Trata-
mento da Malária), que envolve

diversas instituições internacio-
nais sob a coordenação da recém-
criada Iniciativa para Drogas para
Doenças Negligenciadas (DNDi),
resultado da reunião de Far-Man-
guinhos, Conselho Indiano de
Pesquisa Médica, Instituto de Pes-
quisa Médica do Quênia, Minis-
tério da Saúde da Malásia, Insti-
tuto Pasteur, organização Médicos
Sem Fronteiras, Organização
Mundial de Saúde (OMS), Progra-

V

Técnico de Far avalia qualidade dos medicamentos
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ar-Manguinhos al-
cançou uma marca
histórica na produ-
ção de medicamen-

tos. Em 2003, foram produ-
zidas 1,7 bilhão de unidades
farmacêuticas (comprimidos,
cápsulas, pomadas e cre-
mes), superando em 24% a
produção de 2002 e em dez
vezes a produção de 1997,
quando Far-Manguinhos pro-
duzia 170 milhões de unida-
des. A meta para este ano é
de dois bilhões de unidades
de medicamentos usados no
tratamento de diabetes, hi-
pertensão, tuberculose, ane-
mias, hanseníase, além de
ansiolíticos, antiinflamatórios,
analgésicos, antibacterianos,
corticóides, neurolépticos,
anti-retrovirais e outros.

Só no ano passado, o Mi-
nistério da Saúde economizou
mais de R$ 200 milhões ao
adquirir de Far-Manguinhos
medicamentos por preços em
média 50% mais baixos do
que os genéricos de merca-
do. “Essa economia demons-
tra a vantagem em investir nos
laboratórios públicos, impul-
sionando a produção nacio-
nal de medicamentos e a pes-
quisa para desenvolver novos
farmoquímicos”, destaca a di-
retora Núbia Boechat.

Far-Manguinhos é o úni-
co dos 18 laboratórios públi-
cos do Brasil a pesquisar no-
vos fármacos (substâncias
com ação terapêutica), além
de produzir novos medica-
mentos para combater as prin-
cipais doenças que mais atin-
gem a população, sobretudo
as doenças negligenciadas
pelo mercado farmacêutico e
para aquelas cujo tratamento
impacta, significativamente, o
orçamento do MS. Em 2003,
foram produzidos mais de um
milhão de medicamentos só
para atender o Programa de
Hipertensão e Diabetes.

Para a diretora de Far, três
fatores principais explicam o
salto de produção de Far-
Manguinhos. “A qualificação
dos funcionários, a contrata-
ção de novos especialistas
oriundos do mercado priva-
do e a certificação de Boas
Práticas de Produção, conce-
dida pela Anvisa a partir de
2002”, afirma. “Além disso,
equipamentos de ponta, mo-
dernização do fluxo de pro-
cesso produtivo e reciclagem
permanente do efetivo ajuda-
ram a promover esse avan-
ço”, acrescenta. A área de pro-
dução se expandiu de 1.034
m2 para 2.373 m2 após tér-
mino das obras.

Brasil economiza

R$ 200 milhões em

medicamentos

F

ma das Nações Unidas para o De-
senvolvimento (Pnud) e Banco
Mundial. O projeto é financiado
pela Comunidade Européia.

Atualmente, a resistência
desenvolvida pelo parasita cau-
sador da doença, o mortal Plas-
modium falciparum, é o maior
problema no tratamento de paci-
entes. “Estudos verificaram que
o plasmódio causador da doença
rapidamente ficava resistente ao
antimalárico e que a combinação
de dois princípios ativos retarda-
ria o aparecimento de resistên-
cia”, explica a diretora de Far-
Manguinhos, Núbia Boechat.

Os primeiros testes relativos
ao dois em um registraram resul-
tados animadores em cães e ra-
tos e estão sob análise da Uni-
versidade Sains Malaysia, na
Malásia. Na segunda fase do de-
senvolvimento dessa nova asso-
ciação, a universidade avaliará a
dosagem que, com segurança,
pode ser ingerida por voluntári-
os sãos sem causar problemas
tóxicos ao organismo.

“Se os resultados confirma-
rem o bom perfil de tolerabilida-
de dessa associação, prossegui-
remos com estudos clínicos em
pacientes com malária não com-
plicada no hospital da Universi-
dade de Mahidol, na Tailândia”,
informa Isabela Ribeiro, consul-
tora do Programa Especial para
Pesquisa e Treinamento em Do-
enças Tropicais (TDR).

Por ano, a malária atinge cer-
ca de 250 milhões de pessoas por
ano, com mais de dois milhões
de óbitos. Em alguns países da
África, 10% das mortes de crian-
ças abaixo de 5 anos de idade é
provocada por efeitos diretos da
malária. No Brasil, são mais de
200 mil casos por ano, com maior
concentração na região Norte, con-
siderada endêmica.
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C O M P O R T A M E N T O

Sarita Coelho

s homens são res-
ponsáveis por mais
de 50% dos atos de
violência no Brasil.
Para entender a li-

gação entre o gênero masculino
e a agressividade, um estudo do
Departamento de Biologia do Ins-
tituto Oswaldo Cruz investigou a
construção da masculinidade em
três grupos sociais do Rio de Ja-
neiro. Funkeiros, lutadores de jiu-
jítsu e dançarinos de charme re-
velaram a existência de dois
estilos masculinos diferentes. O
primeiro, considerado guerreiro,
privilegia a força física e a bruta-
lidade, o outro, chamado de pa-
cificador, utiliza o corpo como for-

ma de sedução. Os resultados,
publicados no livro Violência e
estilos de masculinidade, da Edi-
tora FGV, mostram que não se
pode generalizar quando o assun-
to é violência.

“Os homens são as maiores
vítimas e agentes da violência
não só no Brasil, mas em outros
países. Lidamos com isso de uma
forma muito natural, como se fos-
se normal do homem guerrear e
matar. Fiz um trabalho etnográfico
para identificar os vários estilos
de masculinidade entre os gru-
pos estudados”, explica a soció-
loga Fátima Regina Cecchetto,
que assina a pesquisa.

Segundo a pesquisadora, os
homens sentem a necessidade de
provar sua masculinidade. Como
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essa é uma construção social, ela
assume diferentes estilos de acor-
do com os contextos. Nos grupos
estudados, um ponto em comum
é que todos compartilhavam ex-
periências ligadas ao lazer e ao
esporte e, eventualmente, às re-
des subterrâneas da criminalidade.

O trabalho tomou como base
entrevistas realizadas com inte-
grantes desses grupos. As pergun-
tas incluíam questões sobre bri-
gas, masculinidade e a história de
vida dos participantes. Depoimen-
tos foram coletados entre homens
freqüentadores de bailes, boates
e academias. A idéia era buscar
semelhanças e diferenças nos
enfoques sobre a masculinidade.
Durante a pesquisa de campo,
Fátima literalmente se infiltrou
entre os grupos. Ela praticou jiu-
jítsu, freqüentou bailes funk e de
charme, fez amizades e ganhou a
confiança dos entrevistados.

Estilos guerreiros

O estudo com lutadores foi
feito em uma academia de jiu-
jítsu localizada na Zona Sul do
Rio de Janeiro, região onde o
poder aquisitivo é mais alto. Fá-
tima entrevistou professores e
construiu uma rede de conheci-
dos. Assim, reconheceu homens
que “por um bom motivo” po-
dem se envolver em uma briga.
É o que eles chamam de “com-
prar o barulho”, comprar a briga
do outro em caso de “covardia”.

Exemplos mais extremos de
brigões de rua são reconhecidos
nos chamados pitboys, lutadores
que agem em bando exibindo
brutalidade. Eles estariam pro-
movendo um afastamento da fi-
losofia da luta, baseada na cal-
ma e no autocontrole, e criando
um novo padrão: a valorização
da força bruta.

“A violência é evidenciada

na positivação da força física para
causar danos sérios ao oponen-
te. Sob condições específicas,
entre alguns lutadores de jiu-jítsu,
o descontrole pode transbordar
em forma de agressão manifesta
em expressões de homofobia,
violência com mulheres e até
homicídios”, diz Fátima. “Alguns
lutadores afirmaram nunca terem
conhecido um pitboy. Quando
muito, eles seriam os novatos,
desprovidos de autocontrole, si-
tuados nas hierarquias mais infe-
riores do esporte”.

Ela conta que nas academi-
as o corpo forte do lutador é uma
prova de masculinidade. Quan-
do eles se impõem pela força fí-
sica, ganham prestígio e obtém
vários bens, como status entre
outros homens e o interesse das
mulheres. Para eles, a presença
do sexo feminino naquele con-
texto é motivada pela fama, status
e dinheiro do lutador. Essa foi
uma das dificuldades da pesqui-
sadora no decorrer de seu traba-
lho de campo. Para muitos luta-
dores era difícil de acreditar que
aquela figura feminina estava lá
para uma pesquisa e não por
atração sexual.

Um fenômeno semelhante
ocorre entre os freqüentadores de
galeras funk na Zona Norte da ci-
dade. Nos bailes de corredor,
onde é feita uma separação entre
dois grupos que se enfrentam
mutuamente, a figura do “dispo-
sição” – aquele que tem disposi-
ção para a briga – é uma marca
emblemática da masculinidade.

“No funk, as regras de con-
duta nos embates são quase
inexistentes e o prazer de atacar
e causar danos sérios não é des-
prezível. A galera retém o orgu-
lho viril das disputas violentas.
As agressões sofridas nos bailes
deixam ferimentos e cicatrizes,

mas não desestimulam a ida ao
corredor”, descreve.

Segundo a pesquisadora,
aqueles que só apanham ou que
fogem dos confrontos por medo
ganham apelidos como “pilhas
fracas”, “buchas” ou “bundões”.
Nos grupos de lutadores e de
funkeiros, o corpo afirma a in-
corporação de valores masculi-
nos e guerreiros.

Um contraponto

O corpo também desempe-
nha um papel fundamental na
configuração da masculinidade
entre os dançarinos de charme,
ritmo musical mais lento quando
comparado à sonoridade do funk.
Esse grupo, comum na Zona Nor-
te do Rio, adota um estilo mas-
culino pacificador, no qual o cor-
po é visto como a afirmação da
etiqueta e valorização do negro
na sociedade.

“Eles não positivam a vio-
lência. Utilizam outra arma, como
a sedução do corpo charmoso e
suave para dançar. Talvez por-
que esse seja um espaço mais
heterogêneo em relação à idade
e classes sociais e também pelo
componente histórico desse bai-
le, ligado a espaços negros
politizados e democráticos”, diz.

Para ela, o fato de gale-
ras funk e lutadores de jiu-jítsu
exibirem um estilo de sociabili-
dade semelhante, apesar de es-
tarem inseridos em segmentos
sociais distintos, segundo renda
e escolaridade, mostra que é im-
possível fazer qualquer genera-
lização com base no sexo e na
classe social. “Nem todo freqüen-
tador de bailes funk participa de
confrontos. O mesmo ocorre en-
tre os brigões de boates, que nem
sempre são lutadores. É preciso
tomar cuidado para não estigma-
tizar”, observa.
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Um camelô diferente

m camelô diferente,
que oferece idéias e
informação no lugar
de produtos, vem des-
pertando a atenção de

moradores na principal rua da fa-
vela Parque Oswaldo Cruz, na
Zona Norte do Rio de Janeiro. Tra-
ta-se da barraca do camelô
educativo, que disponibiliza infor-
mações sobre doenças sexualmen-
te transmissíveis (DSTs). A idéia
surgiu da dificuldade de algumas
mulheres em negociar com o par-
ceiro o uso do preservativo. Mo-

U

radoras da comunidade, em sua
maioria donas de casa, de nível
de escolaridade baixo e algumas
vezes vítimas de violência domés-
tica, elas se queixavam de não
conseguir convencer o parceiro a
experimentar o sexo seguro. A
estratégia criada pelo núcleo de
DST/Aids do Centro de Saúde
Germano Sinval Faria da Fiocruz
visa sensibilizar os homens, incen-
tivar atitudes de proteção e for-
necer preservativos.

“O camelô educativo é
composto pela caixinha tira-dú-
vidas, pelo varal informativo e
pelo mural interativo. Quem tem
vergonha de fazer uma pergunta
oralmente, coloca sua dúvida na
caixinha e ela será respondida na
semana seguinte no mural
interativo, sem fornecer a identi-
ficação do participante. Já o va-
ral é onde ficam expostas infor-
mações sobre DSTs tiradas de um
álbum seriado da secretaria mu-
nicipal de Saúde do Rio de Ja-
neiro”, explica a assistente soci-
al Idenalva Silva. “O fato de
conter imagens chama atenção
das pessoas, que se aproximam,
fazem perguntas, relatam expe-
riências e obtêm informações”,
descreve Wilma Pereira, agente
de saúde do projeto.

Não só os moradores da
comunidade se beneficiam com
o camelô. Trabalhadores que pas-
sam pela rua, como motoristas e
entregadores, também param
para receber informação. “Fica
muita gente em volta da barraca,
alguns nos chamam em um can-
to e falam sobre seus problemas.

E D U C A Ç Ã O

Trabalho de conscientização
inclui orientação sobre doenças
sexualmente transmissíveis
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O Centro de Saúde Escola
Germano Sinval Faria orienta
suas ações para a promoção da
saúde e realiza diversos traba-
lhos no conjunto de favelas que
integram o Complexo de Man-
guinhos. São elas: Parque Oswal-
do Cruz, Parque Carlos Chagas,
Parque João Goulart, Vila Turis-
mo, Conjunto Habitacional Pro-
visório 2, Vila União, Vila São
Pedro, Conjunto Nelson Mandela,
Conjunto Samora Machel, Comu-
nidade Agrícola de Higienópolis,
Mandela de Pedra, Vitória de
Manguinhos e  Greenville.

Com uma população supe-
rior a 30 mil habitantes, o local
enfrenta carências de educação,
cultura, saúde, infra-estrutura ur-
bana, cultura e lazer. Esse qua-
dro coloca Manguinhos na 122ª
posição entre os 126 bairros do

Já houve histórias sobre HPV,
dúvidas sobre coceiras ou gravi-
dez e experiências sexuais.
Quando necessário, nós encami-
nhamos para o posto de saúde
da Fiocruz”, diz Idenalva.

Na caixinha, as dúvidas
mais freqüentes são sobre as
formas de transmissão do HIV.
Segundo as pesquisadoras, até
os idosos chegam a pegar pre-
servativos. São distribuídas qua-
tro caixas de preservativos por
semana e cada participante tem
direito a 12 unidades por mês.
O número ainda é considerado
baixo pelas pesquisadoras, já
que o camelô tem cerca de 600
pessoas cadastradas.

A parceria com a Associa-
ção de Moradores do Parque
Oswaldo Cruz começou na dé-

cada de 80. Todo mês são rea-
lizadas atividades de troca de
informações com ênfase no co-
nhecimento do corpo, anticon-
cepção, sexualidade e cidada-
nia na própria sala da associação.
As pesquisadoras convidam es-
pecialistas que dão palestras e
exibem vídeos educativos.

Trabalho também inclui
bazar da solidariedade

e oficina de arte

“Esse trabalho levanta a auto-
estima das mulheres, que passam
a trabalhar, estudar e se cuidar.
Algumas adolescentes que come-
çaram nos ajudando, resolveram
terminar os estudos e hoje têm
uma profissão”, comenta Idenal-
va. Para o futuro, elas pretendem

fazer uma avaliação do trabalho
com o camelô educativo, definir
o perfil dos participantes e mon-
tar uma cartilha sobre DST com
uma linguagem voltada para esse
público. “Na comunidade, a po-
pulação é bastante engajada nes-
se projeto. Já temos até um blo-
co de carnaval todo estruturado
com músicas que falam de pre-
venção”, diz Wilma.

Além do camelô educativo,
o Núcleo de DST/Aids possui
outros projetos sociais, como a
oficina de mulheres, onde as in-
teressadas aprendem a fazer ve-
las decorativas e arranjos de flo-
res e ganham uma ocupação, e o
bazar da solidariedade, que dá
uma ajuda financeira a soroposi-
tivos carentes, a partir da venda
de mercadorias.

Rio, com um Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH) de
0,726, segundo dados divulga-
dos em 2000. O IDH mede a
qualidade de vida e varia de 0 a
1. Quanto mais próximo do nú-
mero 1 melhor a situação socio-
econômica.

Entre os projetos criados
com o objetivo de promover o
desenvolvimento social e a
melhoria de qualidade de vida da
população que habita e trabalha
na região, destaca-se o Programa
Desenvolvimento Local Integra-
do e Sustentável de Manguinhos
(Dlis-Manginhos). Esse programa
estrutura trabalhos articulados
com a comunidade em quatro
grandes áreas: geração de traba-
lho e renda; habitação, ambiente
e saneamento; saúde, alimenta-
ção e nutrição; e desenvolvimen-

to social, que abrange educação,
cultura, esporte e lazer.

Além da Fiocruz, participam
do programa a Cooperativa dos
Trabalhadores Autônomos de
Manguinhos (Cootram), a Finan-
ciadora de Estudos e Projetos
(Finep), o Comitê das Entidades
Públicas no Combate à Fome e
Pela Vida (Coep), a Prefeitura
Municipal do Rio de Janeiro, a
Fundação Bento Rubião, as asso-
ciações de moradores e outras
instituições governamentais e
não-governamentais com atuação
no local.

A iniciativa envolve um tra-
balho sistemático de monitora-
mento e avaliação, com apoio da
Finep, visando a elaboração de
um sistema de indicadores que se
pretende expansível para expe-
riências em outras regiões do país.

Presença em comunidades carentes
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P E S Q U I S A

uma escolha médica ou cultural?

Organização Mundial
de Saúde (OMS) re-
comenda que o nú-
mero de cesarianas
não ultrapasse 15%

do total de partos. Por que então
este procedimento cirúrgico, que
foi desenvolvido para salvar mãe
e bebê em casos de risco, hoje
corresponde a 40% dos partos re-
alizados no Brasil? Uma pesqui-
sa da Escola Nacional de Saúde
Pública (Ensp) acompanhou 909
mulheres cariocas que haviam
acabado de dar à luz para tentar
descobrir o motivo desta “cultura
da cesárea” e percebeu que, ao
menos nas maternidades da ci-
dade do Rio de Janeiro onde a

pesquisa foi realizada, não exis-
te preferência pelo parto cesáreo.

“Entrevistamos puérperas
atendidas em duas maternidades
ligadas ao SUS”, explica a sanita-
rista Gisele Peixoto Barbosa.
“Quase 76% delas afirmaram pre-
ferir o parto normal, alegando so-
bretudo a recuperação mais difí-
cil, a dor e o sofrimento  depois
da cirurgia.” 82,9% das entrevis-
tadas não solicitou o procedimen-
to e, daquelas que o solicitaram,
77,8% o fez durante o trabalho
de parto, motivadas principal-
mente pela dor.

Apesar do estudo não per-
mitir generalização, a pesquisa-
dora observa que o mesmo apon-

A

Cesariana X parto normal:

ta para a existência de uma “cul-
tura do parto normal”. “Uma “cul-
tura de cesárea” que considera
este tipo de parto a melhor for-
ma de nascer parece não estar
totalmente introjetada nas mulhe-
res”, Gisele avalia. “Os altos ín-
dices de cesárea parecem ser
reflexo da falta de informação da
mulher, a precária humanização
do atendimento e de uma cultura
médica que prioriza intervenções
cirúrgicas e banaliza a cesárea.”

Medidas
pró-parto natural

Como estratégia para a re-
dução da taxa de parto cesáreo,
a sanitarista sugere o esclareci-
mento das gestantes no pré-natal
e uma reorientação dos profissi-
onais de saúde, além da refor-
mulação da estrutura de assistên-
cia com o uso de métodos não
farmacológicos de relaxamento,
como massagens, e a permissão
da entrada de acompanhantes nas
salas de pré-parto e parto.

A pesquisadora ressalta, ain-
da, que o parto natural permite
maior interação da criança com a
mãe nos primeiros dias de vida,
já que a recuperação da gestante
é mais rápida do que na cesaria-
na. Lembra também que o parto
normal dá a possibilidade da
mulher ser protagonista de um
momento ímpar na sua vida: o
nascimento de um filho e não se
tornar simplesmente o objeto de
uma intervenção cirúrgica, onde
tem um papel passivo.

Madonna Lita, de
Leonardo da Vinci
(1452-1519),
pintado em 1490
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P E S Q U I S A

Ricardo Valverde

omo o brasileiro se ali-
menta? Que remédios
ele anda consumindo?
Estas e outras pergun-
tas relativas à saúde

pública nacional serão respondi-
das até o final de 2004, quando
deverão ser divulgados novos da-
dos da Pesquisa Mundial de Saú-
de (PMS). Nutrição e medicamen-
tos são os dois grandes itens cujos
dados ainda faltam serem tabula-
dos pela equipe responsável pelo
estudo no país – trabalho que ocu-
pará os integrantes neste segun-
do semestre. A coordenação da
pesquisa, inédita no Brasil, está
instalada no Centro de Informa-
ção Científica e Tecnológica (Cict)

da Fundação Oswaldo Cruz.
Este foi o grupo que em maio
passado publicou os primei-
ros resultados deste que é o
mais completo e diversifica-
do diagnóstico das condições
de saúde da população brasi-
leira. A pesquisa, que é de-
senvolvida pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), ava-
lia os sistemas de saúde de
71 países.

De acordo com a pesqui-
sadora Célia Landmann Szwar-
cwald, coordenadora (com
Francisco Viacava) da PMS no
Brasil, a equipe vai agora se
dedicar a quantificar a alimen-
tação da população. Uma das
perguntas – os dados são re-
lativos ao questionário que foi
respondido por cinco mil fa-
mílias de todas as regiões e

classes sociais, entre janeiro e se-
tembro de 2003 – se refere a que
alimentos o brasileiro consome ou
não (considerando-se os itens “fru-
tas”, “vegetais”, “carne” e “carboi-
dratos”). E ainda se faz uso diário
desses produtos.

Fiocruz e Organização Mundial de Saúde
fazem mais completo levantamento sobre
as condições de saúde da população

C

Brasil mostra

a sua cara
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Outra categoria pesquisada
será a dos medicamentos. Procu-
rou-se saber dos entrevistados
quantos remédios mantêm em
casa, quais são e por quem foram
prescritos. Como todas as demais
perguntas, lembra Célia, esta tam-
bém é baseada na percepção que
o indivíduo tem de sua própria
condição de saúde. “Todo o ques-
tionário é auto-avaliativo. É o pró-
prio entrevistado quem nos infor-
ma sobre as condições de saúde
em que vive”. Como muitos bra-
sileiros têm o hábito de se auto-
medicarem, os dados deste item
deverão trazer informações bas-
tante úteis e relevantes para ações
de saúde pública.

Para que os números sejam
avaliados da maneira mais efici-
ente possível, Célia afirma que
está buscando firmar parcerias
com outras instituições públicas
que atuam no setor. Recentemen-
te, ao participar do 6º Congresso
Brasileiro de Epidemiologia, em
Olinda, a pesquisadora, além de
apresentar o trabalho, fez contatos
com outros pesquisadores visan-
do esta finalidade. Em seguida os
resultados serão divulgados no
meio acadêmico internacional.

Célia disse que outra ativida-
de a ser feita pela equipe da PMS
neste segundo semestre será a de
analisar as chamadas “vinhetas”,
historinhas em que o entrevistado
julgava uma determinada condição
de saúde, mas tendo como foco
uma terceira pessoa. “Às vezes as
pessoas se sentiam mais à vonta-
de para responder quando pergun-
távamos o que ele achava que ou-
tro indivíduo faria na mesma
situação. Assim, confrontaremos
essas duas realidades”, diz. A pes-
quisadora acrescenta que o maior
detalhamento analítico da PMS le-
vará à realização de testes estatís-
ticos para observar as prováveis

diferenças sanitárias em relação às
diferenças sociais.

Esta pesquisa, a primeira do
gênero feita no país, deverá ter
atualizações daqui para frente, na
opinião de Célia. “Daqui a pouco
tempo os dados se tornarão obso-
letos. Para que tenhamos uma ação
eficaz no desenvolvimento de po-
líticas públicas, precisaremos
monitorar freqüentemente a popu-
lação. E as pessoas também têm,
obviamente, o direito de ter aces-
so a esses dados”, declara Célia,
anunciando que o seu desejo é o
de que os brasileiros tenham uma
vida mais saudável a partir da pes-
quisa, modificando alguns hábitos
que são nocivos à saúde.

Jovens consomem menos
cigarro que adultos

Foi com animação que ela
constatou que o consumo de taba-
co entre os jovens é menor em
relação aos adultos. A mesma sa-
tisfação não foi obtida no que diz
respeito ao álcool, consumido em
quantidades praticamente iguais
por jovens e adultos. No Canadá,
diz Célia, o governo divulga os
resultados de estudos semelhantes
com bastante ênfase, visando atin-
gir a totalidade da população e as-
sim mudar os hábitos. A intenção
é que aqui seja semelhante.

Entre os números que cha-
maram a atenção dos pesquisa-
dores está o de que os brasilei-
ros gastam em média 19% da
renda com saúde e muitos aca-
bam se endividando para pagar
essa despesa; 14,4% dos cidadãos
não têm mais nenhum dente na-
tural; 10,1% são obesos; e 28,5%
estão acima do peso. As princi-
pais queixas de saúde da popu-
lação estão ligadas à saúde men-
tal, como o estado de ânimo,
problemas de sono, dificuldade
de concentração e outras.

A pesquisa teve dez coor-
denadores regionais, que abran-
geram 250 dos 216 mil setores
censitários do Brasil, já que foi
utilizada a divisão feita pelo
IBGE. Apesar disso, o financia-
mento da OMS não permitiu que
os dados fossem detalhados por
estados – o que já levou algumas
das unidades da Federação a ma-
nifestar interesse em organizar
pesquisas locais. Esses coordena-
dores regionais comandaram uma
rede de entrevistadores que an-
tes de bater à porta das pessoas
mandava uma carta solicitando
autorização – a escolha foi alea-
tória. “Em geral tivemos mais re-
sistências para entrar na casa dos
mais ricos. Em certos bairros so-
fisticados de São Paulo, por
exemplo, as barreiras de segu-
rança são muitas, o que dificul-
tou o trabalho. Já nos bairros mais
pobres, em diversas ocasiões éra-
mos muito bem-recebidos, com
chá e bolo”, recorda Célia. No
entanto, não houve problemas
significativos ou que proporcio-
nassem grandes dores de cabeça
aos pesquisadores, que em mé-
dia ficavam uma hora na casa das
pessoas. A própria coordenado-
ra da pesquisa participou de al-
gumas visitas, nas quais a equi-
pe, por motivos de identificação,
percorreu o país levando mochi-
la azul-marinho e boné com os
símbolos da PMS.

Formada em matemática, Célia
trabalhou na Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro (Uerj) até
se transferir para a Fiocruz após
ter sido aprovada em concurso.
Mestre em estatística, doutora em
saúde pública e com pós-doutora-
do em estatística pela Universida-
de Metodista do Sul do Texas, em
Dallas, ela é filha de um médico
nefrologista. “Quero transformar a
saúde em números”, brinca.
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Célia Landmann
e Francisco Viacava

aplicação da PMS no
Brasil teve início em
novembro de 2002.
O instrumento ori-
ginalmente propos-

to pela OMS foi inteiramente re-
visto e modificado, adaptando-se

às particularidades brasileiras. De
janeiro a setembro de 2003 foi
feito um inquérito populacional,
de âmbito nacional, em cinco mil
domicílios escolhidos por amos-
tragem probabilística. Em cada
domicílio foram entrevistados o
informante-chave, um morador
apto a responder questões so-
bre os gastos mensais e qual-

quer morador com 18 anos de
idade ou mais, selecionado ale-
atoriamente.

Foram abordados os seguin-
tes aspectos de saúde: condições
socioeconômicas; descrição do
estado de saúde (auto-avaliação
da saúde e limitações de ativida-
des); fatores de risco (fumo, ál-
cool, atividade física, nutrição, fa-

tores ambientais); situações
crônicas (diagnóstico e tratamen-
to); situações agudas (causas ex-
ternas); assistência pré-natal; saú-
de infantil; e avaliação da
assistência (ambulatorial ou hos-
pitalar) recebida de acordo com
as expectativas do usuário.

A PMS foi aplicada subdivi-
dindo o país em dez regiões

(Norte; Maranhão; Sergipe e
Bahia; Piauí e Ceará; Rio Grande
do Norte, Paraíba, Pernambuco e
Alagoas; Minas Gerais; Rio de
Janeiro e Espírito Santo; São Pau-
lo; Sul; e Centro-Oeste). Para cada
micropesquisa foi formada equi-
pe de quatro entrevistadores e
um supervisor. Cada micropesqui-
sa abrangeu de 300 a 500 entre-

vistas domiciliares, distribuídas
em 15 a 25 setores censitários,
em distintas áreas geográficas. O
treinamento dos coordenadores
locais foi realizado na Fiocruz,
consistindo tanto da aplicação do
questionário como da organiza-
ção do trabalho de campo em
cada área geográfica. O recruta-
mento e o treinamento dos

De Norte a Sul,

de Leste a Oeste

As equipes de pesquisa ouviram mais de 5 mil pessoas, de todas as regiões e classes sociais

A
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entrevistadores couberam a cada
coordenador local, nas respecti-
vas áreas geográficas sob sua
coordenação.

A metodologia da PMS

Na primeira etapa da PMS
foram analisados os seguintes
módulos: estado de saúde, fato-
res de risco, morbidade auto-re-
ferida, cobertura de programas de
saúde, e grau de satisfação com
os serviços de saúde do ponto
de vista do usuário. As análises
foram feitas por faixa etária, sexo
e condição sócio-econômica. Para
examinar as desigualdades por
nível sócio-econômico, três vari-

áveis foram consideradas: grau de
escolaridade; número de bens
(medido pelo número de bens no
domicílio: televisão, geladeira,
aparelho de som, micro-ondas,
telefone, telefone celular, máqui-
na de lavar roupa, máquina de
lavar louça, microcomputador, e
número de carros, variando de
zero a 11 bens); e gasto domici-

liar mensal.
Quanto ao gasto domiciliar

mensal, foram analisados os se-
guintes componentes do gasto:
alimentação; casa; educação; saú-
de; outros. Especificamente, em
relação aos gastos em saúde, fo-
ram analisados os gastos com
medicamentos; com planos de
saúde privados; com consultas
médicas; com dentista; com in-
ternação; com exames; com ócu-
los, aparelhos para audição,
próteses, etc; com terapias (fisi-
oterapia, psicoterapia, fonoaudi-
ologia); outro serviço ou produ-
to de saúde.

A análise do estado de saú-

de foi baseada em duas questões
gerais – auto-avaliação do esta-
do de saúde e dificuldade no tra-
balho ou atividades habituais, em
duas questões sobre o grau em
que sentiu dor ou mal-estar físi-
co nos 30 dias anteriores à pes-
quisa, bem como em questões
específicas sobre grau de dificul-
dade em: se locomover (locomo-

ção); se lavar e se vestir (auto-
cuidado); adormecer e se sentir
bem disposto no dia seguinte
(sono); se socializar na comuni-
dade e lidar com situações de
conflito (sociabilidade); aprender
coisas novas, se concentrar e
memorizar (concentração/memo-
rização); ver de perto e de longe
(visão). Além disto, o estado de
ânimo foi mensurado pelo grau
com que o indivíduo se sentiu
triste ou deprimido e pelo grau
em que sentiu ansiedade ou pre-
ocupação.

Quanto aos fatores de risco,
foram considerados:

a) Obesidade: mensurada

pelo índice de massa corporal,
índice de Quetelet, dado pela
razão entre o peso e a altura ao
quadrado(kg/cm2). Foram consi-
deradas as seguintes categorias
para análise: abaixo do peso
menos 18,5; normal, de 18,5 até
25; sobrepeso, de 25 até 30; obe-
so 30 ou mais.

b) Fumo: mensurado pela
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freqüência de fumo (não fuma;
fuma, mas não diariamente; fuma
diariamente).

c) Bebida alcoólica: mensu-
rada pelo número de doses na
última semana (nunca bebeu; não
bebeu na semana; de uma a qua-
tro doses; cinco ou mais doses).

d) Atividade física: mensu-
rada por três tipos de atividade
(vigorosa, moderada e caminha-
da) e pela freqüência semanal e
número de minutos durante a re-
alização da atividade física. Fo-
ram consideradas três categorias
na análise: sedentários (não fa-
zem nenhum tipo de atividade
física); atividade física insuficiente
(menos do que 150 minutos por
semana); suficiente (150 ou mais
minutos por semana).

Estado de saúde

De posse dos números, Célia
diz que, entre os cinco mil en-
trevistados, 9% avaliaram a sua
saúde como “ruim” ou “muito

ruim”, 53% como “boa” ou muito
“boa”, e 38% como “regular”. A
percepção de saúde foi pior en-
tre as mulheres quando compa-
radas aos homens: o percentual
de auto-avaliação “boa” ou mui-
to “boa” foi de 47%, para o sexo
feminino, e de 60%, para o sexo
masculino. Uma grande amplitu-
de de variação do percentual de
auto-avaliação “boa” ou muito
“boa” foi encontrada por faixa
etária, variando de 34%, entre os
indivíduos com 50 anos e mais
de idade, a 68%, entre os jovens
de 18 a 34 anos.

Chama a atenção, ainda, a
variação da percepção de saúde
“boa” ou “muito boa” por condi-
ção socioeconômica. O percentu-
al mostrou-se tanto menor quanto
pior o nível socioeconômico
(NSE), seja representado pelo nú-
mero de bens ou grau de escola-
ridade. Entre os que possuem três
bens ou menos no domicílio, o
percentual de respostas “muito

boa” ou “boa” foi de 42%, enquan-
to entre os participantes que pos-
suem oito ou mais bens, o per-
centual foi de 72%. Analisando-se
por grau de escolaridade, o per-
centual variou de 41%, entre os
entrevistados com primeiro grau
incompleto a 72% entre aqueles
com segundo grau completo.

Fatores de risco

De acordo com o critério in-
ternacional de obesidade (índice
de massa corporal maior ou igual
a 30 kg por cm2), 10% dos brasi-
leiros são obesos e 28,5% estão
acima do peso. Entre os indiví-
duos com mais de 35 anos de
idade, a obesidade é mais
prevalente no sexo feminino,
destacando-se que o maior per-
centual de obesidade, de 20%, foi
encontrado entre as mulheres de
35 a 49 anos, de condição socio-
econômica intermediária (quatro a
sete bens no domicílio).

Já o fumo é hábito mais

A pesquisa constatou que hábito de
fumar é menos comum entre jovens
e mais frequente entre os homens
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freqüente entre os homens, so-
bretudo entre os de menor NSE,
para os quais o percentual de
fumo diário chega a atingir 33%
entre aqueles com mais de 35
anos de idade. Entretanto, desta-
ca-se que, para ambos os sexos,
as proporções de fumantes são
menores entre os mais jovens, o
que pode ser um indício de di-
minuição do hábito de fumar na
população brasileira.

Tal como o fumo, o hábito
de bebida alcoólica é predomi-
nante entre os homens. Enquan-
to 25% dos homens relataram ter
tomado cinco doses ou mais de
álcool na semana que antecedeu
a entrevista, o percentual é de
apenas 6% entre as mulheres. O
consumo de bebida alcoólica por
condição social obedece, no en-
tanto, padrão inverso ao encon-
trado para o hábito de fumar:
quanto maior o número de bens,
tanto maior é o percentual de uso
de álcool. Não há sinais de redu-
ção do hábito de beber na gera-
ção mais jovem.

No que diz respeito à ativi-

dade física (no lazer ou relacio-
nadas ao trabalho), seja em
atividades vigorosas, moderadas,
ou caminhada, 24% relataram
menos do que 150 minutos por
semana, tempo considerado in-
suficiente de acordo com os cri-
térios da OMS. Já o percentual
de sedentários, que não realizam
nenhum tipo de atividade física,
é de 11% na população total, mas
atinge o patamar de 20%.

Grau de satisfação
com o funcionamento

da assistência

A todos os entrevistados foi
feita a seguinte pergunta: “Em
geral, qual o seu grau de satisfa-
ção com o funcionamento da as-
sistência de saúde no país?”. O
percentual de insatisfação foi de
58% (22% insatisfeitos e 36%
muito insatisfeitos) e o de satis-
fação de apenas 27% (19% satis-
feitos e 8% muito satisfeitos). Da
mesma forma, pagar por plano
de saúde privado também se
mostrou como uma variável as-

sociada à insatisfação. Entre os
entrevistados que possuem pla-
no de saúde privado, o percen-
tual de insatisfeitos é de 72%,
percentual este que aumenta pro-
porcionalmente aos gastos com
saúde, particularmente com a
quota de seguro mensal de saú-
de. Para os que gastam mais de
R$ 200 por mês com plano de
saúde, o percentual de insatisfa-
ção é de 78%.

Gastos em saúde

A análise da distribuição do
gasto domiciliar mensal por com-
ponente revela que cerca da quin-
ta parte do gasto total é consu-
mido em saúde. Constituindo o
terceiro maior componente, o
percentual de gasto em saúde,
de 19%, é precedido pelo gasto
em alimentação (37%) e com a
casa (29%). A média de gasto to-
tal mensal foi de R$ 765, sendo
que o gasto médio mensal em
saúde foi de R$ 143, aproxima-
damente. Nos domicílios com
número precário de bens, o gas-
to médio domiciliar mensal foi de

Despesas com medicamentos
representam o maior peso nos

gastos mensais com saúde
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cerca de R$ 300 e o gasto em
saúde de R$ 39, representando
13% do total. Nos domicílios mais
ricos, o gasto médio mensal foi
de quase R$ 2 mil, e a fração
gasta com saúde, de 21%. Em
comportamento inverso, a pro-
porção do gasto em alimentação
variou de 57% a 25%, com a mai-
or fração encontrada nos domicí-
lios com menor número de bens.

Do gasto mensal com saú-
de, os medicamentos constituíram
o principal componente, corres-
pondendo a 32% do total, sendo
que a média mensal de gastos

tos, de R$ 88,83, quatro vezes
maior do que a quantia gasta pe-
los mais pobres. Entre estes, 61%
do gasto mensal em saúde (R$
38,87) é consumido com medi-
camentos, equivalente à quantia
de R$ 22,88.

Chama a atenção também
que entre aqueles que relataram
doença de longa duração ou inca-
pacidade, o gasto em saúde é 34%
maior, e o gasto em medicamen-
tos é 57% superior. Da mesma
forma, para quem já teve diag-
nóstico de diabetes, por exemplo,
o gasto em medicamentos é 82%

Planos de saúde

Os resultados da pesquisa
indicam que 25,8% dos brasilei-
ros têm planos de saúde, sendo
que 2,2% de servidor público,
21,2% plano privado, e 2,4% de
servidor público e privado. Ou
seja, o percentual da população
que tem plano de saúde privado
é de 24%. Analisando-se por ca-
tegoria de número de bens, o per-
centual de pessoas com plano de
saúde varia de 4%, entre os de
pior NSE, a 64%, entre os de me-
lhor condição socioeconômica.

Desempenho do

sistema de saúde

Entre os cinco mil indivídu-
os que participaram da pesquisa,
70% precisaram de assistência de
saúde no último ano. O percentu-
al de utilização foi maior para o
sexo feminino quando compara-
do ao masculino, e mais elevado
na categoria de indivíduos mais
abastecidos, para ambos os sexos.
A utilização é também mais
freqüente entre os que possuem
planos de saúde (81%) do que en-

com medicamentos foi de R$
44,27. Em segundo e terceiro lu-
gar, estão os gastos com plano
de saúde (R$ 35,15) e com den-
tista (R$ 22,08), representando,
respectivamente, 25% e 16% do
gasto mensal com saúde (R$ 143).

Na categoria mais abasteci-
da, a média de gasto em saúde
foi maior do que R$ 400, sendo
que a maior fração corresponde
às quotas de seguro de saúde pri-
vado. O gasto médio mensal com
plano de saúde privado foi de
R$ 160,64, e com medicamen-

maior do que entre aqueles que
não tiveram diagnóstico de ne-
nhum dos problemas crônicos con-
siderados na pesquisa.

O percentual de indivíduos
que tiveram que pegar emprés-
timo ou vender objetos de valor
para pagar despesas com saúde
foi de 9% na população brasilei-
ra, variando de 7 a 11%, dos
menos aos mais carentes. Entre
as pessoas que têm doença de
longa duração ou incapacidade
com limitação resultante da mes-
ma, o percentual alcança 16%.
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Gabriel Paschoal

A primeira iniciativa da
OMS em avaliar os sistemas de
saúde de seus integrantes sur-
giu em 2000, mas, na época, a
metodologia adotada na pesqui-

sa acabou recebendo críticas de
vários países (inclusive do Bra-
sil). Eles reclamaram que a OMS
não levou em conta as particu-
laridades de cada sistema de
saúde e que a pesquisa não teve
a participação de especialistas
locais. Outro ponto polêmico foi
o ranking divulgado ao fim do
trabalho.

Segundo os críticos, o im-
portante não é criar índices de
classificação, mas sim determi-
nar os problemas e as qualida-
des de cada nação, a fim de
orientar melhorias nos projetos
de saúde: “Não que a compa-
ração com outros países seja
ruim, pelo contrário, é até sau-
dável, mas não precisa ser tudo
sintetizado num único índice,
isso não representa nada, per-
de-se o significado da pesqui-

Avaliação da saúde
mundial começou em 2000

sa”, afirma Célia Landmann.
Diante das críticas, a OMS

decidiu reformular sua avaliação.
A nova etapa passou a contar
com a participação direta dos
países, que fizeram adaptações
à pesquisa de acordo com suas

especificidades. São na-
ções com níveis de de-
senvolvimento econômi-
co e social distintos, com
estruturas políticas dis-
tintas e com sistemas de
saúde distintos: “No
Brasil, por exemplo, há
o SUS, enquanto nos
EUA quase todo o ser-
viço de saúde é parti-
cular; então, estamos
comparando coisas total-
mente diferentes, é pre-
ciso analisar as especi-
ficidades”, explica Célia.
A apresentação dos re-

sultados em forma de ranking
também foi abolida.

No Brasil, foi a primeira vez
que especialistas da área de
saúde realizaram diretamente
uma pesquisa deste tipo - an-
tes, esses inquéritos eram feitos
junto ao IBGE. As particularida-
des brasileiras referem-se, so-
bretudo, ao tipo de serviço de
saúde utilizado, se foi pago di-
retamente pelo usuário, se foi
através de plano de saúde, se
foi através do SUS. Alguns pro-
gramas de saúde específicos do
Brasil também foram incluídos
no questionário.

A íntegra da Pesquisa Mun-
dial de Saúde pode ser
acessada na internet: http:/
www. fiocruz.br/ccs/novida-
des/mai04/pesquisa_gab.ppt

tre os que não possuem (67%).
Somente 127 dos entrevis-

tados (2,7%) responderam que
não conseguiram assistência de
saúde na última vez que precisa-
ram. Este percentual foi de 3,3%
entre os mais carentes, de 2,8%
na categoria intermediária, e de
0,8% entre os que possuem oito
ou mais bens no domicílio.

Em relação à obtenção dos
medicamentos prescritos no
último atendimento de saú-
de que precedeu o inquéri-
to, 87% conseguiram adqui-
rir todos os medicamentos

prescritos, 5% conseguiram adqui-
rir grande parte e 8% muito pou-
cos ou nenhum. Na categoria de
indivíduos de pior condição soci-
al, 10,2% não conseguiram adqui-
rir os medicamentos prescritos. A
falta de dinheiro foi o motivo mais
freqüentemente alegado (55%).

O índice médio de avaliação
da internação, em uma escala de
0 a 100, foi de 73, para o total de
usuários; de 88, para aqueles que
pagaram a internação por meio
de plano de saúde; e de 68, para
os usuários do SUS.

O atendimento à saúde
foi um dos itens avaliados
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D
os tubos de ensaio até
chegar à população,
medicamentos, vaci-
nas e terapias depen-
dem de uma fase in-

termediária fundamental na
pesquisa: os testes experimentais
em animais de laboratório. Acom-
panhando a tendência mundial
das instituições científicas de pon-
ta, o Centro de Pesquisas Gonça-
lo Moniz (CPqGM), unidade da
Fiocruz em Salvador, inaugurou
o Banco de Embriões de Camun-
dongos, que usa a tecnologia da
criogenia para armazenar quase
60 linhagens desses animais.

Mas as inovações na área de
experimentação animal não pa-
ram por aí. Com tecnologia
transferida pelo Instituto Pasteur,
de Paris, o CPqGM inaugurou a
Unidade de Transgênese, que
produzirá os animais genetica-
mente modificados indispensá-
veis para o desenvolvimento de
novos modelos experimentais de
doenças e para o estudo das te-
rapias gênicas.

“Existem quatro mil linhagens
transgênicas de animais de labo-
ratório no mundo, um volume
inviável para acondicioná-los vi-
vos em biotério”, explica o
imunologista Ricardo Ribeiro dos
Santos, que ao lado da também
imunologista Milena Botelho Soa-
res coordena o Banco de Embri-
ões e a Unidade de Transgênese.
“Por isso congelamos os embri-
ões e, sendo solicitado por algu-
ma linha de pesquisa, basta des-
congelar um embrião da linhagem
desejada, implantá-lo em uma fê-

mea, reproduzir esta cria e obter
seus embriões, que se tornam
matriz para toda uma criação”.

O Banco de Embriões já con-
ta com 50 linhagens de camun-
dongos geneticamente modifica-
dos, além de nove linhagens
convencionais. Já os primeiros
animais produzidos na Unidade de
Transgênese serão modificados
pela introdução de genes de água-
viva. O procedimento confere
florescência às células, o que é
fundamental para a observação do
comportamento celular no estudo
das terapias gênicas. O transplan-
te de células-tronco de medula, já
empregado no tratamento de pa-
cientes chagásicos com grave
comprometimento cardíaco, por
exemplo, só foi possível após o
estudo experimental com animais
que tem este tipo de alteração ge-
nética. “Como durante os testes
com animais as células-tronco
transplantadas eram marcadas pela

florescência, pudemos comprovar
sua atividade na recuperação do
tecido cardíaco e posteriormente
aplicar a técnica a humanos”, sin-
tetiza Santos.

Pesquisa de um modelo
animal para malária

Outro projeto da Unidade de
Transgênese, ainda em fase pre-
liminar, vai desenvolver um ca-
mundongo modificado genetica-
mente para hospedar a malária.
“Já que a doença humana não
afeta animais de laboratório, este
seria o primeiro modelo experi-
mental para o estudo da malária
humana em camundongos”, San-
tos esclarece. “Atualmente, só é
possível realizar testes in vitro”.

Toda nova linhagem produ-
zida na Unidade de Transgêse
terá matrizes estocadas no Ban-
co de Embriões, abastecendo li-
nhas de pesquisa da Fiocruz e
de outras instituições.

Um banco de
animais transgênicos

P E S Q U I S A

Em verde, células modificadas geneticamente para estudo de terapia usando células-tronco
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Raquel Aguiar

ouve um tempo em
que a leptospirose
era uma doença res-
trita às zonas rurais e
aos moradores de re-

giões sem saneamento básico.
Agora, cada vez mais cresce o
número de casos nas grandes ci-
dades, relacionados principal-
mente a enchentes, quando a uri-
na de ratos, responsável pela
transmissão da doença, contami-
na pessoas de todas as proce-
dências geográficas e sociais.
Não existe vacina para a leptos-
pirose, mas os cientistas da
Fiocruz acabam de dar um pas-
so fundamental neste sentido: em
parceria com o Instituto Butantã
e a Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Paulo
(Fapesp) decifraram o genoma
da bactéria Leptospira interro-
gans Copenhagni (em destaque
na foto), responsável pelos dez
mil casos da doença registrados

todos os anos
no país, 10% de-
les fatais.

A cepa da bactéria se-
qüenciada foi isolada pelos
pesquisadores da unidade da
Fiocruz em Salvador durante um
surto em 1996. Na época, os ci-
entistas já detectavam a demora
no diagnóstico como uma dificul-
dade para o tratamento. “Os sin-
tomas iniciais de febre e dores no
corpo confundem o diagnóstico
com o dengue”, explica Albert Ko,
pesquisador do projeto.

“A demora na identificação
da leptospirose pode levar ao
desenvolvimento de formas le-
tais.” Observando que em 90%
dos pacientes graves foram en-
contrados anticorpos contra pro-
teínas recombinantes baseadas
no fator LigB da L. interrogans,
os pesquisadores da Fiocruz e
colaboradores internacionais es-

Genoma da
bactéria causadora
da leptospirose é
decifrado

tão desenvolvendo um teste
que, com apenas uma gota de
sangue do paciente, identifica
se o caso é de leptospirose a
partir da identificação dos
anticorpos para esta proteína
específica.

Pesquisa facilita
estudos para se chegar

a uma vacina

A idéia de sequenciar os 4,7
milhões de pares de bases de DNA
da bactéria Leptospira interrogans
Copenhageni começou desta pe-
quena iniciativa. O trabalho, pu-
blicado na revista científica Journal
of Bacteriology, ainda compara o
genoma da linhagem da bactéria
causadora da leptospirose no Bra-
sil com a linhagem chinesa; a
Leptospira interrogans Lai. “A iden-
tidade do genoma das duas linha-
gens foi verificada em 95% dos
pares de bases do DNA”, o pes-

quisador avalia.
De acordo

com Ko, é im-
portante identi-
ficar estas dife-
renças porque

os reservatórios
da doença são diferentes no Bra-
sil e na China. Enquanto aqui a
leptospirose é transmitida pelo
Rattus novergicus, que é o rato
de esgoto, na China os hospe-
deiros são roedores silvestres.

Ko ressalta que o desenvol-
vimento de uma vacina é emper-
rado pela impossibilidade de ma-
nipular geneticamente a bactéria
causadora da leptospirose. “Se-
qüenciando o genoma identifica-
mos proteínas ligadas a mecanis-
mos de patogenecidade da doença
e proteínas associadas com a su-
perfície do patógeno e que, por
isso, são potenciais candidatas a
uma vacina”, conclui.

H
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O

Uma forma mais segura
para o diagnóstico da filariose

Paula Lourenço

s médicos que trabalham no SUS podem
receber uma melhor orientação para o di-
agnóstico das diferentes formas clínicas da
filariose linfática (infecção provocada pelo
parasita Wuchereria bancrofti), sem limitar

os pacientes ao teste utilizado pelo sistema público de
saúde – o da gota espessa (GE), que tem grande proba-
bilidade de dar resultado falso negativo -, nem onerar
os cofres públicos, aplicando apenas técnicas sofistica-
das de laboratório. Estudo do Centro de Pesquisas Aggeu
Magalhães (CPqAM), que conta com o Serviço Nacional
de Referência em Filariose (SNRF), sugere uma combi-
nação de testes de diagnóstico que pode ser usada em
áreas endêmicas da filaríase.

Levando em consideração a rapidez e a alta sen-
sibilidade, o estudo avaliou os principais testes de
diagnóstico da filariose linfática (GE, filtração, cartão
ICT, Og4C3 e ulta-som), apontando vantagens e des-
vantagens, para que os gestores apliquem as melho-
res opções de detecção do W.bancrofti nas formas
clínicas da doença em indivíduos sem sintomas, com

A pesquisa avaliou os principais testes de diagnóstico da filariose linfática e apontou vantagens e desvantagens
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sintomas agudos (linfagite filarial,
linfagite reticular aguda – popu-
larmente conhecida como erisi-
pela) e com manifestações
crônicas (hidrocele, quilocele,
linfoescroto, quilúria, adenopatia
e linfedema – chamada também
de elefantíase).

O responsável pelo traba-
lho, o biomédico Abraham Ro-
cha, diz que um indivíduo
endêmico deve ser submetido a
três ferramentas: Og4C3, cartão
ICT e ultra-som. “Com relação
aos pacientes que apresentam
linfedema, as ferramentas ideais
são as de pesquisa de antígeno,
ou seja, o Og4C3 e o cartão ICT,
porque, por gota espessa, o re-
sultado daria falso negativo”. Para
os portadores de hidrocele, a re-
comendação é para os testes
Og4C3, cartão ICT e ultra-som.
“A hidrocele pode ter origem
traumática”.

A filariose provoca formas
de apresentação desfigurantes
(hidrocele e elefantíase). Uma fer-
ramenta de diagnóstico isolada-
mente não tem condições de con-
ferir, com 100% de certeza, se o
paciente está infectado, por isso
a necessidade da combinação.

Vantagens e

desvantagens

No diagnóstico da gota espessa,
exame que coleta sangue da pes-
soa entre as 23h e 1h (horário
em que o parasita se encontra
em maior densidade na corrente
sanguínea), Rocha verificou que
existem resultados falsos negati-
vos nos testes aplicados em áre-
as de baixa parasitemia – onde
os habitantes infectados apresen-
tam, por mililitro de sangue, me-
nos de 60 microfilárias (embrião
resultante do acasalamento dos
vermes adultos W. bancrofti).

“Para a GE ter uma sensibi-
lidade de 100%, é necessário que
o indivíduo apresente uma para-
sitemia de 100 microfilárias por
mililitro. Com isso, fica de fora
quem apresenta baixa parasite-
mia”. A gota espessa sai em con-
ta por custar, em média, US$ 0,30.
“É muito barato para o sistema
de saúde, mas é falho”.

A técnica de filtração, que
usa o sangue venoso do pacien-
te para obter a sorologia, é apon-
tada como o teste de ouro, por-
que trabalha com até 16 mililitros
de sangue, deixando o diagnós-
tico perto da realidade. E a coleta
do sangue pode ser feita a qual-
quer hora. Devido à confiabili-
dade, os pesquisadores a usam
para diagnóstico, acompanha-
mento do paciente e verificação
da cura. Mas é necessário usar
membranas importadas, que
saem por US$ 1,80.

Feito com pouco sangue
(100 microlitros), o teste do car-
tão ICT (imunocromatografia, téc-
nica de separação de componen-
tes) tem as vantagens de poder
ser feito a qualquer hora e dar
resultado em dez minutos. Isso
ocorre porque tem como base a
pesquisa de antígenos do verme,
que circulam 24 horas na corren-
te sanguínea. A ferramenta tem
o diferencial de detectar apenas
um verme (macho ou fêmea) em
70% dos indivíduos, diferente-
mente da gota espessa e da fil-
tração, que só detectam quando
há o macho e a fêmea.

“O fator limitante do cartão
ICT é que pode dar resultado fal-
so negativo em indivíduos
amicrofilarêmicos portadores de
vermes adultos, que não ficam
circulando na corrente sanguínea
periférica”. Cada cartão sai por
uma média de US$ 3, sem in-
cluir a mão-de-obra. “Apesar do

preço, creio que a relação custo-
benefício compensa, porque ra-
pidamente se faz um levantamen-
to epidemiológico, sem precisar
de trabalho laboratorial”.

Em outro teste de antígeno,
chamado Kit Og4C3, foi consta-
tado que a sensibilidade para
identificar apenas um verme
adulto na pessoa infectada é se-
melhante à do ICT. “Ele conse-
gue detectar um só verme adulto
em 70% dos indivíduos, confor-
me conseguimos validar pela pri-
meira vez”. Cada um custa, em
média, US$ 3. “Sem contar a mão-
de-obra, já que o teste trabalha
com o sangue venoso do paci-
ente, precisando fazer a sorologia
e garantir o aparato laboratorial”.

Usado pela primeira vez no
mundo como ferramenta para o
diagnóstico da filariose, o ultra-
som vem sendo empregado com
eficácia. “O diagnóstico por ima-
gem é possível porque o movi-
mento da filária nos vasos linfáti-
cos é único”. Como prova da
eficiência, ele aponta um levan-
tamento feito pelo CPqAM com
100 residentes de áreas endêmi-
cas, que se submeteram à gota
espessa, apresentando resultados
negativos. Posteriormente, passa-
ram pelo teste da filtração, apa-
recendo 27 resultados positivos,
e, finalmente, pelo ultra-som, que
detectou mais dez infectados.

O ultra-som é indicado para
identificar casos de pacientes
amicrofilarêmicos. Detectado o
verme, a pessoa pode se sub-
meter a uma cirurgia para retirar.
“Mas é mais fácil fazer uma
tomografia computadorizada no
SUS que um ultra-som (embora
este seja mais barato), pois exis-
te uma grande demanda de paci-
entes graves que precisam do
exame. E a pessoa com filariose
é basicamente sã”.



  agosto de 200434

Em busca do

vírus do oeste do

Nilo

P E S Q U I S A

O carcará, um tipo de gavião,
fotografado no Pantanal do Mato-Grosso,

uma das áreas onde será realizado o
estudo para detecção do vírus

(foto de Anthony Érico Guimarães)

Cientistas de 4 países recebem U$ 300 mil para
monitorar disseminação de doença por aves migratórias
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Wagner de Oliveira

o próximo mês de
agosto, uma equipe
de um projeto que
reúne cientistas de
quatro países chega à

Venezuela para uma tarefa dife-
rente: durante alguns dias seus
olhos estarão voltados para as co-
pas das árvores em busca de aves
migratórias que saem dos Estados
Unidos para passar ali os meses
mais quentes do ano. Não estarão
estudando os hábitos de acasala-
mento, o padrão de canto ou
forma como escolhem seus ni-
nhos, como poderia se supor.

Na verdade, os cientis-
tas querem apenas amostras
de sangue das aves. Estão
atrás de um vírus que
costuma viajar junto com
aves migratórias e que
já infectou milhares de
pessoas nos últimos
anos nos Estados Uni-
dos. Trata-se do agente

que provoca a chamada
febre do oeste do Nilo.

A pesquisa será reali-
zada por um consórcio
que reúne pesquisadores
da Venezuela, do Brasil,
dos Estados Unidos e de

Porto Rico, incluindo viro-
logistas, entomologistas e or-
nitólogos. Eles acabam de ter
aprovada uma verba de U$

300 mil do Instituto Nacional de
Saúde (NIH/EUA) para realizar
pesquisas sobre a possibilidade
de introdução do vírus do oeste
do Nilo (sigla em inglês WNV)
na América do Sul.

Considerada uma doença
emergente, a febre do Oeste do
Nilo chegou aos EUA no final da
década de 90 e teve registrado
naquele país, em 2003, 9.388
casos, com 246 mortes.

No homem, o vírus pode
provocar sintomas parecidos ao
da gripe, com febre, dor de ca-
beça e erupções cutâneas. Esses
sintomas podem levar a compli-
cações como convulsões e para-
lisia. Efeitos mais severos como
encefalite e meningite acontecem
com menos de 1% dos infecta-
dos, podendo levar à morte.

Na primeira parte do estu-
do que começa em agosto no
Parque Nacional do Rancho Gran-
de, na Venezuela, e para a qual
foram liberados os primeiros U$
100 mil, serão estudadas aves
migratórias que anualmente dei-
xam a América do Norte, onde a
doença já se manifestou, para
passar alguns meses em países
da América do Sul. A costa
venezuelana é a porta de entra-
da dos pássaros migratórios para
o hemisfério sul, a partir do
Caribe e América do Norte. O
vírus já infectou e matou várias
espécies de aves nos EUA.

N
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História

O vírus do oeste do Nilo foi
isolado pela primeira vez no san-
gue de uma mulher adulta, com
quadro de febre, em Uganda, em
1937. A ecologia do vírus foi des-
crita na década de 1950. O vírus
passou a ser reconhecido como
causador de uma forma severa de
meningoencefalite humana a par-
tir de um surto em pacientes ido-
sos em Israel em 1957. A mani-
festação da doença em eqüinos
foi notada pela primeira vez no
Egito e na França, no início da
década de 1960. A primeira ma-
nifestação do vírus na América do
Norte ocorreu no final da década
de 1990, com casos de encefalite
relatos em humanos e cavalos.

Em 1999, o
vírus foi desco-
berto nos Esta-
dos Unidos, em
tecidos de pás-
saros encontra-
dos mortos na
cidade de Nova
York. Em segui-
da às mortes dos
pássaros, mais
de 60 pessoas
sofreram infec-
ções no cérebro
e sete deles
morreram, de acordo com relató-
rios do Centro do Controle de Do-
enças (CDC). Vinte e três cava-
los também morreram. Segundo
o CDC, foram encontrados mos-
quitos com o vírus do oeste do

Nilo ao redor da cidade de Nova
York em janeiro de 2000. No
mesmo mês, um falcão foi acha-
do morto em um subúrbio de
Nova York e teve teste positivo
para o vírus.

O primeiro caso da doença foi registrado em Uganda

Na Venezuela, essas aves mi-
gratórias infectadas poderão encon-
trar espécies de mosquitos que,
após delas se alimentar, são capa-
zes de transmitir o vírus do oeste
do Nilo ao homem, de forma se-
melhante ao ocorrido nos Estados
Unidos. Visando esse monitora-
mento, serão realizadas capturas
dessas aves duas vezes ao ano, no
princípio e no fim da atividade mi-
gratória. Os locais serão visitados
durante três dias consecutivos a
cada ciclo de amostragens.

Os pesquisadores também fa-
rão capturas de mosquitos para sa-
ber se estão infectados com o
WNV. Vários mosquitos vetores
do vírus nos EUA e México são
comuns na Venezuela. Após se-
rem determinadas especificamen-
te, as espécies de mosquitos po-
tencialmente ornitófilas (que
sugam sangue de aves) serão es-
tudadas, por técnicas de biologia
molecular, visando identificar a
possível presença do vírus.

“Trata-se do primeiro estudo

sistematizado sobre o potencial de
presença do vírus na América do
Sul. É provável que em áreas ur-
banas da América Latina possam
ocorrer focos da doença. Algumas
espécies de mosquitos que foram
encontradas com o vírus no sul
dos Estados Unidos são freqüen-
tes em áreas urbanas na América
do Sul”, diz Anthony Érico Gui-
marães, entomologista da Fiocruz,
que integra a equipe do projeto.
A coordenação geral do projeto
estará sob a responsabilidade de
Irene Bosch, virologista da Uni-
versidade de Massachusetts, nos
Estados Unidos.

Como cavalos também po-
dem ter um importante papel no
ciclo da doença, por serem re-
servatórios do vírus, cerca de dois
mil desses animais, que vivem
nas regiões costeira, central e oci-
dental da Venezuela serão estu-
dados ainda na primeira fase do
projeto. Em apoio aos trabalhos
na Venezuela,
pesquisas com
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Distribuição do vírus

O vírus do oeste do Nilo já
foi encontrado na África, Euro-
pa, Oriente Médio, no oeste e
centro da Ásia, Oceania, Améri-
ca do Norte e mais recentemen-
te na República Dominicana, El
Salvador, Jamaica e teve um caso
suspeito nas Bahamas.

Surtos de encefalite causa-
da pelo vírus em humanos ocor-
reram na Argélia em 1994,
Romênia em 1996 e 1997,
Republica Tcheca em 1997, no
Congo em 1998, Rússia em 1999,
Estados Unidos em 1999 e 2000
e em Israel em 2000.

Doença no homem

A encefalite pela febre do
Nilo raramente conduz à morte em

seres humanos. Geralmente, apre-
senta sintomas semelhantes à gri-
pe, podendo aparecer rapidamen-
te erupções cutâneas, dor de
cabeça, febre. Essas complicações
podem levar a convulsões, febre
e paralisia. Não existe tratamento
específico para a infecção.

Ciclo da doença

O vírus é mantido natural-
mente por pássaros e transmiti-
do principalmente pelo mosqui-
to Culex (pipiens) , amplamente
distribuído em áreas urbanas.
Mosquitos infectados carregam
o vírus nas glândulas salivares
e infectam pássaros, homens,
cavalos e outros animais duran-
te a picada.

Algumas espécies de mos-

quitos que foram encontradas
infectadas com o vírus no sul
dos Estados Unidos, como o
Culex quinquefasc iatus , são fre-
qüentes em áreas urbanas na
América do Sul, sendo inclusi-
ve o principal mosquito urbano
em muitas capitais brasileiras,
como é o caso do Rio de Janei-
ro. Nos Estados Unidos, em
2002, 4.943 mosquitos tiveram
teste positivo para o vírus. Des-
ses mosquitos, 55% eram do gê-
nero Culex. Desde 1999, foram
encontradas 36 espécies de
mosquitos infectadas pelo WNV
nos Estados Unidos.

O vírus do oeste do Nilo já
foi isolado em 103 diferentes es-
pécies de pássaros encontrados
mortos.

Pesquisadores recolhem amostras de sangue de aves migratórias para tentar identificar
o vírus. O colibri (em destaque) é uma das 103 espécies que já teve confirmação de
contaminação pelo vírus do oeste do Nilo

mosquitos potencialmente veto-
res do WNV já vêm sendo de-
senvolvidas no pantanal do Mato
Grosso, outro local muito procu-
rado por aves migratórias, pela
equipe coordenada por Guima-
rães, na Fiocruz.

Segundo o entomlogista, es-
tudos anteriores sobre a expan-
são de outras arboviroses, tam-
bém disseminadas por animais
silvestres, geralmente aves e ma-
míferos, e de forma semelhante
à febre do oeste do Nilo, mos-
traram que os vírus causadores
dessas doenças foram transpor-
tados para e da América tropical
através das rotas migratórias de
aves residentes ao norte dos Es-
tados Unidos.

Recentemente, o vírus do
oeste do Nilo começou a circu-
lar no México, onde os cavalos
têm sido os principais reservató-
rios, e no Caribe. “Por isso, é es-
perado que continue se propa-
gando para a América do Sul”,
completa Guimarães.
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lém de ser tecnicamen-
te complexo, o diag-
nóstico da leishmani-
ose, enfermidade
causada pelo proto-

zoário Leishmania braziliensis, é
incômodo para o doente devido
ao grau invasivo dos seus proce-
dimentos. Com objetivo de dimi-
nuir o desconforto do paciente e
simplificar os testes, pesquisado-
res do Instituto de Pesquisa Clíni-
ca Evandro Chagas (Ipec) e da Es-
cola Nacional de Saúde Pública
Sergio Arouca (Ensp) estão desen-
volvendo um método alternativo,
capaz de detectar a presença de
anticorpos anti-Leishmania na sa-
liva. A técnica, mais simples, rá-
pida e menos invasiva, poderá
substituir o exame de sangue, usa-
do como complemento à biópsia
na identificação da doença.

Segundo a coordenadora do
estudo, a pesquisadora Eliame

Mouta, a
eficiência da
nova metodologia se mostrou se-
melhante à do teste sorológico,
apesar da concentração de
anticorpos na saliva ser menor
que no sangue. Os resultados,
obtidos ainda na etapa inicial da
pesquisa, se basearam na análise
de 60 amostras de 20 pacientes
diagnosticados e tratados no Ipec.

De acordo com a pesquisa-
dora, embora seja inédito no di-
agnóstico da leishmaniose, o tes-
te de saliva é utilizado em outras
enfermidades. Ele diminui o grau
de invasão ao paciente além de
exigir profissionais menos espe-
cializados na coleta de material.
Sua praticidade poderá facilitar a
realização de pesquisas epidemi-
ológicas, onde é necessário
efetuar uma grande quantidade
de testes.

Fiocruz pesquisa diagnóstico
salivar para leishmaniose

Exame diminuirá o
incômodo ao

paciente e
simplificará a
coleta de
material

A
“Nesse primeiro mo-

mento, provamos que a me-
todologia é capaz de detectar
anticorpos anti-Leishmania. O
próximo passo é avaliar uma
quantidade maior de amostras e
verificar se a eficiência se man-
tém. Só assim poderemos validar
a metodologia”, explica Eliame.

Outra questão a resolver
nessa segunda fase do desenvol-
vimento do exame é a adapta-
ção do coletor de saliva. O equi-
pamento usado atualmente é
importado, o que encareceria sua
implantação em larga escala. Os
pesquisadores trabalham agora na
criação de um modelo nacional
mais barato que cumpra todas as
exigências de segurança neces-
sárias para trabalhar com saliva.

“Com um coletor mais bara-
to e mantendo a eficiência já
alcançada, o exame salivar pode-
rá despertar o interesse do Minis-
tério da Saúde”, avalia Eliame.

P E S Q U I S A
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Restauração recupera
painéis modernistas

té outubro deverá es-
tar concluída a restau-
ração de duas jóias
raras encravadas no
campus da Fiocruz:

painéis de azulejos em estilo
modernista criados por Burle Marx
e por Paulo Rossi Osir, que tra-
balhou para Portinari e Volpi. Um
deles, o maior, de autoria de Burle
Marx, estava danificado por um
restauro mal feito na década de
80. O painel – tombado pelo Ins-
tituto Estadual do Patrimônio Ar-
tístico e Cultural (Inepac) em
2003 – foi erguido no início dos
anos 50 e fica de frente para a
movimentada e por vezes caóti-
ca Avenida Brasil. Burle Marx era
muito amigo do arquiteto Jorge
Ferreira, responsável pelo pro-
jeto do Pavilhão Arthur Neiva,
onde se encontra a obra.

A obra, coordenada pelo
Departamento de Patrimônio His-
tórico (DPH) da Casa de Oswal-
do Cruz (COC), inclui também o
restauro de outro painel, em ou-
tro ponto do campus de Mangui-
nhos. A intervenção é uma das
raras feitas em obras modernis-
tas em todo o Brasil.

 O restauro – que conta com
o apoio do escritório de Burle
Marx – gerou, segundo a arqui-
teta Bettina Collaro, responsável
pelo projeto de restauração e in-
tegrante do DPH, uma discussão
profissional e uma mesa-redon-
da que darão projeção nacional
às obras, no âmbito da preserva-
ção do patrimônio.

P A T R I M Ô N I O
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O painel de Burle Marx tem
seis mil azulejos em sua parte
superior e 1.800 na inferior, to-
dos pintados a mão. Instaladas no
Pavilhão Arthur Neiva (antigo
Pavilhão de Cursos), as duas par-
tes têm, respectivamente, 122 e
50 metros quadrados, sendo
ambas maiores que o outro pai-
nel em reforma, o do Pavilhão
Carlos Augusto da Silva (Refeitó-
rio Central) – este, com 32 me-
tros quadrados, de autoria de Pau-
lo Rossi Osir, que trabalhou para
Portinari e Volpi, entre outros ar-
tistas. Osir também produziu os
azulejos desenhados por Portinari
para a sede do então Ministério
da Educação e Saúde, marco da
arquitetura modernista no Brasil.

Trabalho recria
manualmente

azulejos originais

Bettina diz que estão sen-
do confeccionados integralmen-
te cerca de 70% dos azulejos
da parte inferior do painel de
Burle Marx. Eles ficaram em
péssimo estado depois de pas-
sarem anos encaixotados após
a mal-sucedida reforma dos anos
80. “Só conseguimos recuperar
30% dos azulejos”, conta a ar-
quiteta. Para que fosse possível
refazer as peças exatamente
como eram, o DPH precisou re-
correr a fotografias do Instituto
Moreira Salles. A reprodução,
feita em papel-cartão, permiti-
rá recompor a imagem dos mi-
croorganismos aquáticos criada
pelo paisagista – também cria-
dor dos jardins do pavilhão – e
que enfeitam o painel.

Os azulejos são feitos ma-
nualmente e cada um leva cerca
de três horas para ficar pronto.
Feitos de cerâmica e porcelana,
eles são pintados em dois tons

de azul (o ultramar e o cobalto).
Depois de receberem os pigmen-
tos, são submetidos a um forno
com temperatura de 1.800 graus
para que o desenho entranhe na
peça. Bettina diz que um texto
explicativo ao lado dos painéis
contará todos os detalhes da re-
forma, passo a passo.

O texto também explicará
para os futuros apreciadores das
obras que os responsáveis pela
reforma decidiram que os azule-
jos originais existentes ficarão as-
sentados no mesmo nível do aca-
bamento do prédio e os novos
estarão colocados à frente, com
uma espessura correspondente a

um azulejo (aproximadamente 0,5
centímetro). É comum mostrar ao
público que determinada obra
passou por uma intervenção.

Bettina tem mestrado em pre-
servação, restauração e patrimônio
em bem cultural, no qual defen-
deu a dissertação Harmonia da cor
no espaço urbano: um estudo de
casa em Santa Teresa. Outras in-
formações sobre o patrimônio
arquitetônico e histórico da Fun-
dação podem ser obtidas em dois
recentes lançamentos da Editora
Fiocruz: Um lugar para a ciência:
a formação do campus de Man-
guinhos e Caminhos da arquitetura
em Manguinhos.

Os técnicos estão
recuperando manualmente
seis mil azulejos no painel
de 122 metros quadrados
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E

Fabíola Rohden
Editora Fiocruz - 248p. R$ 27,00

ntre 1870 e 1920, as ta-
xas de natalidade de al-
guns países ocidentais
caíram consideravelmen-
te, assustando intelectu-

ais e políticos, que temiam uma
ameaça à soberania nacional de-
vido à redução populacional. Com
isso, a discussão sobre reprodu-
ção se transformou numa questão
de interesse nacional. O assunto
é o tema do livro A arte de enga-
nar a natureza: contracepção,
aborto e infanticídio no início do
século XX, de Fabíola Rohden, pu-
blicado pela Editora Fiocruz.

A autora desencavou teses
e dissertações da antiga Faculda-
de de Medicina do Rio de Janei-
ro e consultou inquéritos e pro-
cessos judiciais no Arquivo
Nacional. Esse trabalho permitiu
detalhar o discurso oficial sobre
o assunto, desvendando a com-
plexa rede que envolvia a luta
de juízes, delegados, médicos e
políticos contra os meios contra-
ceptivos e a silenciosa resistên-

cia das mulheres da época.
A obra faz um histórico de

como a reprodução se converteu
em problema político importan-
te no início do século 20, após a
queda do índice de natalidade
observada no fim do século an-
terior. Entre as razões para essa
redução estão o maior acesso a
recursos contraceptivos e aborti-
vos e a entrada das mulheres no
mercado de trabalho.

Os discursos produzidos na
academia, nos tribunais, nos jor-
nais e na política mostram uma
reação a esse movimento. A con-
tracepção, o aborto e o infanticí-
dio eram considerados aberrações
diante das leis da natureza, cri-
mes pelas leis dos homens, aten-
tados à moral e ameaça à sobe-
rania nacional e à higiene da raça.
A inserção da mulher no merca-
do de trabalho também era vista
com maus olhos nesse período.

Já a esterilização encontra-
va defensores entre os partidári-
os da eugenia, muito popular

entre os intelectuais do período.
Baseados no determinismo bio-
lógico tão em voga na ciência da
época,  médicos e políticos apoi-
avam a esterilização como ma-
neira de impedir a “procriação
por parte de sujeitos que, por
doença ou defeito transmissíveis
por herança, só podem dar ao
mundo filhos também doentes e
defeituosos”. Entre os males
transmitidos hereditariamente es-
tariam a imbecilidade, a loucura
moral, o alcoolismo, a tuberculo-
se, a paranóia, o cretinismo e a
delinqüência.

Para a autora, essa discussão
acabou por gerar idéias que atri-
buíam à mulher o papel natural
de mãe e a relegava à vida no lar.
Tal ideário está imerso no con-
texto científico e político vivido
no momento, carregado de tons
nacionalistas, eugênicos e machis-
tas. Silenciosamente, as mulheres
resistiam, insistindo que a concep-
ção deveria ser determinada por
escolhas individuais.

A arte

de enganar a

natureza:
contracepção,contracepção,contracepção,contracepção,contracepção,
aborto e infanticídioaborto e infanticídioaborto e infanticídioaborto e infanticídioaborto e infanticídio
no início do século XXno início do século XXno início do século XXno início do século XXno início do século XX
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Cadernos de
Saúde Pública

Volume 20 - número 3

maio / junho 2004
csp@ensp.fiocruz.br

A publicação traz o melhor das
produções recentes sobre saúde
pública. Neste número, 20 artigos
abordam questões como saúde

bucal, epidemiologia, obesidade, osteoporose, biossegu-
rança, meio ambiente, nutrição, entre outras. No editorial,
um relato sobre a difícil entrada da violência na agenda
da saúde.

Etnicidade na América
Latina: um debate sobre
raça, saúde e direitos
reprodutivos

Simone Monteiro e Livio Sansone
(organizadores)
Editora Fiocruz - 344 págs.
(21) 3882-9093

A obra tem por objetivo refletir
sobre as desigualdades sociais e seus reflexos na área da
saúde. O livro reúne trabalhos de especialistas em povos
indígenas e população negra para examinar os contrastes e
as aproximações, no campo da saúde reprodutiva, entre os
grupos étnicos excluídos.

Municípios: a gestão
da mudança em saúde

Eduardo Freese (organizador)
Editora UFPE

Pesquisadores da Fiocruz em
Pernambuco indicam caminhos
para a melhoria da qualidade dos
serviços de saúde no país. Eles
analisaram o processo de muni-
cipalização da saúde em 11 ci-

dades, como Camaragibe, Caruaru, Petrolina, Salgueiro,
Moreno, Palmares e Tamandaré.

Itinerários da loucura em
territórios dogon

Denise Dias Barros
Editora Fiocruz - 260 págs.
(21) 3882-9093

A autora apresenta detalhes sobre
a loucura e seus tratamentos, ob-

servados na República do Mali, na África, onde existe um
complexo cultural negro que ficou conhecido como dogon.
Entre os aspectos abordados, destacam-se as narrativas
que falam sobre a loucura e desempenham um papel
fundamental na formação desse grupo.

Labirinto de espelhos:
formação da
auto-estima na infância
e na adolescência

Simone Gonçalves de Assis e
Joviana Quintes Avanci
Editora Fiocruz - 208 págs.

Jovens do município de São
Gonçalo (RJ) revelam suas razões
para ter alta ou baixa auto-estima.
Por meio da metáfora de um

labirinto espelhado, o livro mostra como o indivíduo vê a
si próprio inserido no seu ambiente, num período em
que a auto-estima se baseia na família, escola e violências
sofridas.

Cuidar, controlar, curar:
ensaios históricos sobre
saúde e doença na
América Latina e Caribe

Gilberto Hochman e Diego
Armus (organizadores)
Editora Fiocruz - 568 págs.
(21) 3882-9093

O livro reúne ensaios históricos
que se propõem a dar conta dos

acontecimentos que têm determinado os processos de
saúde na América Latina e Caribe desde 1980. As análises
permitem entender especificidades locais, refletir sobre
aspectos comuns e indagar sobre o lugar da saúde em
nossas sociedades.
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Dias de revolta

N

Cartum publicado em revista retrata o clima de guerra nas ruas do Rio de Janeiro

Ana Palma

a quinta-feira, 10 de
novembro de 1904,
a cidade do Rio de
Janeiro amanheceu
em pé de guerra. O

motivo para tamanha irritação era
a publicação, por A Notícia, do
draconiano projeto de regulamen-
tação da Lei de Vacinação Obri-
gatória, aprovada em 31 de ou-
tubro daquele mesmo ano, após
calorosa polêmica.

Para uma medida que des-

pertava tanta oposição – pelo
menos 15 mil pessoas assinaram
listas contra a obrigatoriedade en-
caminhadas ao Congresso –, sua
regulamentação incendiava ainda
mais os ânimos, já que não deixa-
va qualquer saída.

O atestado de vacina era
exigido para tudo: matrícula em
escolas, emprego público, do-
méstico ou nas fábricas, viagem,
casamento, voto, hospedagem em
hotéis e casa de cômodos etc.

A reação foi violenta. Do
dia 10 ao 12, acidade era sacu-

dida por choques entre a polí-
cia e a população, passeata e
comícios. No dia 13, estourava
realmente a rebelião, com o
povo ocupando os pontos cen-
trais da cidade, construindo trin-
cheiras e enfrentando a polícia
a tiros. No dia seguinte, os com-
bates iniciaram-se cedo e espa-
lharam-se por outros bairros. Por
toda parte, viam-se incêndios,
saques e depredações. A Escola
Militar da Praia Vermelha aderia
à revolta, rendendo-se apenas na
madrugada do dia 15, ante a

N
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ameaça de bombardeio pelas for-
ças navais.

Com a derrota dos cadetes,
o movimento assume um caráter
mais popular. Operários faziam
barricadas e atacavam fábricas e
uma delegacia. E no bairro da Saú-
de, segmentos marginalizados da
população resistiram até a inva-
são das forças militares. Houve
incidentes isolados até o dia 19.
A revolta tinha sido debelada. Seu
saldo: 945 prisões, 461 deporta-
dos, 110 feridos e 30 mortos.

Muito mais que
apenas medo de injeção

Um acontecimento de tama-
nhas proporções não foi, sem
dúvida, motivado apenas pelo
medo de injeção. Revisitá-lo sig-
nifica delinear o contexto em que
se deu a Revolta. É buscar na
compreensão do
longo processo de
expropriação a que
foi submetida a po-
pulação carioca de
baixa renda com o
bota-abaixo da Re-
forma Pereira Pas-
sos e nas manipu-
lações políticas das
elites nacionais
(positivistas, repu-
blicanos radicais,
descontes com os
rumos adotados pelo novo regi-
me, velhos monarquistas instau-
rados na restauração, jovens mi-
litares), os prováveis estopins de
uma sublevação que deixou nos
rostos e na cidade marcas mais
profundas que as da varíola.

Oswaldo Cruz, que assumi-
ra em 1903 a Diretoria Geral de
Saúde Pública, iniciava suas cam-
panhas com mão de ferro. Briga-
das sanitárias, acompanhadas por
policiais, percorriam a cidade,

invadindo casas, interditando pré-
dios, removendo doentes à for-
ça. Somente no primeiro semes-
tre de 1904, foram feitas 110.224
visitas domiciliares, com 12.971
intimações e 62 interditos. O re-
gulamento sanitário de Cruz –
logo apelidado de Código de Tor-
turas – interferia diretamente na
vida da população que, já tão
massacrada pelo custo de vida e
sem moradia pela reforma urba-
na, via-se agora tolhida no exer-
cício de seus subempregos.

“Esse instrumento (a lei de

março de 1904) lhe permite in-
vadir, vistoriar, fiscalizar e demolir
casas e construções. Estabelece,
ainda, um foro próprio, dotado
de um juiz especialmente nome-
ado para dirimir as questões e
dobrar as resistências. Ficam ve-
dados os recursos à justiça co-
mum. A lei de regulamentação
da vacina obrigatória, em novem-
bro desse ano, viria a ampliar e
fortalecer essas prerrogativas, co-
locando toda a cidade à mercê

dos funcionários e policiais a ser-
viço da Saúde Pública. Se alguém
escapara dos furores demolitórios
de Lauro Muller e do prefeito Pe-
reira Passos, não teria mais como
escapulir aos poderes inquisito-
riais de Oswaldo Cruz”, assinala
o historiador Nicolau Sevcenko.

Virtude feminina,
inviolabilidade do lar e

honra do chefe do família
eram ameaças ao povo

Contudo, aspectos
econômicos não explicam
na totalidade o movimen-
to. Não se pode descartar
as razões ideológicas e mo-
rais. Conviviam dois con-
juntos de valores. Se, por
um lado, a elite protestava
contra o intervencionismo
do Governo e o ataque à
liberdade individual, por

outro, o povo se sentia ameaçado
pelos desrespeitos à virtude fe-
minina, a honra do chefe de fa-
mília e a inviolabilidade do lar.

“A Revolta da Vacina perma-
nece como exemplo quase único
na história do país de movimento
popular de êxito baseado na de-
fesa dos direitos dos cidadãos de
não serem arbitrariamente tratados
pelo governo. Mesmo que a vitó-
ria não tenha sido traduzida em
mudanças políticas imediatas além
da interrupção da vacinação, ela
certamente deixou entre os que
dela participaram um sentimento
profundo de orgulho e auto-estí-
mulo, passo importante na forma-
ção da cidadania. O repórter do
jornal A Tribuna (...) ouviu de um
preto acapoeirado: (...) O mais im-
portante era mostrar ao governo
que ele não põe o pé no pescoço
do povo”, relata o historiador José
Murilo de Carvalho.

Revolta teve cartuns criticando a vacinação e bondes virados
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Registro Nacional de Doadores de Medula

Óssea (Redome) foi criado em 1993, em

São Paulo, pelo médico imunogeneticista

José Roberto Feresim. À época contava

com 4.500 doadores cadastrados. Em 1998,

quando, por determinação do Ministério da Saúde, o Insti-

tuto Nacional de Câncer assumiu a responsabilidade pela

regulamentação técnica e administração dos transplantes

de medula óssea no Brasil, o Redome passou a ser gerido

pelo Inca, ficando sediado, a partir de então, no Rio de

Janeiro.

São dados históricos, como também o é a campanha

feita em 2001, com apoio da Rede Globo de Televisão, que

ampliou os números do registro de 12 mil para 20 mil doa-

dores. No entanto, a história do Redome ainda está sendo

construída, e esta construção precisa ser o mais ágil possível.

A doação de medula beneficia numerosos pacientes

portadores de algumas doenças do sangue, como Anemia

Aplástica Grave, e não apenas leucemias. Além do Linfoma

Não-Hodgkin, altamente agressivo, e que atinge os

linfonodos, que fazem parte do sistema de defesa do orga-

nismo humano.

O Ministério da Saúde, com o Inca, definiu como meta

prioritária a ampliação do cadastro de doadores. No Brasil,

de acordo com as estimativas, surgem, a cada ano, 7.380

novos casos de leucemia. Parte destes pacientes só terá

como forma possível de tratamento o transplante de me-

dula. Atualmente, cerca 400 pessoas aguardam um doador

compatível. A probabilidade de ser este doador é de um

em 100 mil. Apesar disto, a captação entre doadores brasi-

leiros aumenta em pelo menos 20 vezes as chances de

compatibilidade em relação às buscas internacionais.

A estratégia do Inca foi atacar a questão em todas as

frentes. No primeiro trimestre de 2004 foram feitos convê-

nios com os principais registros do mundo: o National

Marrow Donor Program (NMDP), em Minneapolis, e o Caitlin

Raymond International Registry (CRIR), em Worscester, que

somam 9,5 milhões de doadores voluntários de medula

óssea, além do New York Blood Center, banco de cordão

umbilical que conta com 25 mil cordões umbilicais. As três

Doação de medula óssea: perspectivas
de ampliação do cadastro brasileiro

instituições são americanas.

No segundo semestre lançamos, como forma de exem-

plo de comprometimento, a campanha interna de doação

do Inca. Cerca de 20% dos funcionários, quase 600 pesso-

as, aderiram à iniciativa, nunca antes feita, e se cadastraram

no Redome. É bom ilustrar que a adesão foi surpreenden-

te, já que de acordo com as estimavas as adesões a estes

tipos de campanha são da ordem de 10%.

Foi o início de um grande processo. Em paralelo à

organização de nossa campanha fazíamos contatos com

possíveis parceiros. A Associação de Funcionários da Fun-

dação Oswaldo Cruz foi a primeira a aderir, seguida da Ma-

rinha do Brasil, através de sua Diretoria de Saúde, e da

Câmara dos Deputados, em Brasília.

A partir daí, e com a campanha veiculada pela grande

imprensa, os apoios começaram a chegar. Cidades do inte-

rior, como Machado, em Minas Gerais, e Araraquara, em

São Paulo, já estão em contato direto com o Inca para rea-

lizar suas campanhas. Outras empresas privadas também

demonstraram interesse.

A perspectiva é que até o final do ano tenhamos pas-

sado dos atuais 65 mil doadores cadastrados para cerca de

100 mil. Contamos com o apoio dos hemocentros de todo

o país para realizar o trabalho. Isto é de extrema importân-

cia, pois precisamos alcançar as regiões Norte, Nordeste e

Centro-Oeste do país, já que 94% dos doadores são das

regiões Sul e Sudeste.

O principal desafio não é a sensibilização. Temos pro-

fissionais qualificados para este trabalho, e temos a generosi-

dade do povo brasileiro, sempre propenso a abraçar campa-

nhas como a nossa. O que precisamos ultrapassar é o receio

que as pessoas têm em relação ao processo da doação. É

necessário mostrar que se trata de um procedimento seguro

e que doar medula, diferentemente do que acontece na

doação da maioria dos órgãos sólidos, é doar vida em vida.

Esta é a nossa tarefa. Acabar com o receio dos bra-

sileiros e assim reduzir consideravelmente a espera por

um doador.

José Gomes Temporão é Diretor-Geral do Inca

José Gomes Temporão
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