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EDITORIAL

Brasil está chegando, ao mesmo tempo que outros centros
científicos importantes do mundo, ao mais novo celeiro
terapêutico para numerosas doenças: a terapia com
células-tronco. O tema é matéria central deste número da
Revista de Manguinhos. E para orgulho nosso, a Fiocruz participa de
seis projetos nesta área, referentes a doença de Chagas, cirrose
hepática, diabetes, doenças cardíacas e do sistema nervoso. Resultado
de muitos anos de acúmulo científico, diversas equipes da Fiocruz
chegam simultaneamente a experiências seguras com seres humanos,
trazendo esperanças a milhares de pessoas e famílias do nosso país.

O

foto fogos castelo

Contudo, nossa vida científica é bastante diversificada e outros campos
do saber em saúde nos trazem também boas notícias: são os casos dos
estudos sobre novas moléculas para a asma, doença que acomete
milhões de brasileiros, principalmente crianças; de novos recursos para
diagnóstico do hantavírus, causador de doença pulmonar grave e
outras manifestações; e da fibrose cística, doença genética que
acomete os aparelhos digestivo e respiratório; e de uma pioneira
vacina terapêutica contra o HIV.
Mas não apenas da pesquisa biomédica vive a nossa instituição.
Tratamos também de outros problemas de saúde pública, que
requerem abordagens oriundas da epidemiologia e da organização de
serviços e programas. São os casos dos estudos acerca do sobrepeso
pós-menopausa; de um modelo de controle do dengue que integra
saúde da família e manejo ambiental; das crianças vítimas de maustratos; e da tuberculose em populações indígenas.
O que nos deixa mais satisfeitos ainda é que a Fiocruz faz uma ciência
desconcentrada; quero dizer com isto que muitas destas pesquisas são
feitas nas unidades localizadas fora do Rio de Janeiro, casos da Bahia e
de Pernambuco, em reportagens deste número da nossa Revista. E que
expressam todas as vertentes da pesquisa em saúde: biomédica, clínica
e saúde pública.
Devo citar ainda a importante contribuição que estamos trazendo
neste ano para a assistência à saúde dos brasileiros, com a produção de
biofármacos (como a eritropoetina e o interferon alfa) e da já ampla
produção de medicamentos na fábrica de Jacarepaguá.
Convido também o leitor a conhecer as opiniões do novo ministro da
Saúde, Saraiva Felipe, que, para nossa satisfação, foi aluno da Escola
Nacional de Saúde Pública da Fiocruz.
Boa leitura e um abraço afetuoso.

Paulo Marchiori Buss
Presidente da Fundação Oswaldo Cruz
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NOTAS
FEVEREIRO DE 1908

Moléculas de
peixe têm ação
antimicrobiana

Livros da Editora Fiocruz ganham
destaque no Prêmio Jabuti
Dois livros da Editora Fiocruz ficaram
entre os finalistas do Prêmio Jabuti de
2005. Os resultados da apuração, realizada no final de agosto, em São Paulo, e divulgados pela Câmara Brasileira do Livro
(CBL), trazem a Obra Completa de Adolpho
Lutz como segundo colocado na categoria
Ciências Naturais e Ciências da Saúde. Organizada por Jaime Benchimol e Magali

Romero de Sá, a produção literária do cientista ganhou uma reedição caprichada este
ano. O outro livro selecionado foi Itinerários da loucura em território dogon, de Denise Dias Barros, que ficou com o terceiro lugar na categoria Educação, Psicologia e
Psicanálise. A entrega dos prêmios ocorreu
no Memorial da América Latina, na capital
paulista, em setembro.

Pesquisador da Fiocruz
assina artigo na Science
O médico e pesquisador Carlos
Morel, do Centro de Desenvolvimento
Tecnológico em Saúde (CDTS) da Fiocruz,
é o primeiro autor de um artigo publicado na revista científica Science em 15 de
julho. O artigo de Morel destaca uma informação capaz de surpreender até especialistas: alguns países em desenvolvimento, entre eles a Índia, a China e o Brasil,
vêm tendo grandes avanços em inovação
tecnológica. Esses países, formando redes de colaboração, têm alcançado resultados significativos na área da saúde.

6

REVISTA DE MANGUINHOS

|

OUTUBRO DE 2005

O muco que reveste a pele de muitos
peixes nativos do país, como o pacu, o
tambacu e o tambaqui, apresenta substâncias com atividades antimicrobianas.
Entre essas moléculas, as proteases e os
peptídeos são considerados os mais importantes. As proteases são enzimas que,
por participarem de vários processos metabólicos, são alvos quimioterápicos valiosos para o desenvolvimento de novos
fármacos. Para identificar as características das principais famílias de proteases
que protegem o tambacu de doenças, a
bióloga Cristiane Martins Cardoso de
Salles desenvolve estudo no Laboratório
de Bioquímica de Proteínas e Peptídeos
do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular (DBBM) do Instituto Oswaldo Cruz (IOC), chefiado pelo biólogo
Salvatore Giovanni De Simone.
“A pesquisa tem um caráter econômico, já que o tambacu representa uma
das produções mais expressivas da pesca
brasileira. Outra vertente do trabalho está
relacionada ao peixe como fonte de moléculas para futuros fármacos, que poderão
ser utilizados até mesmo em infecções
humanas”, explica Cristiane. Segundo ela,
o estudo também é importante para ampliar a informação sobre o assunto. “Como
não existem muitos dados no país sobre o
controle de pragas em peixes, o produtor
também deve se preocupar com isso. Ao
conhecer os mecanismos com os quais o
peixe se defende dos microorganismos,
poderemos criar armas contra essas pragas menos agressivas ao ambiente”.

Três trabalhos da Ensp
recebem menções
honrosas do MS

História dos
campi da
Fundação

Três trabalhos desenvolvidos na Escola de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp)
receberam menções honrosas no Prêmio
de Incentivo em Ciência e Tecnologia para
o SUS, do Ministério da Saúde, versão
2005. São eles: Sistemas de informações
sobre orçamentos públicos em saúde:
confiabilidade e uso das informações na
construção de um perfil dos municípios
brasileiros, de Cláudia Risso de Araújo
Lima; Desenvolvimento de SIG para análise epidemiológica da distribuição espacial da malária no município de Manaus um enfoque em nível local, de Wagner
Cosme Morhy Terrazas; e A multiplicidade
do único - territórios do SUS, de Evangelina
Xavier Gouveia de Oliveira.

Renato da GamaRosa, do Departamento
de Patrimônio Histórico da
Casa de Oswaldo (DPH,
COC/Fiocruz), foi um dos
consultores da matéria
Uma senhora Fundação,
publicada no último número da Revista de Manguinhos. A matéria tratou
da história da ocupação
dos campi da Fundação
Oswaldo Cruz ao longo
dos 105 anos da instituição, completados em
maio passado. Renato é
co-autor, com Alexandre
José de Souza Pessoa e
Benedito Tadeu de Oliveira, do livro Um lugar para
a ciência: a formação do
campus de Manguinhos.

Lançado o volume 2
da coleção Archivos
de Saúde Mental
Oito artigos reunindo as mais diversas experiências no campo da atenção
psicossocial e mais um texto histórico de
autoria de Machado de Assis compõem o
volume dois do Archivos de Saúde Mental e Atenção Psicossocial, sob a coordenação do pesquisador da Escola Nacional
de Saúde Pública (Ensp) Paulo Amarante.
Amarante explica que a iniciativa de publicar uma série de coletâneas de artigos
voltados para o campo da atenção psicossocial surgiu enquanto pesquisava a
história da psiquiatria no Brasil e encontrou o primeiro periódico brasileiro, datado de 1903, de autoria de Juliano
Moreira: os Archivos Brasileiros de
Psychiatria, Neurologia e Sciencias Affins.
Foi em 2003, cem anos após sua publicação, que Amarante reuniu uma série de
artigos e lançou o volume 1 do Archivos
de Saúde Mental e Atenção Psicossocial,
abordando então os conceitos mais contemporâneos da área. O volume 2 é composto por artigos de Walter Oliveira, Patrícia Dornelles, Magda Dimenstein,
Giuseppe Dell’Acqua e Roberto Mezzina,
entre outros. Amarante publica um texto
seu em parceria com Fernanda Nicácio e
Denise Dias Barros sobre a importância
da vinda de Franco Basaglia ao Brasil.

No gambá, uma solução para mordida de cobras

Um tratamento mais eficaz para o
envenenamento por mordidas de cobras
pode estar a caminho. Geralmente tratados com soros antiofídicos, os acidentes
causam hemorragias e problemas tecidu-

ais locais, entre outros efeitos. Pesquisadores do Laboratório de Toxinologia do
Instituto Oswaldo Cruz (IOC) trabalham
na produção em laboratório de inibidores de toxinas ofídicas originalmente isolados do sangue do gambá sul-americano (Didelphis marsupialis) capazes de
impedir tais seqüelas. Alguns animais,
como as próprias serpentes e alguns mamíferos, apresentam resistência ao envenenamento por mordida de cobras. Foi
ao observar essa propriedade entre os
gambás que a equipe do IOC decidiu estudar que composto presente no sangue
do animal poderia neutralizar o efeito das
toxinas encontradas no veneno de cobras
como a jararaca, da família Viperidae. “A
sabedoria popular falava da resistência
do gambá às cobras, então fomos verificar se isso era verdade e como seria possível”, conta o bioquímico Jonas Perales,
chefe do Laboratório de Toxinologia e
coordenador do projeto.
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PESQUISA

Duas novas
moléculas
contra a asma
Estudo avalia novo medicamento contra a doença
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uas novas moléculas, com
então, um grupo agregando químicos,
apoio financeiro e parcerias oficiais e
os complicados nomes de
biólogos e biomédicos buscou produzir
privadas, para que possamos quem
JM24-1 e JMF2-1, poderão
moléculas semelhantes à da lidocaína.
sabe futuramente dispor de um novo
servir para a futura fabriOs estudiosos desenvolveram assim duas
medicamento antiasmático desenvolcação de um remédio inémoléculas “primas”, denominadas de
vido aqui”, afirma Martins.
dito contra uma das mais comuns
JM24-1 e JMF2-1.
doenças respiratórias do mundo: a
Amplamente testadas em camunAsma é quarto maior
asma. As duas ainda estão sendo
dongos, as duas moléculas “parentes”
motivo de internações
pesquisadas, testadas em camundonapresentaram efeitos superiores ao da
nos hospitais públicos
gos e aperfeiçoadas em estudo feito
lidocaína em diversos modelos experiDe acordo com o biólogo, a asma
por uma equipe do Laboratório de Inmentais. “Elas têm efeito anestésico
é uma doença de prevalência crescenflamação do Instituto Oswaldo Cruz
bem menor; ação antiinflamatória
te em todo o mundo. A cada dia, em
(IOC), coordenada pelo biólogo Marmaior; risco de efeitos colaterais, como
média seis pessoas morrem no Brasil
co Aurélio Martins). E, até o momeno de convulsão, bem menores; toxicovítima de seus sintomas. Não bastasse
to, os resultados apresentados são
logia menor e inibe mais o broncoesa mortalidade, a asma também reprepromissores.
pasmo (contração espasmódica e
senta um alto custo para
A idéia para o deseno país e para aqueles
volvimento das novas moque com ela sofrem.
léculas nasceu de uma
“Muita gente falta ao
descoberta feita por ametrabalho ou tem outros
ricanos no final dos anos
tipos de problemas por
90. Durante um procedicausa dos sintomas da
mento médico para recoasma”, diz Martins. O
lher material do pulmão
biólogo também relata
de um paciente, os médique, de acordo com dacos utilizaram lidocaína,
dos do SUS, a asma é o
anestésico de uso comum,
quarto maior problema
principalmente em procede saúde responsável
dimentos odontológicos.
por internações no país.
Ao examinar o material
A asma é uma docoletado, os pesquisadores
ença crônica, ou seja,
perceberam por acaso que
com sintomas que se
a lidocaína inibia a função
manifestam freqüentede células do sangue enmente e por tempo involvidas em processos alérdeterminado.
Seus
gicos, desencadeadores
As propriedades das duas moléculas são testadas nos laboratórios do IOC
sintomas caracterizamda asma. Pesquisadores,
se por uma dificuldade de respirar inentão, adaptaram o uso da lidocaína,
involuntária da musculatura dos brôntensa, seguida de tosse e falta de ar,
empregando-a no tratamento de indiquios)”, afirma Martins, destacando que
decorrentes de contrações espasmódivíduos asmáticos. Ao final das experia JMF2-1 mostra desempenho ligeiracas dos brônquios. Todo o processo, norências, apesar de resultados bons,
mente superior ao da JM24-1. Apesar
malmente é desencadeado por alergia
muitos pacientes reclamavam de desdos resultados positivos, Martins ainda
a agentes externos, e a uma hipersenconfortos resultantes do efeito anesténão está satisfeito: “a intenção é mesibilidade dos brônquios a eles.
sico da substância, como sensação
lhorar ainda mais estes resultados, pois
Para enfrentar a asma, os médicos
claustrofóbica, falta de ar (ambas deas duas ainda têm, por exemplo, algulançam mão de remédios antiinflamacorrentes da dificuldade de respirar) ou
ma atividade anestésica. Queremos
tórios – feitos à base de corticóides – e
irritação de vias aéreas.
eliminá-la completamente”, explica.
broncodilatadores. O problema em reA pesquisa das moléculas derivaEfeitos terapêuticos
lação a esses medicamentos são os
das da lidocaína encontra-se em fase
melhores
efeitos colaterais que produzem, como
de estudo fundamental, ou seja, ainEsses experimentos chamaram a
o possível desenvolvimento de hiperda busca-se compreender melhor sua
atenção dos cientistas brasileiros, que
tensão, diabetes, catarata e desmineaplicabilidade, assim como seu poteniniciaram seu próprio estudo sobre a liralização óssea, além de existirem
cial. Conseqüentemente, por enquandocaína. O biólogo Marco Aurélio
pacientes que não respondem a seus
to só estão sendo testadas em
Martins questionou-se então se não seefeitos terapêuticos. Por isso, a equipe
camundongos, ratos e cobaias. A proria possível retirar a atividade anestésica
de Martins busca desenvolver um novo
dução de um remédio definitivo ainda lidocaína, aproveitando somente sua
remédio, a partir de moléculas semeda é um projeto futuro. “Por isso,
atividade antiinflamatória. A partir de
lhantes à da lidocaína.
nosso programa de estudo precisa de
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BIOTECNOLOGIA

Célulastronco
O curinga da saúde
Estudos na Fiocruz abrem novas fronteiras na pesquisa biomédica
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o baralho, a carta que pode substituir
outras em determinados jogos é
chamada de curinga. Já no campo
da saúde, pode-se dizer que os seres
humanos nascem com um curinga
dentro do organismo. Encontradas principalmente
na medula óssea (região esponjosa que fica dentro
do osso), na placenta e no cordão umbilical, as
células-tronco têm a capacidade especial de
originar qualquer tipo de tecido com exceção da
placenta e de gerar cópias idênticas de si mesmas.
Esta descoberta abriu caminhos para a utilização
das células-tronco no reparo de órgãos ou tecidos
lesados. Ao invés de substituir o órgão doente por
outro de um doador, procedimento que pode
ter limitações e complicações, vislumbra-se a
possibilidade de se recuperar este órgão a partir
da terapia celular.
Estudos neste sentido têm sido desenvolvidos
por diversas unidades da Fiocruz pelo país.
Em um recente edital do CNPq (Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e
do Ministério da Saúde para financiamento de
estudos com células-tronco, dos 41 projetos
aprovados, seis contam com a participação de
pesquisadores da Fiocruz – mais de 14%. Estes e
outros trabalhos desenvolvidos pela instituição
nas áreas de doenças hepáticas, doença de Chagas
e patologias do sistema nervoso central, entre
outras, são o prenúncio de boas notícias para
milhões de brasileiros.
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Um tratamento
que deu certo
para corações
fracos
falta de ar que impedia
o agricultor Aílton da
Cruz Tibúrcio, 51 anos,
de desenvolver atividades básicas, como andar
e conversar, agora faz parte do passado. Portador do mal de Chagas, ele foi
um dos 30 pacientes submetidos ao
transplante de células-tronco no Hospital Santa Izabel, da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, procedimento que
conta com a coordenação do Centro
de Pesquisa Gonçalo Moniz (CPqGM),
unidade da Fiocruz em Salvador. O índice de sucesso do transplante usando
células-tronco chama a atenção dos especialistas. A doença regrediu dos níveis mais avançados para os mais
baixos e intermediários e se mantém
estabilizada na maioria dos pacientes.
Também houve uma diminuição
do tamanho do coração (a doença de

A

Chagas causa o inchaço do órgão) e o
aparecimento de novos vasos e células do músculo cardíaco. Quase todos
os indivíduos submetidos ao tratamento saíram dos critérios que os poriam
em fila de espera por um transplante
cardíaco, caso este procedimento fosse feito na Bahia. Três pacientes faleceram após a terapia celular devido a
complicações relacionadas à doença
de Chagas e não ao procedimento.
Este, como qualquer outro, não funciona sempre. Ainda assim, é apontado
como uma futura alternativa para
aqueles que precisam de transplante.
Não são poucos os potenciais beneficiados pela nova terapia. Existem
seis milhões de portadores de doença
de Chagas no Brasil. Em média, 30%
destes desenvolvem uma inflamação
crônica no coração e a insuficiência
cardíaca que pode levar à morte em
dez anos. Para os pacientes cuja doença já está nos níveis mais avançados, a expectativa de vida é de apenas
um a dois anos. A solução nestes casos é o transplante cardíaco, procedimento que muitos – assim como o
agricultor Tibúrcio – não têm acesso.
O lavrador conta que não esperava
viver por muito tempo antes de receber o tratamento com células-tronco.

Hoje, depois de “entregar a vida ao
conhecimento dos homens”, cultiva
legumes e bananas no município de
Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador.
Tibúrcio recebeu 270 milhões de
células-tronco nas artérias que irrigam
seu coração. Inicialmente, os médicos
retiraram o líquido da medula óssea
do agricultor com auxílio de uma seringa através de punções no osso da
bacia. Depois, eles separaram o material coletado de modo a obter um
concentrado de células-tronco. Por
meio de um pequeno cano de plástico (cateter) inserido na artéria do
fêmur (que fica na virilha) e conduzido até o coração, a equipe injetou as
células-tronco em cada uma das
coronárias do paciente.
Como o coração do chagásico
apresenta inflamações, as células-tronco se sentem atraídas e iniciam ali um
processo de reparo. Os cientistas ainda não dominam completamente os
mecanismos envolvidos neste processo. O estudo feito em camundongos
antes de entrar na fase clínica com os
pacientes mostrou que as células-tronco não apenas se transformam em
células cardíacas e de vasos sanguíneos, como se imaginava. Elas podem

Helene Barbosa/IOC

O parasita T. cruzi ataca as células do músculo cardíaco: células-tronco ajudam a recuperar regiões lesionadas do órgão
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CPqGM/Fiocruz

Técnica trabalha no Centro Gonçalo Moniz, onde são feitas pesquisas com células-tronco

se fundir à célula doente e esta tem
sua função restaurada.
A pesquisa em modelo animal também comprovou que as células-tronco
induzem à morte programada das células inflamatórias. Camundongos
chagásicos não-tratados apresentam
300 células inflamatórias por milímetro
quadrado do coração, enquanto aqueles submetidos ao transplante de células-tronco têm pouco mais de 100. Ou
seja, as células-tronco ajudam a eliminar as células que causam inflação do
órgão. Além disso, o tratamento reduz
a fibrose (cicatriz que envolve o músculo cardíaco). O percentual de fibrose
caiu de 30% a 10% em camundongos
submetidos ao tratamento. Também há
uma melhora de 10% na capacidade
do coração de bombear o sangue.
No caso dos pacientes, um mês
após o transplante celular eles tomam
por cinco dias seguidos injeções do hormônio celular G-CSF, que mobiliza as
células-tronco da medula óssea e as
estimula a circular no sangue. É bem
verdade que mesmo depois do tratamento esses indivíduos continuam convivendo com certas limitações físicas,
em decorrência da doença de Chagas.

Mas todos concordam que depois da
terapia com células-tronco puderam ter
uma vida melhor e mais ativa. “Os pacientes tratados apresentaram vários
parâmetros de melhora”, diz o imunologista Ricardo Ribeiro dos Santos, do
CPqGM, responsável pelo transplante.
“Houve a melhora da função do coração como bomba e a maioria dos pacientes voltou a trabalhar”, completa.
Os bons resultados impulsionaram
a nova fase do projeto, que inclui 1.200
pacientes cardíacos e quase 40 instituições. O objetivo é definir esse método como sendo realmente factível.
Serão avaliados 300 indivíduos em
cada uma das quatro doenças cardíacas – cardiopatia dilatada por doença
de Chagas, dilatada não chagásica,
infarto agudo e infarto crônico.
Para cada doença, serão sorteados 150 pacientes que receberão o
transplante de células-tronco. Os demais serão submetidos ao tratamento
convencional, por meio de medicamentos. Depois de seis meses será
feita uma primeira avaliação da evolução dos pacientes. “Os médicos que
fazem a avaliação não sabem quais
pacientes receberam as células-tron-

co. O controle é feito em uma central
no Rio de Janeiro que concentra os
dados dos pacientes”, explica Santos.
“Após a conclusão do estudo multicêntrico, onde será demonstrado se a terapia é realmente eficaz, o Ministério
da Saúde poderá incluir esta modalidade terapêutica no SUS”, completa a
imunologista Milena Soares, do Laboratório de Engenharia Tecidual e Imunofarmacologia do CPqGM.
O CPqGM é o centro âncora que
coordena a parte da pesquisa com doença de Chagas e conta ainda com a
colaboração de 14 instituições. Santos
acredita que a padronização do transplante de células-tronco pelo SUS é fundamental para o chagásico. O médico,
idealizador deste tratamento, explica
por que não pediu a patente do procedimento. “Quero que esse transplante
seja o mais difundido possível”, diz.
Segundo ele, pacientes com doença de
Chagas são em sua maioria de baixa
renda. Um transplante de células-tronco e todo acompanhamento médico um
ano depois custa para os cofres públicos R$ 8 mil. Já a outra opção do chagásico, o transplante de coração, tem
um custo anual de R$ 50 mil.
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As boas
notícias
não param
ambém na Bahia foi realizado outro procedimento inédito envolvendo
terapia celular. O primeiro transplante de célulastronco em pacientes com cirrose
hepática aconteceu no Hospital São
Rafael, em Salvador, no dia 20
de setembro. A equipe
de pesquisadores, coordenada pelos médicos
Luiz Guilherme Lyra, da
Universidade Federal
da Bahia e do Hospital
São Rafael, responsável pela parte clínica, e
Ricardo Ribeiro dos Santos, responsável pela parte experimental do estudo,
usou uma técnica semelhante à empregada na terapia com chagásicos. Aos
49 anos, o primeiro paciente
submetido à cirurgia é do
sexo masculino, reside na capital baiana e estava na fila
de transplante de fígado.
A cirrose hepática é a destruição de células do fígado causada por vírus ou ingestão de
álcool, que resulta em uma lesão irreversível no órgão. A doença caracteriza-se por um
processo de fibrose com formação de nódulos que não têm
função orgânica. No caso da
ingestão de bebida alcoólica, o
etanol (álcool encontrado nestas bebidas) é metabolizado
no fígado e transformado
em ácidos nocivos ao órgão. Quando a lesão se torna irreversível, a única
alternativa para o paciente é o transplante. A condição clínica mais grave é
a insuficiência hepática
fulminante. Pouco freqüente, ela está relacionada à necrose maciça do

T

fígado e evolui para o óbito em mais de
90% das ocorrências.
A eficácia do transplante de fígado está em torno de 40% na insuficiência hepática fulminante e de 75%
na cirrose. No entanto, a maioria dos
pacientes não consegue sobreviver até
a cirurgia devido ao longo período de
espera em listas de transplante. “Somente no Hospital São Rafael, 120 pacientes estão na fila de transplante,
para uma média de 6% de doadores.
Uma média de 25% de pacientes morre no primeiro ano de espera pelo transplante. Ao fim de três anos, o índice

Separação de
células-tronco
de medula óssea

sobe para 100%”, explica Santos.
O tratamento com células-tronco
em portadores de doenças hepáticas
não afasta a necessidade do transplante de fígado, mas aumenta a sobrevida
do paciente à espera de um órgão sadio. O procedimento foi autorizado pela
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) para cinco primeiros pacientes. Foram incluídos no estudo
aqueles que eram os últimos da fila de
transplante e que por isso tinham menos chance de sobreviver. Após esse
primeiro procedimento será feita uma
avaliação para então dar prosseguimento a mais 25 transplantes. A equipe espera fazer as 30 cirurgias que
compõem a primeira fase do estudo
até o fim do ano.
O tratamento é semelhante ao já
realizado com pessoas chagásicas. É
retirado um líquido da medula óssea
do paciente por meio de uma seringa
injetada no osso da bacia. Em seguida
o material é purificado para retirada
das células-tronco. Com o auxílio de
um cateter, os médicos levam as células-tronco até a artéria do fígado, onde
vão agir sobre a lesão. Depois de todo
este processo, a equipe médica ainda
acompanha os pacientes por mais alguns meses para avaliação dos resultados da cirurgia.
Todo o trabalho com pacientes só
foi possível porque a equipe do Laboratório de Engenharia Tecidual e Imunofarmacologia do CPqGM estudou
antes o tratamento em modelo animal.
As biólogas Sheilla Oliveira e Milena
Soares induziram nos camundongos
uma doença semelhante à cirrose hepática a partir de uma dieta a base de
tetracloreto de carbono e álcool. Também foi aplicado um modelo de fibrose
a partir da infecção crônica por
Schistosoma mansoni. “Verificamos
que o tratamento utilizando célulastronco reduz em torno de 60% a fibrose
hepática”, comenta Santos.
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CPqGM/Fiocruz

O que vem por aí
om o objetivo de apoiar a
formação e o fortalecimento de grupos de pesquisa na
área de terapia celular, o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) e o Ministério da Saúde lançaram
em abril um edital para financiamento de
projetos de pesquisa com células-tronco
embrionárias e adultas derivadas da medula óssea, do cordão umbilical e de outros tecidos. De 106 projetos submetidos
ao CNPq, 41 foram aprovados. Destes,
quatro têm como coordenadores principais pesquisadores da Fiocruz. Outras duas
pesquisas coordenadas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) contam com a colaboração de especialistas
do Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz,
unidade da Fiocruz na Bahia.
Do Instituto de Biologia Molecular do
Paraná (IBMP), vinculado à Fiocruz, duas
pesquisas envolvem a diferenciação
induzida de células-tronco para o tratamento de cardiopatias. Coordenado pelo biólogo Marco Aurélio Krieger, um dos projetos
visa à diferenciação in vitro de células-tronco em células endoteliais (que revestem a
superfície interna do coração) e à posterior avaliação da capacidade das mesmas
na revascularização de uma parte enfartada do músculo cardíaco de animais de laboratório. Para tanto, os pesquisadores
contam com a participação de especialistas da Pontifícia Universidade Católica do
Paraná (PUC-PR), onde serão realizados os
procedimentos.
As células-tronco serão obtidas da medula óssea do fêmur e tíbia dos ratos. Depois de serem separadas dos diferentes
componentes da medula, as células serão
distribuídas em placas de cultivo utilizando
diferentes concentrações dos fatores de crescimento. O objetivo é avaliar a proporção
ideal de cada um dos fatores de crescimento para induzir a diferenciação das células.
As células endoteliais obtidas serão
injetadas nos ratos 14 dias após a indução
do infarto do miocárdio. O estudo prevê a
utilização de um grupo de ratos controle
para ajudar na avaliação dos resultados. Os
pesquisadores esperam padronizar o método de diferenciação de células-tronco em
células endoteliais adultas e comprovar a
efetividade destas últimas na indução de
reparações de feridas e revascularização em
regiões isquêmicas do coração.

C

O biólogo Samuel Goldenberg coordena outro projeto paranaense, que tem
como objetivo a diferenciação de célulastronco humanas em célula muscular cardíaca por meio da utilização de óxido nítrico.
De acordo com projeto, um recente estudo
demonstrou que o óxido nítrico é capaz de
diferenciar células-tronco embrionárias em
cardíacas. Neste contexto, os pesquisadores pretendem analisar o potencial deste
composto (óxido nítrico) como agente
diferenciador de células-tronco comerciais
– já existe um mercado produtor desse tipo
de material biológico - e as obtidas da medula óssea, do cordão umbilical, da placenta e do tecido adiposo de pacientes
doadores. Também será comparado o potencial de diferenciação das células-tronco
obtidas das diferentes fontes.
O projeto conta com a participação
de especialistas da PUC-PR e da Santa Casa
de Misericórdia do Paraná, onde serão feitas as coletas de medula óssea e de tecido
adiposo. A coleta do sangue de cordão
umbilical e placentário será feita no Hospital e Maternidade Victor Ferreira do
Amaral, em Curitiba. A equipe espera estabelecer uma nova metodologia para
indução de diferenciação das células-tronco pelo óxido nítrico.

Uma pesquisa quer
descobrir como as
células-tronco chegam
aos órgãos lesados

E são exatamente os fatores associados à migração celular que compõem o
objeto de estudo de outra pesquisa aprovada pelo CNPq. Coordenado pelo biólogo Wilson Savino, do Departamento de
Imunologia do Instituto Oswaldo Cruz
(IOC), o projeto pretende investigar os mecanismos celulares e moleculares que fazem a célula-tronco ir de um lugar a outro
dentro do organismo. “Na terapia genética é importante fazer com que as célulastronco cheguem até o órgão lesado.
Atualmente isto se faz por meio do cateter.
Mas no corpo humano não existe cateter.
Se o movimento orientado da célula para
algum lugar no organismo não é caótico,
existe um mecanismo que permite que ela
se mova. Descobrir os mecanismos que favorecem esse direcionamento específico é
o nosso objetivo”, explica Savino.

Estudando linfócitos (células do sistema imunológico), a equipe da Fiocruz descobriu duas famílias de moléculas envolvida
na migração celular: as quimiocinas solúveis e as moléculas de matriz extracelular. A
idéia agora é trabalhar com estas famílias
no estudo com células-tronco.
Já se sabe que determinadas associações de quimiocinas solúveis e moléculas
de matriz extracelular aumentam bastante a migração celular. Na primeira fase da
pesquisa, a equipe testará algumas destas combinações in vitro. A noção de algumas combinações mais promissoras
abrirá caminho para a outra fase do estudo. Serão injetadas células-tronco tratadas com moléculas estimuladoras de
migração em camundongos modificados
geneticamente para que sejam imunodeprimidos.
Esta fase da pesquisa esbarra numa
barreira. Nenhum centro de criação de animais de laboratório no país produz camundongos imunodeprimidos. A saída seria
importar estes animais. Mas com a recente aprovação da Lei de Biossegurança no
Brasil, foi desfeita a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTN-Bio), que
era responsável por dar a licença de importação. “A regulamentação da Lei de
Biossegurança é fundamental para que o
trabalho tenha continuidade no estudo
in vivo, que deve começar em um ano”,
diz Savino.
Para o estudo, serão usadas célulastronco humanas derivadas do cordão
umbilical obtidas após consentimento específico por escrito de pacientes junto ao
Centro de Transplante de Medula Óssea
do Instituto Nacional do Câncer (Inca), do
Rio de Janeiro, que também participa da
pesquisa. De acordo com Savino, haverá
uma transferência mútua de tecnologia
entre as duas instituições, o que vai capacitar jovens pesquisadores para trabalhar
nesse campo de investigação. Além disso,
o estudo poderá resultar em patentes e
publicações científicas.
Publicações científicas também são
alguns dos resultados esperados em outro projeto de pesquisa feito no Centro
de Pesquisa Gonçalo Moniz (CPqGM). O
estudo coordenado pelo médico Bernardo Galvão Castro Filho objetiva investigar
os efeitos de terapias com células-tronco
de medula óssea em pacientes com lesões
graves da medula espinhal.
A medula espinhal é aquela parte do
sistema nervoso por onde passam os impulsos elétricos que saem e que chegam
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ao nosso cérebro. Esses impulsos são os
que fazem nossos músculos se moverem,
os que controlam os movimentos intestinais e da bexiga urinária e os que fazem
com que tenhamos sensibilidade ao frio,
ao calor, à dor e ao tato. A pesquisa abrange duas patologias que afetam a medula
espinhal: a mielopatia associada à infecção por HTLV-1 e o trauma raquimedular.
A mielopatia associada ao HTLV-1 é a
complicação mais temida da infecção pelo
vírus HTLV, que pertence ao grupo de retrovírus, que inclui o HIV, causador da Aids.
A incidência da doença varia entre 0,25%
e 3% das pessoas infectadas. Já o trauma

raquimedular tem sido descrito como um
incapacitante de alto custo que provoca
mudanças no estilo de vida dos pacientes.
O potencial da terapia com célulastronco no reparo do tecido nervoso lesado, incluindo a medula espinhal, foi
demonstrado em diversos estudos em
modelos experimentais de patologias do
sistema nervoso central. A equipe liderada por Galvão pretende investigar os efeitos da injeção de células-tronco de medula
óssea em ratos submetidos a traumatismo
raquimedular. Também serão feitos estudos
clínicos de fase 1, que avalia a exeqüibilidade e segurança do transplante, em pacien-

Afinal, o que são células-tronco?
rivam das células-tronco. Após a fecundação do óvulo pelo espermatozóide,
forma-se uma célula (zigoto) que começa a se multiplicar. Cerca de uma
semana depois, já existe um grupo de
aproximadamente cem células chamadas blastocisto.
As células da camada externa do
blastocisto já têm um
grau de diferenciação, mas as da camada interna são
totalmente indiferenciadas, têm a capacidade de se replicar
e de se transformar
em qualquer célula
do organismo – são
as chamadas células-tronco embrionárias. Em 1998, uma
equipe liderada pelo
biólogo James Thomson, da Universidade
de Wisconsin, Estados Unidos, conseguiu isolar as primeiras células-tronco de
embriões humanos, abrindo caminhos
para sua utilização na terapia celular.
Os primeiros relatos de estudos
sobre as propriedades das células-tronco
adultas datam também da mesma época. Encontradas principalmente na medula óssea, na placenta e no cordão
umbilical, elas não são tão indiferenciadas quanto as embrionárias e costumam
ser retiradas do próprio paciente, o que
evita o risco de rejeição.
CPqGM/Fiocruz

As células-tronco podem ser encontradas em qualquer órgão. Elas são responsáveis por fazer os reparos necessários
quando ocorrem pequenas lesões nos tecidos. É o que acontece, por exemplo,
quando alguém se corta: as células-tronco

locais entram em ação e provocam uma
cicatrização. Mas, quando um órgão
apresenta uma lesão maior, as célulastronco locais não são suficientes para
sanar o problema. A saída, então, é apelar para grandes reservatórios destas células: os embriões, a medula óssea, as
placentas e o cordão umbilical.
O corpo humano adulto é composto por mais de 70 trilhões de células
dos mais variados tipos: da pele, do
cérebro, do coração etc. Todas elas de-
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tes com trauma raquimedular e com mielopatia associada à infecção por HTLV-1.
Outras duas pesquisas realizadas na
Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) envolvem estudos com pacientes e
contam com a participação de especialistas da Fiocruz na Bahia. As investigações
sobre o transplante de células-tronco de
medula óssea em pacientes com acidente
vascular cerebral isquêmico, coordenadas
por Rosalia Mendes-Otero, e o estudo
sobre terapias celulares em doenças renais, coordenado por Adalberto Ramon
Vieyra têm duração de dois anos e financiamento do CNPq.

De acordo com a imunologista
Milena Soares, do CPqGM, já está
bem demonstrado que as células-tronco embrionárias podem gerar células
de qualquer outro tecido. Já em relação às adultas, os estudos mostram que
algumas (como a da medula óssea)
podem gerar células de outros tecidos,
mas certamente não têm a mesma
capacidade de se diferenciar, quando
comparadas às embrionárias.
Em contrapartida, na medida
em que são usadas no reparo de um
órgão lesado, as células-tronco embrionárias passam a expressar moléculas
próprias do organismo que as originou,
o que pode levar o paciente a rejeitálas. Também já foi demonstrado que
estas células podem gerar tumores.
“Isto não prejudica a pesquisa com
células embrionárias, mas indica que
temos que estudá-las ainda de forma
a compreender os mecanismos de diferenciação desta célula que permitirão a sua utilização clínica de modo
seguro”, diz Milena.
Ainda segundo Milena, um estudo
recente mostrou que células-tronco
adultas, quando cultivadas por longos
períodos, também apresentam alterações genéticas, o que implica em um
controle maior do que está sendo
injetado nos pacientes. Um projeto
coordenado pelo imunologista Ricardo
Ribeiro dos Santos tem exatamente
este objetivo. A equipe pretende investigar a estabilidade cromossômica de
populações de células-tronco de diferentes fontes in vitro e in vivo e avaliar
o potencial de transformações tumorais
nas células-tronco.

Diabetes
e doenças
neurológicas:
novas
possibilidades
o cordão umbilical vem uma
nova esperança para recémnascidos com complicações
neurológicas graves. Um estudo coordenado pelo médico Laudelino Marques Lopes, do Centro
Pré-natal de Diagnóstico e Tratamento Laranjeiras Clínica Perinatal, no Rio de Janeiro, objetiva avaliar o potencial das
células-tronco do cordão umbilical no reparo do tecido cerebral lesado durante
episódios de hipoxia-isquemia (caracterizado pelo baixo teor de oxigenação do
sangue e pelo baixo fluxo sanguíneo para
determinado órgão) em bebês no período perinatal (que vai das últimas semanas
de gestação até as primeiras semanas depois do parto).
O trabalho, que conta com a colaboração de pesquisadores do Laboratório de
Engenharia Tecidual do CPqGM, pode resultar em novas estratégias terapêuticas
para a prevenção do desenvolvimento de
paralisia cerebral e/ou danos cerebrais
graves nesses indivíduos.
Dados da pesquisa mostram que os
danos cerebrais resultantes da hipoxiaisquemia são importantes causas de
mortalidade infantil e ocasionam freqüentemente retardo mental, epilepsia
e paralisia cerebral. “Anualmente, de mil
nascidos vivos, dois desenvolvem encefalopatia hipóxico-isquêmica. Destes, cerca de 15% morrem. Dos sobreviventes,
25% terão comprometimento neurológico grave de longo prazo, entre os quais
paralisia cerebral, convulsões e retardo
mental”, comenta Lopes.
Testes feitos em animais com lesões
do sistema nervoso central revelam que as
células-tronco do cordão umbilical propiciaram uma melhora do quadro. A infusão
de células-tronco humanas retiradas do
cordão umbilical em modelo de isquemia
cerebral em ratos e em camundongos resultou na redução do volume do infarto e

D

em uma melhora significativa dos distúrbios de comportamento dos animais.
Os achados sinalizam a possibilidade
de intervenção com terapia celular em recém-nascidos que sofreram episódios
hipóxicos-isquêmicos. O procedimento
nestes casos tem como objetivo bloquear
ou prevenir a destruição do cérebro e impedir que ocorra a paralisia cerebral. O projeto reúne profissionais de diversas áreas,
entre as quais, medicina fetal, neonatologia,
neuropediatria, neurobiologia, imunologia
e terapia com células-tronco.
Outra linha de pesquisa abre novos
caminhos para portadores de diabetes. O
insight inicial foi dado por um grupo de
pesquisa americano, que publicou um artigo científico relatando um experimento
feito com células-tronco isoladas da medula óssea. Cultivadas in vitro em um meio
rico em glicose, estas se diferenciavam em
células secretoras de insulina. Ao injetar
as células na cápsula supra-renal dos camundongos, elas passavam a produzir insulina, corrigindo a diabetes do animal.
Agora, a imunologista Milena Soares
tenta repetir o experimento usando células
humanas. O objetivo é obter, a partir das

células-tronco, células secretoras de insulina e transplantá-las para o fígado. Este se
tornaria uma espécie de sucursal pâncreas
em pessoas com diabetes avançada, quando não há nenhuma ilhota de Langerhans –
células do pâncreas produtoras de insulina.
No diabetes tipo 1, essas ilhotas são
agredidas pelo sistema imune do próprio
paciente. Para acabar com esse mecanismo de auto-agressão, uma equipe da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo de Ribeirão Preto usou célulastronco no tratamento de crianças com diabetes tipo 1. Liderados por Júlio Voltarelli,
os pesquisadores retiraram toda a medula óssea do paciente e descartaram todas
as células auto-agressoras.
As células que não agridem o paciente
são devolvidas à medula, que se repovoa
graças à capacidade de regeneração das
células-tronco. O procedimento não impede que as células agressoras cresçam novamente, mas todas as crianças submetidas
ao tratamento já não precisam mais tomar
injeções diárias de insulina. Tratamento similar tem sido realizado em pacientes portadores de outras doenças auto-imunes,
como lupus e esclerose múltipla.
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Diagnóstico da hantavirose
mais preciso, rápido e barato
m novo kit para diagnóstico da hantavirose – doença que mata cerca de
40% das pessoas infectadas no Brasil – foi desenvolvido no Instituto de Biologia Molecular
do Paraná (IBMP), órgão vinculado à Fiocruz. Além de mais barato – custa aproximadamente a metade do preço dos
kits comerciais importados usados atualmente – o produto nacional é mais
preciso, pois é produzido a partir das
cepas de hantavírus que circulam no Brasil. O kit, que já foi testado e validado
em laboratórios de referência brasileiros, começará a ser distribuído pelo Ministério da Saúde em breve.
Para desenvolver o kit, o primeiro
passo foi caracterizar geneticamente as
cepas do vírus presentes em território
nacional. A partir desses genomas, por
meio da tecnologia de DNA recombinante, a equipe produziu uma proteína
do vírus. Essa proteína é usada no kit
para capturar anticorpos presentes nas
amostras de sangue dos doentes.
“Nosso kit apresenta maior especificidade e sensibilidade na identificação
de IgM (imunoglobulina M, anticorpo
característico de infecção recente) e é

U

Como evitar os roedores
A falta de um tratamento para a
hantavirose torna ainda mais importante evitar a presença de roedores silvestres nos domicílios e em seus arredores.

em média 17% mais sensível no diagnóstico de IgG (imunoglobulina G, presente em uma fase mais tardia da
doença) que o similar norte-americano”,
explica Cláudia Nunes Duarte dos Santos, pesquisadora do IBMP responsável

O hantavírus, que mata 40% dos infectados

pelo desenvolvimento do teste. O kit brasileiro também é mais rápido – produz
resultado em duas horas – e mais fácil
de ser manejado.
Além de identificar anticorpos produzidos em todas as fases da doença
em seres humanos, o kit também de-

É importante eliminar resíduos e entulhos que possam servir para a construção de ninhos e tocas pelos roedores.
A limpeza diária dentro e fora de casa
evita o acúmulo de objetos inúteis que
poderiam lhes servir de abrigo. O piso
e os móveis devem ser limpos com solução de água sanitária a 10% ou detergente, especialmente se o piso for
de terra, para evitar que a poeira
se espalhe.

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

tecta o vírus em seus reservatórios naturais, os roedores silvestres – o que é
fundamental para o controle epidemiológico da hantavirose. O contágio
humano ocorre mais freqüentemente
pela inalação de aerossóis formados a
partir da urina, fezes e saliva desses
animais. Também é possível contrair a
doença pela mordida por um rato infectado, pelo contato da pele ferida
com fezes e urina dos roedores, ou ao
levar as mãos sujas de fezes ou urina
de rato à boca.
Os principais sintomas da hantavirose podem ser confundidos com os de
uma gripe forte: febre acima de 38
graus, dores no corpo e na cabeça, tosse seca, dificuldade para respirar e
taquicardia. Após alguns dias a doença
evolui para a fase cardiopulmonar, que
se caracteriza por insuficiência respiratória aguda e choque respiratório, e tem
alta taxa de letalidade (45%) – daí a
importância de um diagnóstico rápido
e preciso. Apesar de ainda não haver
tratamento específico para a hantavirose, os especialistas alertam que é importante consultar um médico e começar
as medidas de suporte clínico ao aparecimento dos primeiros sintomas.

Também é preciso impedir que os
ratos encontrem comida fácil dentro ou
perto de casa, removendo diariamente as sobras dos alimentos de animais
domésticos. Insumos agrícolas devem
ser armazenados em galpões distantes de casa, sobre estrados de 40 centímetros de altura. Fendas e buracos
maiores que meio centímetro devem
ser vedados para impedir que os roedores entrem em casa. Não é recomendável entrar em casas na região
rural se estas estiverem há muito tempo fechadas e sem ventilação. Animais
mortos só devem ser tocados com a
proteção de luvas de borracha.

DIAGNÓSTICO

Pioneirismo valioso
IFF implanta novo exame para doença genética
e forma pioneira no Brasil, um novo teste diagnóstico para fibrose cística
(FC), doença genética
que compromete principalmente o trato digestivo e o aparelho
respiratório, vem sendo implementado
no Instituto Fernandes Figueira (IFF),
unidade materno-infantil da Fiocruz.
Trata-se da medida da diferença de
potencial nasal (DPN), exame incluído
nos critérios diagnósticos para a fibrose
cística da Fundação para a Fibrose Cística (Cystic Fibrosis Foundation, no inglês), entidade internacionalmente
reconhecida nos estudos sobre a doença, assim como os exames usuais, que
são o teste do suor, o teste do pezinho
ampliado e a análise genética.
A fibrose cística, também conhecida como mucoviscidose, é uma doença genética e não contagiosa que
causa alterações nas secreções de algumas glândulas do organismo. Estas
secreções passam a ser produzidas
com maior viscosidade e quantidade,
comprometendo o bom funcionamento de órgãos como pulmões, fígado,
pâncreas e intestino.
No trato respiratório, esse muco
espesso tende a se acumular nas vias
aéreas, dificultando a passagem do ar
e levando à retenção de bactérias. No
trato digestivo, o aumento na viscosidade do muco pode levar à obstrução
dos canais do pâncreas, dificultando a
absorção de uma série de nutrientes
pelo intestino. O fato costuma provocar quadros clínicos caracterizados por
diarréia crônica, desnutrição, má absorção dos nutrientes, gordura nas fezes e dificuldade de ganhar peso.
Segundo a estimativa do Ministério da Saúde, aproximadamente 1,5
mil pessoas apresentam fibrose cística
no Brasil. Número que equivale a uma
criança acometida para cada dez mil
nascidas vivas. O IFF, que é considerado um dos principais centros de referência para fibrose cística no Estado
do Rio de Janeiro, atende atualmente
111 crianças e adolescentes portadores da doença, os quais recebem tra-

D

A médica Izabela Sad passou por treinamento na Bélgica e trouxe o teste para o Brasil

tamento e assistência multidisciplinar.
Embora a doença ainda não tenha
cura definitiva, o tratamento precoce
em centro de referência e o acesso
aos medicamentos e aos recursos laboratoriais podem fazer toda a diferença no prognóstico e na qualidade
de vida. Segundo o Ministério da Saúde, esses fatores contribuem muito
para a redução da letalidade e o aumento da sobrevida dos pacientes, que
vivem em média 40 anos nos países
desenvolvidos e 18, nos países em desenvolvimento como o Brasil.

Técnica já é usada
nos Estados Unidos e
em países europeus
Segundo a pneumologista pediátrica Izabela Sad, o exame de DPN representa mais uma opção que possibilita
o diagnóstico precoce da doença. Esta
alternativa já vem sendo utilizada nos
Estados Unidos, no Canadá e em países da Europa, incluindo a Bélgica, país
no qual a pneumologista recebeu treinamento para a realização do teste e capacitação para sua implantação no Brasil.
O exame de DPN é um teste dinâmico, no qual se verifica, a nível celular, a função da proteína CFTR (proteína

reguladora transmembrana da FC),
cuja mutação genética é a principal
responsável pelas características da
doença. “Durante o exame, afere-se
ao mesmo tempo o potencial elétrico
no epitélio nasal e no antebraço do
paciente, gerando assim uma diferença de potencial. No teste de DPN, o
epitélio nasal é exposto a quatro tipos
de soluções e, de acordo com a reação
a cada uma delas, é possível obtermos
o resultado do exame”, explica Izabela.
Para a pneumologista do IFF Tânia
Folescu, o novo teste de DPN deve ser
indicado nos casos em que o Teste do
Suor apresentar resultados normais e/
ou duvidosos, associados a alguns sinais e sintomas sugestivos da doença.
Os especialistas ressaltam, porém, que
mesmo com a implementação do exame de DPN o Teste do Suor continua
sendo o exame “padrão-ouro” para o
diagnóstico da doença. Por meio dele
é possível medir a quantidade de sódio
e cloro no suor, já que uma das características dos portadores da fibrose cística é apresentar altos níveis de cloreto
(sal) no suor. “Em pacientes com FC,
quanto mais precocemente se estabelece o diagnóstico e o tratamento, melhor o prognóstico”, completa Tânia.
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Um caminho
para deter a

CPqAM/Fiocruz

VACINA

Aids

Candidata à vacina contra HIV em teste
mundo da ciência dá um
novo passo na luta contra
a Aids. Pesquisadores ligados à Fiocruz no Recife estão iniciando a segunda
fase de testes da vacina terapêutica para o
vírus da imunodeficiência humana (HIV),
que já foi testada em 18 pacientes soropositivos em sua primeira etapa, durante
três anos, com resultados animadores. Responsável pela redução de até 80% da presença do vírus da Aids nesses brasileiros
submetidos ao tratamento, a dose agora
passará por uma etapa de refinamento,
com o objetivo de potencializar sua eficiência, o que pode proporcionar melhor
qualidade de vida dos indivíduos portadores da enfermidade.
A vacina terapêutica é obtida a partir
do vírus, isolado e desativado, junto com
as células responsáveis pela defesa do organismo, as chamadas células dendríticas,
da própria pessoa infectada e submetida
ao tratamento. A imunização não evita o
contágio e, até então, só foi aplicada nos
portadores do vírus que ainda não tomaram medicamentos anti-retrovirais (coquetel anti-Aids), como foi o caso dos pacientes
que participaram da primeira fase do projeto. A idéia agora é utilizá-la em 40 voluntários. A ampliação no número de
pessoas ocorrerá porque o estudo, que
começou a ser desenvolvido por cientistas
do Laboratório de Imunopatologia Keizo
Asami, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e da Universidade de Paris V,
na França, ganhou a participação da Fio-

O

Pesquisadora trabalha em
laboratório que participa de esforço
internacional para se chegar a um
imunizante contra o HIV

cruz do Recife; do Instituto Materno Infantil Professor Fernando Figueira (Imip),
de Pernambuco; da Universidade de São
Paulo (USP); da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ); e da Universidade
de Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos.
Os pacientes submetidos a essa nova
fase da pesquisa serão do Brasil, da França, da Bélgica e dos Estados Unidos. A aplicação da vacina ocorrerá inicialmente no
Recife e deve se estender a São Paulo. A
dose é única, de dois a três mililitros. O
coordenador do projeto na capital pernambucana, Luís Cláudio Arraes - que é
pesquisador da UFPE e agora faz parte do
Laboratório de Virologia e Terapia Experimental (Lavite) da Fiocruz no Recife -, explicou que a equipe vai tentar, com o uso
de tecnologia, diminuir a perda das células dendríticas - considerada alta ao serem retiradas do organismo – para
deixá-las mais potentes e, conseqüentemente, obter um melhor resultado.
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Se a vacina realmente surtir efeito, o
que poderá ser dito em dez anos, a intenção vai ser produzi-la em escala comercial.
Para isso, haverá um estudo paralelo à fase
dois da pesquisa, com o propósito de tornar a vacinação com célula dendrítica economicamente viável do ponto de vista da
saúde pública. “Os resultados com a vacina de célula dendrítica foram excelentes,
é o nosso padrão-ouro no momento, mas
queremos esmiuçar os mecanismos imunológicos que fizeram com que essa forma de vacina funcionasse e, com isso,
poder testar outras formas que funcionem tão bem ou melhor que o modelo
atual, aumentando a viabilidade de trabalho com ela”, esclareceu o coordenador do Lavite, Ernesto Marques Júnior,

que também é pesquisador da Universidade de Johns Hopkins.
Essa busca por um modelo economicamente viável começa com o intercâmbio de informações. Parte da tecnologia
desenvolvida para a preparação de células dendríticas e para a desativação do
vírus HIV será transferida do Recife para
o Laboratório de Imunogenética e Transplante Experimental (LIM-56) da USP. A
Fiocruz da capital pernambucana, por sua
vez, fará um estudo dos fatores do HIV
que estão correlacionados com a melhor
resposta imunológica à vacina. A equipe
mapeará o vírus e, assim, trabalhará apenas com a parte ideal dele para compor a
dose, em vez de usá-lo todo, como ocorre atualmente.

No Lavite, os pesquisadores também
devem tentar responder por que a vacina funcionou bem em metade do grupo
de voluntários e, na outra metade, teve
pouco resultado, observando os fatores
virais e da própria pessoa imunizada. Eles
devem estudar se as células dendríticas
de quem não teve uma boa resposta diferem daquelas de quem apresentou resultado satisfatório. Se for identificada
essa diferença, a equipe pode procurar
elementos na célula dendrítica essenciais para que a vacina funcione bem e
otimizar as estratégias para aplicar no
grupo que não teve o desempenho
satisfatório. “Identificando os elementos essenciais da célula dendrítica também temos como dispensar o resto e

simplificar a formulação”, ponderou o
coordenador do laboratório.
“O passo seguinte seria, em vez de
tentar buscar um substituto à utilização
de células dendríticas, empregar alguma
outra forma que não utilize o vírus
inativado nem a célula dendrítica, como,
por exemplo, a vacina de DNA, para baratear e viabilizar a utilização em larga escala”, complementou Marques Júnior. Os
modelos experimentais dessas futuras experiências devem ser testados, em sua fase
inicial, em coelhos e camundongos abrigados no biotério da UFRJ e, posteriormente, se surtirem efeito, partir para a
aplicação em humanos, a exemplo da vacina terapêutica atual, respeitando os padrões éticos necessários.
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PESQUISA

O peso da pós-menopausa
Estudo relaciona problemas ligados ao excesso de peso

La Gioconda,
de Botero

ma dissertação de mestrado defendida no Instituto Fernandes Figueira
(IFF), uma unidade da
Fiocruz, comprovou que,
no Brasil, o índice de sobrepeso em
mulheres na pós-menopausa é elevado. Além disso, ficou também claro para
a ginecologista Patrícia Pereira de Oliveira, que desenvolveu o trabalho, que
existe uma relação direta entre o ex-

U

cesso de gordura no organismo e a
baixa escolaridade. O estudo, feito na
Ilha de Paquetá, na Baía de Guanabara
(RJ), teve como objetivo principal investigar a osteoporose em mulheres na
pós-menopausa. A partir dessa pesquisa, Patrícia pretende se dedicar agora
a um novo estudo, incluindo outras
variáveis de avaliação, para que possa
obter detalhes mais aprofundados sobre a dimensão desse problema.
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Em sua pesquisa, Patrícia avaliou
as voluntárias por ultra-sonometria
(análise da massa e da flexibilidade
óssea) para estabelecer formas de prevenção ao risco de fratura. “Ela também estudou diversos outros fatores,
como a obesidade, determinada a partir das medidas antropométricas, que
detectam possíveis alterações na quantidade e distribuição da gordura corporal”, detalha a médica Lizanka Paola

Figueiredo Marinheiro, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do
IFF, que orientou a dissertação.
Para a escolha das participantes foi
feita uma divulgação do estudo na ilha.
Depois de amplos esclarecimentos sobre o trabalho, segundo os princípios
éticos da pesquisa científica, as voluntárias foram escolhidas de acordo com
os critérios de inclusão (diagnóstico de
menopausa) e de exclusão (impossibilidade de se submeter à ultra-sonometria). Foram selecionadas 385 mulheres,
com média de idade de aproximadamente 64 anos. A maioria era branca
(57,1%), viúva ou separada (45,71%),
analfabeta (40,25%) e de baixa renda.
A avaliação da obesidade foi baseada no grau de adiposidade (quando o
peso corporal é normal, mas a proporção de gordura nele existente é excessiva). A medição foi feita pelo índice de
massa corporal (IMC), definido por peso
em quilogramas dividido pela altura em
metros elevada ao quadrado. Do total,
39% tinham sobrepeso e 25,7% eram
obesas (IMC acima de 30).
Lizanka explica que a menopausa
é a parada de funcionamento dos ovários, que deixam de produzir os
hormônios estrógeno e progesterona e
de eliminar óvulos, o que leva o corpo
da mulher a interromper a menstruação. Nesse período, a quantidade de
energia que a pessoa precisa para que
o organismo funcione em repouso (metabolismo basal) diminui. “Com isso, o
acúmulo de gordura aumenta. A baixa de estrogênio, a diminuição da
quantidade de exercícios físicos, própria da idade, e a depressão também
comum em mulheres nessa faixa etária
são outros fatores que estimulam a
obesidade”, argumenta a médica.
De acordo com os resultados do
estudo, a prevalência de sobrepeso e
de obesidade entre a população feminina na pós-menopausa residente em
Paquetá é alta e correlaciona-se
diretamente com a baixa a escolaridade da população. “A pouca escolaridade está relacionada com a baixa
renda. Indivíduos com renda per capita
mais baixa consomem alimentos mais
baratos, que em geral são de maior
valor calórico. A falta de informação
sobre uma boa alimentação também
influencia o aumento de gordura no
corpo”, diz Lizanka. Ela pretende fa-

zer novos estudos em Paquetá, porém
mais ligados à obesidade, já que o
questionário aplicado nessa pesquisa
não foi direcionado especificamente
para o problema.

Obesidade é problema
que cresce a cada dia
De acordo com o médico e professor de endocrinologia da PUC do Rio de
Janeiro Walmir Ferreira Coutinho, “a
obesidade é atualmente um dos mais
graves problemas de saúde pública. Sua
prevalência vem crescendo acentuadamente nas últimas décadas, inclusive
nos países em desenvolvimento, o que
levou a doença à condição de epidemia global”. Coutinho foi presidente da
Associação Brasileira para o Estudo da
Obesidade (Abeso) e coordenador do
Consenso Latino-americano em Obesidade. O Consenso elaborou um documento, para cuja redação contribuíram
especialistas de 12 países da região, nas
áreas de medicina, nutrição, psicologia
e educação física. Para Coutinho, “estudos epidemiológicos em populações
latino-americanas têm relatado dados
alarmantes. À medida que se consegue
erradicar a miséria entre as camadas
mais pobres da população, a obesidade desponta como um problema mais
grave e mais freqüente que a desnutrição”. Esse fenômeno é chamado de
transição nutricional.
A nutricionista Maria de Fátima
Carvalho lembra que a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) feita pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no período de julho de
2002 a junho de 2003, e que contou
com o apoio do Ministério da Saúde,
mostrou que dos adultos maiores de 20
anos mais de 38 milhões estão acima
do peso. Destes, cerca de dez milhões
são obesos. Segundo Maria de Fátima,
“é necessário acabar com a concepção
de que o problema da obesidade é da
classe rica. Hoje ela é um problema de
todas as classes sociais”. E em determinadas famílias nota-se, ao mesmo tempo, obesidade e insegurança alimentar.
Isso ocorre porque muitas famílias pobres optam por comprar alimentos de
baixa qualidade nutricional e elevada
densidade energética – que muitas vezes apresentam preços mais baixos.
Assim, produtos sabidamente mais saudáveis, como frutas, verduras, legumes

e carnes magras, nem sempre são consumidos. Sem tempo e informação
correta, muitos são os brasileiros que
trocam comidas saudáveis por refrigerantes, salgados e doces.
A obesidade – ou estar acima do
peso – traz uma série de problemas.
Com o tempo, pessoas obesas têm tendência a apresentar degenerações de
articulações da coluna, do quadril, dos
joelhos e dos tornozelos. Os obesos, que
sobrecarregam a coluna e os membros
inferiores, em geral também costumam
ser mais vulneráveis a moléstias ou distúrbios como hipertensão, cânceres,
diabetes e doenças cardiovasculares.

Uma ilha bucólica ao
lado da metrópole
Com 10,9 quilômetros quadrados,
Paquetá é uma das 43 ilhas da Baía de
Guanabara e faz parte do município
do Rio de Janeiro, do qual dista cerca
de 15 quilômetros do Centro, desde
1883. O local é considerado um dos
mais pitorescos e agradáveis da cidade, tendo como meios de transporte
as bicicletas e as charretes. Sua população é homogênea, com uma característica de vida muito particular, o que
aumenta o valor da pesquisa. “As revistas científicas indexadas costumam
dar grande valor aos estudos feitos com
populações fechadas, que têm homogeneidade e por isso são diferenciadas”, afirma a pesquisadora Patrícia
Pereira de Oliveira.
Paquetá, uma ilha em que os únicos veículos motorizados são os da polícia, dos bombeiros e da coleta de lixo,
deve o seu nome aos índios tamoios,
seus primeiros habitantes, que a
batizaram assim por ser um lugar onde
havia pacas e etás. Um dos principais
focos da resistência às tentativas francesas de instalar uma colônia no Rio de
Janeiro no século 16, Paquetá teve
como um de seus moradores mais ilustres, muitas décadas mais tarde, o Patriarca da Independência, José Bonifácio
de Andrada e Silva, que se exilou na
ilha em 1829, por motivos políticos. Um
dos pontos mais famosos de Paquetá é
a Pedra da Moreninha, que ganhou
esse nome por ter sido lá que o escritor
Joaquim Manuel de Macedo ambientou seu romance A moreninha. Desde
1881 a ilha está ligada ao continente
por uma linha de barcas.
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IMUNOBIOLÓGICOS

A revolução dos biofármacos
Biomanguinhos começa a produzir interferon e eritropoetina
Biomanguinhos/Fiocruz

A produção de biofármacos na Fiocruz significará uma economia de R$ 40 milhões a cada ano

Brasil, por meio do Instituto de Imunobiológicos de Manguinhos
(Biomanguinhos) da Fiocruz, começa a escrever um importante capítulo na
história do fornecimento de insumos
de saúde à população brasileira. Em
janeiro próximo, Biomanguinhos
dará início ao fornecimento para o
Sistema Único de Saúde (SUS) de
dois importantes medicamentos: a
eritropoetina alfa humana recombinante (EPO), que trata a anemia
associada à insuficiència renal
crônica, Aids ou quimioterapia, e
o interferon alfa humano recombinante (INF), que auxilia no tratamento de hepatites virais e alguns

O

tipos de tumor. Além da economia
em cerca de R$ 40 milhões anuais
para os cofres públicos pela substituição de dois produtos importados
por sua produção nacional, a infraestrutura a ser criada para a fabricação destes biofármacos – o
prédio de Protótipos, Biofármacos
e Reativos – vai propiciar o desenvolvimento de diversos outros produtos que interessam ao SUS.
Iniciado em agosto de 2004, o
processo de transferência de tecnologia entre Biomanguinhos e
duas instituições científicas de
Cuba, o Centro de Imunologia
Molecular (CIM) e o Centro de
Engenharia Genética e Biotecnologia (CIGB, da sigla em espanhol),
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levará mais três anos até que a
produção seja totalmente nacional.
Por enquanto, o processo encontrase no fim da primeira etapa, em
que os produtos são importados de
Cuba, sendo apenas rotulados na
Fiocruz. Em 2006, Biomanguinhos
passará a finalizar o produto no
Centro de Processamento Final
(CPFI) e no ano seguinte, com o
prédio de Biofármacos construído
e os equipamentos instalados, todo
o processo de produção será nacional. Técnicos brasileiros e cubanos estão em intenso intercâmbio
para assimilação da tecnologia.
A intenção da iniciativa é democratizar o acesso a medicamentos de dispensação excepcional,

que alcançam um reduzido númee equipado com o que há de mais
ro de beneficiados, mas que repremoderno, a planta prevê uma área
sentam em 2005 mais de 22% dos
de protótipos, destinada à fabricagastos do Ministério da Saúde com
ção em pequena escala de produmedicamentos (veja o gráfico).
tos-piloto, fundamental para o setor
O diretor de Biomanguinhos,
de desenvolvimento. É nessa área
Akira Homma, lembra o sucesso
que os biofármacos desenvolvidos
alcançado pela política de autoserão produzidos também em BPF,
suficiência em imunobiológicos,
com menos custo e sem a necessiiniciada na década de 70 e que
dade de parar a produção. A planhoje garante as campanhas de vata-piloto também vai atender a
cinação implementadas pelo Proárea de imunobiológicos (vacinas
grama Nacional de Imunização
e reagentes para diagnóstico).
(PNI), com todas as vacinas do caA previsão é de que em 2008,
lendário básico sendo produzidas
Biomanguinhos possa produzir mais
no Brasil. Para ele, o investimento
de 7,5 milhões de frascos de EPO e
do Ministério da Saúde nesta nova
INF anualmente, com possibilidade
área trará retorno não apenas fide aumentar a capacidade no caso
nanceiro, mas social.
de mais máquinas e equipamentos.
“A primeira questão é a depenGerente do Programa de Biofárdência completa do país quanto a
macos na unidade da Fiocruz, Nadia
esses produtos de alto valor agreBatoréu anima-se ao falar do futugado. Tecnologicamente
ro prédio de Biofármafalando, isso representa
c o s . “ Tr a t a - s e d e u m a
um importante custo ao
planta flexível, que nos
Engenharia
Ministério da Saúde, que
dará possibilidade de augenética
precisa comprar uma inmentar o número de equié tendência
finidade de biofármacos
pamentos conforme a
mundial
para suprir o SUS”, diz
demanda. Além disso, asHomma.
sim que as linhas de proPara se ter idéia do
dução em Escherichia
custo, apenas 14 de uma lista de
Coli e células CHO (células de ová226 medicamentos especiais reprerio de hamster chinês), usadas para
sentam mais de R$ 600 milhões
a produção de interferon e eritroanuais aos cofres públicos. E difepoetina respectivamente, estiverentemente das vacinas, usadas
rem prontas, poderemos trabalhar
para impedir o aparecimento de enna produção de diferentes proteífermidades, o uso desses biofármanas de uso terapêutico em outras
cos é para o tratamento de doenças
doenças”, diz ela.
e deve ser contínuo.
Essa flexibilidade para a produ“O interessante desse processo
ção de biofármacos se dá porque
é que o país não está apenas comoutras proteínas como a somatotroprando a tecnologia. O Ministério
pina (hormônio de crescimento huda Saúde tem o dever de comprar
mano-GH), por exemplo, também
esses medicamentos para suprir o
se expressam em células CHO, poSUS. Então aproveitamos o poder
dendo-se aproveitar a linha de prode compra do Estado e incluímos na
dução instalada. Atualmente 11
aquisição destes dois produtos a abprojetos de desenvolvimento estão
sorção da tecnologia de produção.
em estudo.
Diminuímos os gastos com a imporSegundo Homma, essa nova
tação, ficamos independentes das
plataforma será extremamente imoscilações do mercado e garantimos
portante para a produção de outros
à população maior acesso a esses
biofármacos já em desenvolvimenmedicamentos”, explica Homma.
to por Biomanguinhos em parceria
O processo de licitação para o
com universidades e outros instituinício das obras deve ocorrer até o
tos – o diretor ainda prevê que, em
fim de 2005. Além do setor de protrês anos, o processo para a produdução de biofármacos, atendendo
ção destes dois biofármacos já esa Boas Práticas de Fabricação (BPF)
tará incorporado por completo à

unidade e novos projetos estarão
em fase final de desenvolvimento.
A iniciativa de Biomanguinhos
tem o intuito de acompanhar uma
tendência mundial. O uso da engenharia genética é crescente no
mundo todo e tem se tornado uma
questão estratégica para o desenvolvimento científico dos principais
países. Somente nos Estados Unidos o setor cresce 20% ao ano com
mais de 370 produtos em fase de
testes pré-clínicos e clínicos.

Diferenças de status
entre medicamentos
O Ministério da Saúde divide os medicamentos em três tipos de complexidade. São eles:
Básicos
Cem itens destinados às necessidades de atenção básica,
cujo atendimento pode ser feito em postos de saúde. Exemplos: ácido acetil salicílico
(analgésico e antitérmico), cálcio de reposição e enalapril
(para hipertensão arterial). O
custo desses medicamentos é
de R$ 0,65 por habitante.
Especiais
São dispensados em caráter
especial, num total de 109 itens,
de médio e alto custo. Utilizados para tratar doenças de complexidade variável, hereditárias
ou adquiridas. Exemplos: Fluoxetina (antidepressivo), binaprost
(glaucoma), ticlopidina (cardiopatia isquêmica).
Excepcionais
Fornecidos somente em
caráter excepcional, são de alto
custo e compõem um total de
216 itens. Exemplos: cliclsporina
(transplantados), clozapina (tratamento de esquizofrenia),
interferon alfa 2b humano recombinante (hepatites e tumores sólidos), eritropoetina alfa
humana recombinante (insuficiência renal).
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TABELA 1

COMPARATIVO PERCENTUAL DE INVESTIMENTO BRASILEIRO NOS 14 MEDICAMENTOS DE
MAIOR IMPACTO FINANCEIRO EM 2004 DO TOTAL DE UMA LISTA DE 226 PRODUTOS.

demais 212 medicamentos
EPO e INF representam
R$ 207.522.000,00 de
investimento.

Desmopressina
(Antidiurético)
Calcitonina
(Calcemia)
Leuprolida
(Câncer de próstata)

Interferon alfa
Hepatites B e C, tumores sólidos

2004

Imunoglobulina
(Imunoterapia)
To x i n a B u t o l í n i c a
(Paralizante muscular)

R$ 768 MILHÕES

Imiglucerase
Doença de Gaucher

Interferon beta
Esclerose múltipla

Micofenolato de mofetil
Pacientes transplantado

Olanzapina
Esquizofrenia

Ta c r o l i m u s
(Pacientes transplados)
Somatotrofina
(Hormônio de Crescimento)
Ciclosporina
(Pacientes transplantados)
Eritropoetina
(Pacientes renais crônicos)
Octreotida
(Acromegalia)

O uso errado da eritropoetina
O mundo esportivo foi apresentado à EPO pela primeira vez nas
Olimpíadas de Inverno de 1988. Os
esquiadores soviéticos surpreenderam ao conseguir várias medalhas
batendo, nas provas de longa distância, os noruegueses, de quem
eram fregueses de carteirinha. Foi
então descoberto que os soviéticos
aproveitaram-se da EPO, que não
era detectada nos exames de urina, para aumentar a produção de
glóbulos vermelhos e assim aprimorar a capacidade de transportar oxigênio no sangue para músculos. O
aumento de hemácias privilegia em

especial atletas de provas
de longa duração dando um
fôlego extra.
O doping foi logo adotado pelos ciclistas, em busca de um “empurrãozinho” em provas com mais
de 200 quilômetros de distância.
O caso mais conhecido foi o do
ciclista italiano Marco Pantani, falecido em 2004 e campeão da prova mais tradicional do mundo, a
Volta da França. Flagrado no antidoping com exame de sangue, em
1999, ele foi suspenso de competições oficiais.
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O uso da EPO em pessoas saudáveis é altamente perigoso e pode
levar à morte. O aumento além do
normal de glóbulos vermelhos acarreta uma série de problemas. Entre os efeitos colaterais estão:
trombose, coagulação do sangue,
reações hemolíticas com danificação renal e hipertensão arterial.

O que é um
biofármaco
avanço científico tem
permitido o emprego
industrial de microorganismos ou células
modificadas geneticamente para a produção de proteínas de interesse em diversas áreas,
em especial na saúde humana. Proteínas são essenciais para o funcionamento de células e a carência
de uma pode acarretar sérios e diferentes problemas de saúde.
Esta tecnologia permite reproduzir proteínas idênticas às naturais,
bem como elaborar outras totalmente novas. Tais moléculas são mais
vantajosas do que as naturais para
determinadas funções, por exemplo,
maior atividade biológica, maior vida
média ou menos efeitos colaterais.
Estas moléculas modificadas geneticamente são chamadas biofármacos
e agem para neutralizar o mal quando determinada proteína está ausente ou em número insuficiente.

O

TABELA 2

No caso da eritropoetina, seu
uso mais freqüente é em insuficientes renais crônicos, pacientes
que têm uma perda lenta e progressiva das funções renais, tendo
um redução drástica na capacidade de eliminar substâncias tóxicas
produzidas pelo organismo e de
produzir hormônio, no caso a
eritropoetina.
Para realizar qualquer atividade,
o corpo humano necessita de energia, assim como um carro para andar precisa de combustível. Pela
respiração, o oxigênio chega aos
pulmões e de lá vai para o sangue,
onde é transportado pelas hemácias
ou glóbulos vermelhos para todo o
corpo. Em casos de anemia, caracterizada pelo baixo número de
hemácias no sangue, o oxigênio tem
problemas para chegar ao seu destino. Por isso pessoas anêmicas sofrem para fazer provas de esforço ou
estão sempre cansadas.
O corpo humano sabe quando
precisa de mais oxigênio, por isso,
quando detecta baixa quantidade
desse elemento, aciona o rim para
produzir mais eritropoetina. Esta
substância viaja pelo sangue até a

medula óssea e aciona o mecanismo de produção de hemácias.
Com mais hemácias o corpo recebe mais oxigênio. A administração
de eritropoetina a um insuficiente
renal visa a curar a anemia provocada pela baixa produção do hormônio pelo rim, dando ao paciente
possibilidade de executar suas atividades diárias normalmente.
No caso do interferon alfa 2b recombinante humano, a importância
está no combate às infecções virais,
principalmente as hepatites tipo B
e C, agindo contra a proliferação
do vírus e contra tumores sólidos.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de
400 milhões de pessoas no mundo estão infectadas pelo tipo B da
doença. No Brasil, não existem
dados oficiais que demonstrem a
abrangência da infecção pelos diferentes vírus (A, B, C, D e E).
Estima-se que existam dois milhões de portadores crônicos de
hepatite B e três milhões com
hepatite C. Esse número representa quase oito vezes a quantidade
de pessoas portadoras do HIV, o
agente da Aids.

CUSTO ANUAL POR PACIENTE DAS DEZ PROTEÍNAS TERAPÊUTICAS MAIS VENDIDAS NO MUNDO (2003)

Neupogem
Fator de coagulação (Amgen)

53.000

Fator de coagulação (Amgen)

Rituxan
Anticorpo monoclonal (Genetech)

Intron A family
Interferon alfa (S.-Plough)

Remicade
Anticorpo monoclonal (J&J e Schering-Plough)

custo anual (US)

Neulasta
50.000

40.000

30.000

Enbrel
Outro (Amgen/Wyeth)

Procrit/Eprex

28.000
20.000 20.000

20.000

Eritropoetina (J&J)

Aranesp

51.000

14.000

12.800 12.800

10.500 10.000

10.000

Eritropoetina (Amgen)

Avonex
Interferon beta (Biogen IDEC)

Epogen
Eritropoetina (Amgen)

produto
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Um salto
à frente
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Farmanguinhos ampliará
produção e pesquisa de
medicamentos em nova
planta industrial

elebrada como uma aquisição inédita do governo brasileiro, a compra da fábrica da
GlaxoSmithKline em abril de
2004 já demonstra o retorno
do investimento. Incorporada ao Instituto
de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos), a fábrica passou a se chamar Complexo Tecnológico de Medicamentos (CTM)
e, somente no primeiro semestre de 2005,
produziu o mesmo volume de remédios
do ano anterior. Cerca de 1,7 bilhão de
unidades farmacêuticas foram distribuídas
à população pelo Sistema Único de Saúde. Com a capacidade de quintuplicar a
produção até 2007, Farmanguinhos ampliará o atendimento aos programas do
Ministério da Saúde, além de lançar novos medicamentos para o tratamento da
Aids, malária, tuberculose, hipertensão, diabetes e úlcera.
Todos os laboratórios e as linhas de
produção de Farmanguinhos, situados no
campus da Fiocruz no bairro de Manguinhos, estão sendo transferidos para o novo
parque industrial, em Jacarepaguá. Atualmente, o Instituto tem 52 princípios ativos
registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), distribuídos em
68 apresentações, e pesquisa o potencial
de outros 20 fármacos, dentre eles antiretrovirais, tuberculostáticos, fitoterápicos
e hormônios anticoncepcionais.
“Os medicamentos em doses combinadas, que concentram em uma única
cápsula ou comprimido dois ou mais princípios ativos, são outra novidade. O 3 em
1 contra Aids, por exemplo, já está pronto, aguardando execução do estudo de
biodisponibilidade relativa a ser feito no
Instituto de Pesquisa Clínica Evandro
Chagas (Ipec)”, informa a diretora de Farmanguinhos, Núbia Boechat.
Outro medicamento em dose combinada é o 3 em 1 contra tuberculose. De
acordo com informações do Datasus, a
incidência da enfermidade no país vem
caindo. Em 2002 era de 45,35 por 100
mil habitantes e, em 2003, foi de 40,76.
O Rio de Janeiro é o segundo estado com
maior incidência, atrás apenas do Amazonas. Mas o governo aumenta os recursos
do Programa para erradicar a doença e o
novo medicamento produzido por Farmanguinhos alia ao tratamento o benefício dos
remédios combinados, que comprovadamente aumentam a adesão dos pacientes
por resultar na ingestão de um menor
número de comprimidos.
Para combater a malária, Farmanguinhos desenvolve outra combinação 2 em

C

1, como parte do projeto Combinação Fixa
à Base de Artesunato (Fact, na sigla em
inglês). A Fiocruz é uma das seis instituições do mundo a participar desse programa, coordenado pela Iniciativa de
Medicamentos para Doenças Negligenciadas (DNDi, na sigla em inglês).
Parceria
Farmanguinhos começou a produzir
anti-retrovirais em 1998 e, desde então,
reduziu os gastos do Ministério da Saúde
com a importação desses medicamentos.
Tal fabricação, aliada a todos os medicamentos produzidos pelo Instituto, resultou
numa economia para os cofres da União
de R$ 205 milhões em 2003, R$ 215 milhões em 2004 e estima-se que, neste ano,
R$ 280 milhões sejam poupados.
“Além dessa economia, que possibilita ao Ministério da Saúde ampliar o número de beneficiados por seus programas,
o fato de determos as condições para
pesquisar e produzir outros remédios permite que o governo negocie preços com
os laboratórios privados, utilizando a licença compulsória como instrumento”,
afirma Núbia.
Porém, apesar do reconhecimento
mundial adquirido por Farmanguinhos
pela produção de sete dos 17 medicamentos do coquetel anti-Aids, cerca de 80%
da produção da fábrica destina-se ao atendimento do Programa Hiperdia. Segundo
dados do Ministério, 75% dos diabéticos
e hipertensos do Brasil são atendidos pelo
SUS, o que corresponde a 134 mil diabéticos e 780 pacientes cadastrados com diabetes e hipertensão. Farmanguinhos
distribuirá 3,5 bilhões de unidades farmacêuticas para o programa ainda neste ano.
Até 2004, os anti-hipertensivos de
Farmanguinhos também eram distribuídos pelo Programa Saúde da Família (PSF),
que oferece por meio de unidades regionais atenção básica a milhares de brasileiros. O Ministério da Saúde retirou os
anti-hipertensivos captopril, hidroclorotiazida, metildopa e propranolol do pacote para que esses fossem administrados
pelo Programa Hiperdia. Essas e outras
transformações no PSF resultaram em
uma crescente participação de Farmanguinhos no Programa. O Instituto passou a administrar as compras de todos
os laboratórios oficiais parceiros do PSF:
Furp, Iquego, Lafepe, LFM (Marinha) e
LQFA (Aeronáutica).
Cada laboratório passa a entregar a
Farmanguinhos os medicamentos que
compõem o kit de 25 remédios definidos

como essenciais pelo Ministério da Saúde: antianêmicos, antibióticos, analgésicos, anti-helmínticos e outros. Desses,
Farmanguinhos produz oito: dexametasona, dicoflenaco de potássio, metronidazol,
neomicina + bacitracina, sulfametoxazol
+ trimetoprima, sulfato ferroso, paracetamol e amoxicilina.
A montagem e distribuição dos kits também são feitas pelos próprios laboratórios,
que atendem ao país em três pólos de distribuição: Farmanguinhos no Sul e Sudeste,
Iquego no Norte e Centro-oeste e Lafepe no
Nordeste. O preço de um kit é R$ 1.856,21,
e o peso é de 102 quilos. A estimativa do
PSF é que sejam entregues mais de 47 mil
kits para todo o Brasil neste ano.
“Outra saída dos kits é feita por doação a países estrangeiros que vivem uma
emergência. Em maio de 2003 doamos,
com a autorização do Ministério da Saúde, kits para as vítimas de uma série de
enchentes na Argentina, em junho do
mesmo ano doamos kits para o Irã, para
socorrer as vítimas de um terremoto e, em
2004, foi a vez de Honduras, atendida com
por causa de um furacão”, afirma o coordenador de Programas de Farmanguinhos,
Alexandre Xavier.
Novos programas
Estão em fase de desenvolvimento
cinco hormônios anticoncepcionais que
darão suporte à Política Nacional de Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos.
Lançada em março deste ano pelo Ministério da Saúde, a política tem três eixos
principais de ação, voltados ao planejamento familiar: a ampliação da oferta de
métodos anticoncepcionais reversíveis
(não-cirúrgicos); a ampliação do acesso à
esterilização cirúrgica voluntária; e a introdução de reprodução humana assistida no SUS.
“Investimos no desenvolvimento, nos
testes e na criação da área produtiva dos
hormônios que, segundo as boas práticas
de fabricação exigidas pela Anvisa, deve
ser segregada e apenas produzir essa classe de medicamentos”, explica Núbia.
Com relação à asma, que em 2002 foi
a terceira causa de hospitalização pelo
SUS, responsabilizando-se por 376 mil
internações em todo o país, Farmanguinhos negocia a transferência de tecnologia para a produção de aerossóis.
“Até final de 2006 devemos ter a transferência de tecnologia para a fabricação
de aerossóis, transformando-nos no primeiro laboratório público com essa capacidade”, declara Núbia.
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ENSINO

Fiocruz vira sede da Rede
Internacional de Técnicos em Saúde
Escola Politécnica foi escolhida pela Organização Pan-Americana da Saúde
ormar e capacitar técnicos
para atuarem no Sistema
Único de Saúde. Esta missão
tem sido cumprida pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) ao longo de seus
recém-completos 20 anos. Agora, um novo
marco acaba de ser estabelecido pela Escola com sua indicação para ser a nova
sede Secretaria Executiva da Rede Internacional de Técnicos em Saúde (Rets). Desde
agosto do ano passado, quando foi oficialmente reconhecida como Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde
(OMS) para a educação de técnicos em saúde, a EPSJV ampliou sua atuação como
instituição de referência nacional para o
âmbito internacional.
A Rede Internacional de Técnicos em
Saúde foi criada em julho de 1996, durante a reunião Formação e Utilização de
Técnicos de Nível Médio em Saúde nas Re-

F

giões das Américas, na Cidade do México.
Os representantes de instituições formadoras de técnicos dos países participantes, Brasil, Costa Rica, Colômbia, Cuba e
México, definiram então uma proposta de
trabalho em rede como estratégia de cooperação privilegiada.
Com a missão de consolidar o trabalho em conjunto como uma metodologia
para a ação no desenvolvimento de
projetos dinamizadores, elaborados a partir da definição de áreas críticas de preocupação comum entre os membros, a Rets
estabeleceu, no momento de sua criação,
a sede de sua Secretaria-executiva na Escola de Saúde Pública da Costa Rica. Durante os cinco anos de atividades foram
realizadas reuniões nos diversos paísesmembros, nas quais foram criados programas e compartilhadas experiências
relativas à formação dos profissionais de
saúde de nível médio. Mediante o ama-
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durecimento da proposta, incorporaramse novos membros que, hoje totalizam 21,
entre países dos continentes americano e
africano, além de Timor Leste e Portugal.
A partir de 2001, as atividades da Rede
foram aos poucos sendo interrompidas
devido a numerosas dificuldades. Com a
designação da EPSJV como Centro Colaborador da OMS, em 2004, a instituição
tornou-se propícia à reativação da Secretaria Executiva da Rede.
Em cerimônia ocorrida no dia 8 de setembro deste ano, na EPSJV, a assessora
regional de Recursos Humanos da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas),
Silvina Malvárez, e a ex-secretária executiva da Rets, Alcira Castillo, assinaram a declaração de transferência da Secretaria
Executiva da Rede para a Escola Politécnica.
“Para mim, é uma honra fazer esta
transferência, porque tenho plena segurança de que a Secretaria estará em muito

boas mãos, que vão potencializar todos
os esforços necessários e que, além disso,
criarão muito mais projetos para a Rede”,
assegurou Alcira, diretora da Escola de
Saúde Pública da Costa Rica, antiga sede
da Secretaria-executiva da Rede Internacional. Como resposta à confiança depositada pela ex-secretária da Rets, o diretor
da EPSJV André Malhão mostrou-se, em
sua fala durante a cerimônia, consciente
quanto à importância do projeto.
Numa menção ao relatório da ONU
divulgado recentemente, sobre a grave situação econômica mundial e seus reflexos na qualidade de vida de população,
Malhão apontou a Rets como iniciativa
promotora de ações solidárias. “Esta é
uma rede que deve se ancorar em projetos
que concebam o mundo de outra forma,
mais fraterno, mais solidário e com maior
igualdade social. Parece-nos, e esse relatório acaba reforçando, que não resolveremos o problema se não conseguirmos
estabelecer ações internacionais de parceria, como a Rets”.
Já a Coordenadora de Cooperação
Internacional da Escola, Anamaria Corbo,
define o compromisso da EPSJV em assumir a Secretaria Executiva da Rets como
um dos marcos de iniciativas da Escola enquanto centro colaborador “É estratégico
estarmos à frente deste processo de articulação de diversas instituições e organizações relacionadas à formação de técnicos
em saúde, devido à possibilidade de fomento das nossas ações de cooperação e
estímulo à produção de conhecimento
sobre esta área de formação, subsidiando
a formulação de políticas de educação, trabalho e saúde das regiões da América Latina e Países Africanos de Língua Oficial
Portuguesa (Palops)”, ressalta.

Projetos para
a reativação da
Secretaria-executiva
Como parte do desafio da nova Secretaria Executiva, que consistirá na renovação e na ampliação da Rets, foram
debatidas propostas para a reativação da
Secretaria Executiva da Rede, durante as
reuniões ocorridas na EPSJV, entre os dias
6 e 9 de setembro. Além da presença de
Alcira Castillo e Silvina Malvárez, membros
da Direção da EPSJV, da Assessoria de Cooperação Internacional e da Presidência da
Fiocruz e do Ministério da Saúde também
participaram das discussões.
Durante os encontros, foram definidas tanto estratégias de reativação quan-

to de divulgação da Rede. Dentre estas,
destaca-se a proposta de realização de um
fórum internacional voltado para estes
profissionais.
Previsto para ocorrer em conjunto com
o 8º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva e o 11º Congresso Internacional de
Saúde Pública, o Fórum Internacional de
Educação de Técnicos em Saúde será realizado no Rio de Janeiro, em agosto de
2006. Entre os temas que integram o encontro, a EPSJV e demais instituições nacionais e estrangeiras de formação deverão
enfocar a educação profissional em saúde, apresentando trabalhos sobre integração à educação básica, formação e
certificação de profissionais e regulamentação do trabalho. Já os planos para difundir a Rede prevêem a construção de
um site e a publicação de uma revista bilíngüe (espanhol e português).
A expansão do Programa de Ampliação de Livros-Textos (Paltex) também foi
discutida, numa reunião destinada exclusivamente ao tema, no dia 6 de setembro
(ver box ao lado).

Série Trabalho e
Formação em Saúde:
o Paltex no Brasil

Além da reativação da Rets,
outro assunto recebeu destaque
durante a visita de representantes
da Opas à EPSJV: o Programa Ampliado de Livros Textos (Paltex). Na
reunião de 6 de setembro, as visitantes, membros da Direção da
Escola e representantes da Aben
e da Faculdade de Enfermagem
de Ribeirão Preto discutiram propostas de expansão do Paltex no
Brasil. Entre as propostas apresentadas, foi aprovada a idéia de
compor uma lista de textos em português, devido à constatação da
existência de poucos materiais instrutivos no idioma para técnicos e
enfermeiros.
Desenvolvido com o nome
Série Trabalho
e Formação em
Saúde, o Paltex
na EPSJV é um
projeto voltado
para a formação crítica e
qualificada dos
profissionais de
nível médio que
trabalham na
saúde pública.
Com apoio da
Opas, os livros
desta série apresentam uma visão oposta ao
Sede da Escola Politécnica, no Rio de Janeiro
entendimento
enraizado no
senso
comum
de
que o trabaApós a concretização dos projetos de
lhador
de
nível
médio
é aquele
restruturação, o próximo passo será dado
que
se
executa
sem
precisar
rede acordo com as necessidades dos memfletir sobre suas ações.
bros da Rede, constatadas ao longo deste
Atualmente, a série, que é
processo. Segundo a vice-diretora de Encoordenada pelas pesquisadoras
sino e Informação da EPSJV, Marise Noda EPSJV Isabel Brasil e Márcia
gueira, será fundamental reconhecer os
Morosini e publicada pela Editopaíses e suas especificidades. “O princira Fiocruz, conta com sete volupal desafio a ser aprofundado, mas que
mes: administração, hemoterapia
só irá acontecer com o próprio funcionavol.1, hemoterapia vol. 2, registros
mento da Rets, é identificar as problemáde saúde, vigilância epidemiolóticas, os temas e as questões que podem
gica, saúde mental e políticas de
mobilizar a troca entre os membros”, conssaúde.
tata a ex-Coordenadora de Cooperação
Internacional da Escola Politécnica.
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PROMOÇÃO EM SAÚDE

Um modelo para deter o dengue
Saúde da família é testado no controle da doença

ampanhas televisivas, cartazes e fumacês são alguns dos recursos que os
governos já assumiram
para combater o dengue,
um dos principais problemas de saúde pública do mundo, que atinge
mais de 100 países em todos os continentes, exceto a Europa. No Brasil,
as condições ambientais favoráveis
ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença, dificultam o seu controle. Para o biólogo e entomologista
Eduardo Dias Wermelinger, do Laboratório de Vetores da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca
(Ensp/Fiocruz), “o desafio do controle do dengue está na estratégia de
atuação”. Ele sugere como novo modelo de combate à doença uma ação
conjunta com o Programa de Saúde
da Família (PSF) que enfatize o manejo ambiental. Para comprovar esta
hipótese, um estudo começou a ser
testado no Rio de Janeiro.
Como o A. aegypti se reproduz em
qualquer recipiente que armazene
água, como caixas d’água, calhas de
telhado e vasos de plantas, os próprios
quintais e moradias são ambientes favoráveis à sua proliferação. Assim, o
combate ao mosquito depende do
engajamento das comunidades, que

C

podem tomar medidas simples para
interromper o ciclo reprodutivo do
vetor. “A participação popular é fundamental”, conta Wermelinger. “O
problema é que, no atual modelo,
as campanhas maciças só conseguem grandes mobilizações quando as epidemias já estão instaladas
e o controle acaba dependendo da
utilização de inseticidas”.
Para prevenir a proliferação de
mosquitos, a melhor estratégia consiste em eliminar seus locais de reprodução. O pesquisador da Ensp
propõe priorizar o manejo ambiental
para reduzir as situações de risco
para o surgimento de criadouros no
espaço urbano. “A estratégia é tornar o ambiente o mais possível inapropriado à proliferação do vetor”, diz.
A experimentação do novo modelo está sendo realizada em parceria
com a Rede Brasileira de Habitação
Saudável, coordenada pela pesquisadora Simone Cynamon Cohen, do Departamento de Saneamento e Saúde
Ambiental da Ensp. Em um dos projetos
implantados pela Rede, no bairro de
Anchieta, no Rio de Janeiro, os agentes de saúde já começaram a instruir e
incentivar os moradores quanto às formas de eliminar os focos de reprodução dos mosquitos. “Historicamente, a
ocupação das cidades brasileiras foi
desordenada e sem planejamento, facilitando a geração de fatores de risco
ambientais”, explica Wermelinger.
“Agora, precisamos manejar esse ambiente construído para torná-lo inapropriado à proliferação do vetor”.
O pesquisador espera que após um
ano de experimentação do novo modelo, iniciada em setembro, já seja possível colher resultados e dados empíricos
que reforcem a proposta de acoplar o
modelo ao PSF. Com foco na prevenção, este programa foi criado pelo Ministério da Saúde em 1994 para
acompanhar o cotidiano de favelas e
comunidades carentes durante todo o
ano. Dessa forma, tem uma grande penetração na sociedade, característica es-
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trategicamente importante para o acesso aos focos do mosquito e para promover o envolvimento comunitário.
Com o novo modelo de combate ao
dengue, os agentes de saúde do PSF,
além de cuidar da saúde dos moradores, observariam de perto a qualidade
do ambiente em que eles vivem. “Não
adianta cuidar apenas da saúde da população se muitos se seus problemas
têm origem no ambiente”, alerta
Wermelinger.
Na implantação do novo modelo,
seria necessário capacitar as equipes
na vigilância do A. aegypti e no manejo ambiental. Os agentes seriam responsáveis por ensinar e estimular os
moradores a eliminar os focos de reprodução do mosquito, reduzindo, assim, o uso de inseticidas. Para que a
estratégia traga resultados positivos, o
pesquisador ressalta a importância do
trabalho diário junto às populações: “as
experiências de campanhas temporárias e veiculadas nos meios de comunicação não tiveram a eficácia esperada,
mas estudos mostraram que o envolvimento popular é mais eficaz quando se
tem a presença constante de agentes
públicos”. Segundo o entomologista, o
novo modelo seria mais compatível com
as diferentes realidades urbanas brasileiras, além de ajustável ao controle
de vários outros vetores, como barbeiros, roedores e baratas.
Embora necessária, a implantação
de um novo programa de combate ao
A. aegypti pode demorar. “Grande
parte da comunidade científica está em
consenso quanto à ineficiência dos
métodos de controle atuais, mas existem muitas opiniões distintas sobre as
estratégias alternativas a serem
adotadas”, observa Wermelinger. Os
pesquisadores da Ensp estão à procura
de parcerias com prefeituras e equipes
do PSF no município do Rio de Janeiro.
“Nosso objetivo inicial será demonstrar
que é possível diminuir o dengue a níveis aceitáveis por meio do manejo
ambiental e reduzir drasticamente a
dependência dos inseticidas”.
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EDUCAÇÃO

Para ajudar a sorrir
Núcleo vai orientar atendimento a crianças vítimas de maus-tratos

odos os dias chegam aos
hospitais do país crianças
e adolescentes vítimas de
violência. As situações
são delicadas e abrangem, além da agressão física, pressões psicológicas e dramas que
envolvem toda a família. Diante destes quadros, muitos profissionais de
saúde têm dúvidas sobre como agir.
Para orientá-los neste sentido, foi criado o núcleo de apoio aos profissionais que atendem a crianças e
adolescentes vítimas de maus-tratos
(NAP) no Instituto Fernandes Figueira (IFF), unidade materno-infantil da
Fiocruz. O grupo é consultado diariamente pelos diversos setores do
hospital e se reúne a cada 15 dias
para trocar informações e discutir a
melhor solução para cada caso.
“Este é um espaço de reflexão sobre os casos que chegam a qualquer
setor do hospital. O principal objetivo
é superar a desinformação dos profissionais sobre o que fazer nos casos de
violência. Todo tipo de violência é importante, seja sexual, psicológica, física ou de negligência e recebe a
mesma atenção”, explica a médica
Rachel Niskier, que faz parte da equipe formada por especialistas de diversas áreas.
As dúvidas mais freqüentes que
o NAP ajuda a solucionar têm a ver
com questões sobre como proceder
diante de casos delicados, sobre a necessidade de notificação ao Conselho
Tutelar ou de encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML) e ainda sobre como identificar os maus-tratos.
Esta identificação é baseada no
Guia de atuação frente a maus-tratos
na infância e na adolescência, editado pela Fiocruz, pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e pelo

T

Ministério da Justiça, e distribuído pela
SBP. Como sinais que podem ajudar o
profissional a reconhecer os maus-tratos, a obra cita relatos incompatíveis
com as lesões, no caso de violência
física; marcas que surgem sempre
quando a criança está com uma mesma pessoa, quando há síndrome de
Munchausen por procuração (sintomas
provocados de propósito ou simulados); lesões genitais ou anais, quando há abuso sexual; e aspecto de má
higiene, quando ocorre a negligência.

Os números mostram que o trabalho de conscientização dentro do
IFF tem ajudado aos profissionais a
reconhecer situações de maus-tratos.
Em 2003, foram 25 notificações feitas pelo hospital. No ano seguinte, o
número subiu para 29. Entre as demandas mais visíveis, destacam-se os
casos de negligência. Há histórias de
crianças fora da escola, de mães que
não seguem o tratamento do filho
adequadamente, ou de crianças que
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ficam em casa para cuidar dos irmãos
menores. Como muitos pacientes vêm
de camadas pobres, é preciso discutir o que efetivamente é negligência
e o que é resultado da precariedade
de recursos.
Também há casos de abuso sexual. Um exame recente identificou ruptura de hímen em uma menina de 5
anos. O agressor, identificado pela
mãe, era o próprio irmão. Depois de
uma série de entrevistas, o Conselho
Tutelar determinou acompanhamento psicológico dos irmãos. Após a alta
da menina, o rapaz continuou a ser
atendido. O fato reflete uma preocupação com todas as pessoas envolvidas na tragédia. Os casos de violência
têm como complexidade o envolvimento de toda a família, o que pode afetar
a relação entre os membros e a boa
convivência.
Além da orientação no IFF, a equipe oferece ainda cursos para profissionais que atendem a crianças e
adolescentes vítimas de maus-tratos.
Mais de 200 pessoas já passaram pelos três cursos já realizados. E a demanda só vem crescendo.
Para Rachel, a notificação é cada
vez mais necessária: “muitos profissionais têm medo de notificar e depois receberem uma retaliação. Mas
aqui no IFF nunca ouvimos falar de
nenhum caso do tipo. O Conselho Tutelar é o nosso maior aliado e devemos sempre procurar trabalhar em
conjunto com essa instância criada
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei federal 8.069/90. No
entanto, nosso trabalho não termina
com a notificação. É preciso acompanhar o desdobramento de cada
caso. Algumas crianças chegam a ficar mais de dez anos em acompanhamento psicológico”.

Menino com pião,
de Cândido Portinari
(Acervo Portinari)
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ENDEMIAS

“Peste branca” entre índios
região amazônica apresenta um dos maiores coeficientes de incidência da
tuberculose no Brasil e a
população indígena, da
qual cerca de 60% vive na Amazônia, é particularmente sensível. Para
estudar o perfil epidemiológico da doença – conhecida como “a peste branca “ – entre os índios, o médico Paulo
Basta esteve entre os suruí, um dos
maiores grupos indígenas de Rondônia, entre 2003 e 2005. Os resultados
do estudo foram apresentados em sua
tese de doutorado na Escola Nacional
de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp)
e fazem parte de um programa de pesquisa mais abrangente sobre a situação de saúde dos índios de Rondônia,
realizado em conjunto com a Universidade Federal daquele estado (Unir)
e financiado com recursos da Fundação Ford e do CNPq.
Os índios constituem 0,7% da população de Rondônia e, em sua maioria, vivem em reservas. Seu primeiro
contato com o homem branco foi no
século 18, quando os portugueses chegaram à região sudoeste da Amazônia.
Nessa época, a ocupação portuguesa se
limitou às margens dos grandes rios. A
partir do começo do século 20, a Amazônia começou a receber uma grande
leva de imigrantes trazidos pela exploração da borracha e esse isolamento foi
quebrado. Naquela época aconteceram
os primeiros contatos dos grupos tupimondé, dos quais fazem parte os suruí,
com a sociedade nacional. Mas foi só
no final da década de 60, com o projeto
de integração nacional do governo militar, que os Suruí estabeleceram os primeiros contatos pacíficos com os
indigenistas da Funai. Na época, a proximidade trouxe epidemias – de sarampo, gripe, varíola e tuberculose – que
dizimaram cerca de 75% da população.
Até o final dos anos 60, eles viviam em grandes malocas, nas quais
moravam em torno de 100 a 200 pessoas. Atualmente vivem em casas parecidas com as de colonos, feitas de
madeira, em pequenos grupos familiares. É possível que o padrão de habitação dos suruí tenha favorecido a

A

Tuberculose
ameaça os suruí
da Amazônia
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transmissão da tuberculose entre eles
de vidro, corado e examinado ao mi– como a doença é transmitida por via
croscópio óptico. É um teste simples e
aérea pelas secreções dos doentes,
barato, mas de sensibilidade baixa, pois
aglomerações predispõem ao contágio.
é possível que a amostra de escarro
O risco de adoecimento e morte por
analisada não contenha o bacilo, apetuberculose entre os índios de Rondôsar de o paciente estar doente. Já na
nia é dez vezes superior ao da populacultura, o escarro é tratado e centrifução geral do estado. “A tuberculose tem
gado em laboratório. O material obtigrande impacto na
do é posto em um meio
vida dos suruí, está
de cultura que favorece
Tuberculose é
muito presente na vida
o crescimento dos baci40 vezes maior
deles”, diz Paulo Baslos e vai para a estufa a
entre os índios do
ta. “Desconheço, entre
37o C. Depois de 40 dias,
que
a
média
nacional
os índios que estudei,
a cultura é analisada
para ver se houve cresum grupo familiar que
não tenha tido ao menos um integrancimento bacteriano. É um teste mais
te doente”. O primeiro passo na pesespecífico e mais sensível. A seguir, as
quisa foi fazer um levantamento dos
amostras que tiveram resultado positiregistros históricos da doença disponívo na cultura de escarro passaram por
veis para o período de 1975 a 2002.
genotipagem para mapear a seqüência
Este levantamento revelou uma incidos bacilos (exame que determina a
dência média de tuberculose de
cepa das bactérias) e teste de sensibili2.518,9 casos para cada 100 mil habidade às drogas usadas pelo Programa
tantes, um número mais de 40 vezes
Nacional de Controle da Tuberculose
maior que a média nacional.
fornecido pelo Ministério da Saúde.
O passo seguinte foi a avaliação clíO teste tuberculínico indica apenas
nica de todos os índios presentes nas
infecção e não necessariamente a doaldeias visitadas. Aqueles que apresenença. Um derivado protéico purificado
taram sintomas respiratórios foram sub(PPD, na sigla em inglês) de tuberculina
é injetado por via intra-dérmica no anmetidos aos exames de baciloscopia e
tebraço do paciente. A leitura é realizacultura de escarro, teste tuberculínico
da de 48 a 72 horas após a inoculação
e radiografia do tórax. Para baciloscoe a ausência da reação indica (em conpia, é coletado escarro do paciente, que
dições normais) que a pessoa nunca enem seguida é fixado em uma lâmina

trou em contato com M. tuberculosis.
Quando há no local a formação de uma
lesão semelhante a uma “picada de
mosquito”, isso mostra que aquele organismo já foi sensibilizado anteriormente, seja pela vacina BCG ou pelo contato
com o bacilo.
O tamanho da lesão é importante:
lesão com cinco a nove milímetros indica vacinação com BCG ou contato
anterior com outras micobactérias ambientais. Já se a lesão for maior que
dez milímetros, o paciente já entrou
em contato com o bacilo. “As pessoas que já adoeceram, mesmo que estejam curadas, apresentam essa
reação. É como se fosse uma ‘cicatriz
imunológica”, explica Paulo Basta. Atenção especial deve ser dada às pessoas
que nunca adoeceram e apresentam lesão de dez milímetros ou mais. “Nesse
caso, é feita a quimioprofilaxia, ou seja,
o paciente deve ser submetido ao tratamento preventivo com uma das drogas
usadas contra a tuberculose”.
As crianças e as pessoas próximas
aos doentes bacilíferos sem sintomatologia também foram submetidos ao teste
tuberculínico e à avaliação radiológica do
tórax. Na tuberculose, o bacilo destrói o
parênquima pulmonar. Mesmo depois
que o paciente é medicado e curado, algumas vezes, restam cicatrizes que podem ser identificadas pelo raio- X.

Sistema de vigilância territorial para combater a tuberculose
Saber que zonas da cidade concentram
o maior número de casos de tuberculose
para, então, empregar racionalmente os
recursos de combate à doença. Essa é a
idéia defendida pelo estatístico e especialista em saúde pública Wayner Vieira de
Souza, do Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães (unidade da Fiocruz em Pernambuco), em sua tese de doutorado.
O trabalho foi realizado na cidade
de Olinda, município da região metropolitana do Recife com alta incidência
de tuberculose. A média anual no período 1996 a 2000, foi de 111 casos por
100 mil habitantes – aproximadamente
o dobro da média nacional – com taxas
de mortalidade quase três vezes superior à média no país, indicando taxas de
letalidade em torno de 10%. “Os dados
refletem a gravidade do problema em
Olinda, inclusive quando fazemos comparações com outras áreas do país, ape-

sar de haver considerável subnotificação
de casos e mortes por tuberculose em
outras regiões”, ressalva Souza. “Ainda
hoje observamos importante parcela dos
óbitos no interior do Brasil sem atestação médica, ou seja, são mortes de causa desconhecida”.
Na pesquisa foram analisados dados
sobre casos de tuberculose em Olinda com
técnicas estatísticas de análise espacial com
emprego de Sistemas de Informações Geográficas (SIG). Foi considerada a divisão
da cidade em 299 setores, como no censo
demográfico do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Foram produzidos mapas da distribuição geográfica
de tuberculose em Olinda, nos quais é possível visualizar que as regiões centro-sul e
noroeste da cidade são as que apresentam o maior número de casos. A área norte e a faixa litorânea de Olinda não têm
um quadro tão grave.

Constatou-se que os 30 setores com
maior incidência de tuberculose concentravam 25% dos casos, apesar de abrigarem apenas 9,5% da população de
Olinda. Também foi observado que nas
áreas com grande número de ocorrências concentravam-se famílias com mais de
um caso da doença e os indivíduos que
precisavam tratar novamente a tuberculose. O retratamento e a presença de
mais de um caso da doença em uma
mesma residência são duas variáveis epidemiológicas importantes. Essas regiões, portanto, constituem áreas de risco
para a tuberculose. “Mapear casos no
espaço permite resolver mais de 50% do
problema da tuberculose, concentrando
os esforços em 30% da população. É
uma atitude pró-ativa, uma maneira de
enfrentar o problema da tuberculose
com emprego inteligente dos recursos”,
diz Souza.
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Assim como aconteceu com muitos outros grupos indígenas do Brasil, o
estilo de vida dos suruí mudou muito a
partir do contato com o homem branco. Eram seminômades e sua subsistência se baseava na horticultura
(especialmente de raízes), complementada pela caça, pesca e coleta. Hoje
são sedentários. Os recursos naturais
diminuíram e, como a cidade fica a
menos de uma hora de carro, muitos
deles fazem
compras no
supermercado. Incluíram
na dieta alimentos como
arroz, feijão e
macarrão,
além de outros não tão
saudáveis,
como biscoito
salgadinho e
refrigerante.
Aldeia suruí em Rondônia
Para tentar
minimizar o
problema nutricional dos índios, a Fiocruz e a Fundação Nacional de Saúde
(Funasa) assinaram em setembro um
convênio para a implantação de um
sistema de vigilância alimentar em 34
distritos sanitários indígenas.
“A situação alimentar geral dos
indígenas brasileiros é ruim. Eles convivem com a fome de forma mais
grave que nós”, diz a nutricionista
Denise Oliveira. “É a questão da terra que determina a fragilidade. Os
índios perderam terreno para garimpos, madeireiras. E os problemas
ambientais gerados por essas atividades agravam a situação”.
Além de formar médicos, enfermeiros e agentes de saúde por meio
de cursos a distância, o sistema de
vigilância vai coletar dados, freqüente e continuamente. Assim, será possível identificar os indivíduos com
problemas e encaminhá-los à atenção em saúde.

Ao todo, foram examinados 736
não está estruturado para atender à
indivíduos, dos quais 109 tinham sindemanda de povos com característitomas respiratórios. Além dos casos
cas diferenciadas”, diz ele. “Com isso,
que já haviam sido diagnosticados ano protocolo não é cumprido. Para se
teriormente, seis novos casos de tuter certeza do diagnóstico, a combiberculose foram descobertos. O
nação de testes é necessária”. Seguninquérito tuberculínido Basta, há falha na
co revelou uma predetecção dos doentes. A
Bacilo da tuberculose
valência de infecção
padronização para os proresistente indica falha
por M. tuberculosis
cedimentos diagnósticos
no tratamento
em 24,1% da popunão é seguida e é dada
lação avaliada. Foram
pouca importância para a
encontradas quatro diferentes cepas do
confirmação bacteriológica dos casos.
bacilo envolvidas no processo de transTambém não há acompanhamento
missão, uma delas resistente às duas
adequado aos pacientes em tratamenprincipais drogas usadas no tratamento e a cobertura dos serviços oferecidos
to da doença – rifampicina e isoniazià população é parcial e limitada. Como
da. Esta é a primeira vez que é
conseqüência, surgiu o caso de resistênnotificada resistência bacteriana às drogas e a prevalência bacteriana às
cia de infecção por M. tuberculosis é
drogas entre os inalta entre a população. “A solicitação
dígenas brasileida cultura, da radiografia do tórax e do
ros. A resistência
teste tuberculínico é imprescindível para
aponta para irreelucidar o diagnóstico em pacientes susgularidade no trapeitos de tuberculose que tiveram resultamento.
tado negativo no exame direto de
Vinte e três
escarro”, diz Basta. Segundo ele, tamindivíduos que habém é importante monitorar a transmisviam se tratado
são da doença nas aldeias para desenhar
contra a tubercuestratégias específicas para o controle
lose entre 2003 e
da enfermidade. Basta agora se prepa2004 também tira para estender essa abordagem aos
veram suas radioíndios xavante, de Mato Grosso.
grafias dos pulmões
A tuberculose é um problema prioanalisadas. E o resultado foi assustador:
ritário de saúde no mundo – ainda hoje
em sete deles (cerca de um terço) não
é a maior causa de morte por doença
foi observado nenhum tipo de lesão, o
infecciosa em adultos. Segundo estimaque indica que foram erroneamente ditivas da OMS, dois bilhões de pessoas
agnosticados como doentes e fizeram tra– um terço da população mundial – estamento sem necessidade.
tão infectadas. De cada
“Detectamos uma grande
dez pessoas infectadas,
estimativa de casos de tuuma desenvolve a doenTuberculose
berculose, especialmente
ça. No Brasil estima-se
provoca seis mil
entre crianças, devido à dique haja 50 milhões de
mortes por ano
ficuldade de coleta de
infectados, com seis mil
material para análise nos
óbitos por ano. A tubercurumins”, diz Paulo Basta. Isso não
culose tem profundas raízes sociais e
quer dizer que a doença não seja um
está intimamente ligada à pobreza e à
problema grave para os suruí. “É, sim.
má distribuição de renda. É transmitiMas é lamentável submeter crianças
da pelo doente quando ele fala, espira um tratamento prolongado sem nera ou tosse, por meio das gotas de
cessidade. O tratamento, com três a
secreção respiratória que se propagam
cinco comprimidos por dia, dura seis
pelo ar, levando o bacilo de Koch, cimeses e tem como possíveis efeitos
entificamente chamado Mycobactecolaterais náuseas, vômitos, tonturas,
rium tuberculosis, bactéria causadora da
intoxicação hepática, insuficiência redoença. A enfermidade pode atingir tonal e transtornos neurológicos”.
dos os órgãos do corpo, mas atinge prinAs conclusões a que Basta chegou
cipalmente os pulmões, pois entra no
não são nada animadoras. “O serviço
organismo pelo aparelho respiratório.
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Paulo Basta

De olho na
alimentação
dos índios

GESTÃO PÚBLICA

Congresso Interno define
metas da Fiocruz até 2008
ais de 300 representantes dos servidores da Fundação reuniram-se de 13
a 16 de setembro no 5º
Congresso Interno da Fiocruz para discutir as diretrizes a serem
tomadas no cumprimento do compromisso social assumido pela instituição
e consolidar o Plano Quadrienal 20052008. O Congresso definiu linhas de
ação da Fundação que são estratégicas para área de saúde pública no Brasil, como a fabricação de vacinas e
medicamentos, os programas de indução para desenvolvimento de novos insumos em saúde e o modelo
de assistência de referência
em saúde da instituição.
Para o vice-presidente de
Desenvolvimento Institucional
e Gestão do Trabalho da Fiocruz, Paulo Gadelha, o modelo de gestão participativa configurado pela instituição é um
dos componentes centrais da
sua capacidade de atender às demandas da sociedade e criar um
envolvimento de seus trabalhadores em torno da dimensão social.
“O Congresso Interno é, ao mesmo
tempo, o resultado das recomendações e deliberações que geraram esse
modelo e uma parte integrante da experiência de construir a gestão participativa da Fiocruz”, conta.
Entre os principais temas debatidos
no Congresso e que tiveram definição
quanto às políticas a serem seguidas
pela Fiocruz nos próximos anos estão a
consolidação de uma agenda de prioridades em pesquisa, consoante com a
agenda nacional de prioridades em pesquisa do Ministério da Saúde (MS), e
o fortalecimento da pesquisa em saúde, em parceria com universidades e
centros de pesquisa. Deverá ser
estabelecida, ainda, uma rede de pesquisas clínicas que envolva a participação de várias unidades da Fiocruz

M

atuando em diferentes etapas da cadeia de desenvolvimento tecnológico.
Nos próximos anos, a Fiocruz pretende criar mecanismos que facilitem
a absorção das demandas do Sistema
Único de Saúde (SUS). Uma das proposições surgidas é o incentivo ao desenvolvimento de biofármacos, considerado uma área estratégica. O
fomento ao desenvolvimento de fitoterápicos, por exemplo, incluirá a formação de um banco de
germoplasma
para
plantas medicinais e a
constituição de uma
coleção de extratos vegetais de referência.

Quanto à assistência farmacêutica,
será reforçada a política da Fiocruz de
apoiar as iniciativas oficiais do MS na
busca da redução dos preços de medicamentos e da ampliação do acesso
da população. Estão planejadas, ainda, a ampliação e a diversificação da
produção de vacinas, sobretudo as
virais, que são estratégicas para o SUS.
Modelo para
novas iniciativas
As práticas de gestão participativa assumidas pela Fiocruz acompanham as questões em torno das políticas de organização do Estado no que
diz respeito às formas de participação
e flexibilização que estão embutidas
na gestão pública. “Ao analisar a evolução dos vários congressos, percebemos que há uma atualização temática
das conjunturas vivenciadas”, conta
Gadelha. O primeiro deles, realizado
em 1988, foi marcado pela ruptura
com o período autoritário. A partir desse momento, o modelo procurou
reconstituir os mecanismos formais de
organização participativa.
Assim, as temáticas colocadas nos
Congressos Internos acompanham desde a construção das grandes diretrizes
da Fiocruz, que incluem as áreas de
pesquisa, ensino, desenvolvimento,
gestão, comunicação e informação,
até as demandas que a sociedade coloca pro país no campo da saúde pública e da ciência e tecnologia. Como
resultado, outras instituições têm procurado a Fiocruz para avaliar formas
de adaptar essa experiência às suas
realidades. “Isso demonstra o processo vivido pela Fundação pode servir de
modelo para outros órgãos do governo”, ressalta o vice-presidente. “O Estado precisa encontrar formas de integrar, no processo cotidiano da
gestão do setor público, formas
organizativas e participativas que garantam uma maior articulação entre as atividades internas e externas das instituições”.
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INFORMAÇÃO

Sergio Arouca na rede
Biblioteca virtual reúne obra de expoente da saúde pública
m março de 1986, mais de
cinco mil representantes da
sociedade civil brasileira se
reuniram em Brasília para
discutir os rumos da saúde
pública na 8ª Conferência Nacional de
Saúde depois de anos de impedimento da participação popular pela ditadura. Fiocruz, década de 1980: a
criação de novos departamentos de
pesquisa e de novas unidades, a reintegração de cientistas cassados pelo
golpe militar e a reorientação da associação de funcionários para uma
atuação mais participativa revitalizaram a Fundação e lançam as bases para
um modelo de gestão único na área
pública. Ainda os anos 80: em meio
ao surgimento da Aids e da explosão
de casos de doenças transmissíveis por
transfusão sangüínea, uma intensa
mobilização da sociedade acompanhada depois por lei que proibiu o comércio do sangue salvou a vida de milhares
de pessoas que dependem de transfusões. 1988: o capítulo que trata da
questão da saúde pública no Brasil na
Constituição brasileira colocou o país
entre aquelas nações que têm uma
legislação mais avançada em termos
de benefícios sociais para a população.
Por trás dessa verdadeira mobilização no campo social iniciada nos anos
de 80 e 90 houve um nome que foi
um verdadeiro “dínamo” do movimento da reforma sanitária no Brasil, o
médico sanitarista Sergio Arouca, fa-

E

Estátua no Castelo de Manguinhos
Se no universo da internet a vida
de Sergio Arouca já se faz presente,
no histórico campus da Fiocruz em
Manguinhos não é diferente. No segundo ano da morte do sanitarista, a
Fundação inaugurou uma estátua de
Arouca na sua sede no Rio de Janeiro.
Estrategicamente posicionada na frente do Castelo Mourisco e ao lado dos

bustos de Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, a estátua de Arouca foi concebida pelo artista plástico Otto Dumovich,
autor das homenagens a dois outros
ilustres da cultura nacional, os compositores Pixinguinha e Braguinha. O projeto contou com a colaboração do
Departamento de Patrimônio Histórico
da Casa de Oswaldo Cruz.
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lecido em 2003. Pois a trajetória deste
que foi um dos protagonistas da história recente do país quando o assunto é
saúde pública acaba de ganhar um
espaço especial na rede mundial de
computadores, a Biblioteca Virtual Sergio Arouca, no endereço http://
bvsarouca.cict.fiocruz.br/.
Sanitarista, professor, parlamentar,
presidente da Fiocruz e ocupante de
vários cargos no Executivo, Arouca
buscou vincular-se sempre com as propostas de democratização da sociedade brasileira na defesa de que todo
cidadão tenha direito à saúde. Saúde
não só como assistência médica no
momento adequado e com a qualidade necessária, mas também como uma
série de condições para que a população não adoeça - reforma agrária, educação, lazer, liberdade, condições de
habitação dignas, transporte.
Desenvolvida em parceria pelo Centro de Informação Científica e Tecnológica (Cict), com a Biblioteca da Escola
Nacional de Saúde Pública, e a Coordenadoria de Comunicação Social da
Fiocruz, a biblioteca virtual pretende
recuperar e preservar importantes capítulos da memória da saúde pública brasileira ao acompanhar a vida de Arouca.
A BV Arouca conta com base de
dados com textos completos ou indica a
localização de documentos originais, traz
um ensaio biográfico e organizou em
acervo multimídia com imagens, vídeos
e arquivos sonoros. No ensaio biográfico, a trajetória de Arouca é dividida pela
sua atuação na área política – como
parlamentar ou vinculado a partidos de
esquerda – e como sanitarista – professor, presidente da Fiocruz e em cargos
nas três esferas de governo e militante
do movimento da reforma sanitária.
Entre outros importantes documentos, a BV Arouca traz o original da tese
de doutorado de Arouca, O dilema preventivista, de 1975, considerada marco que dá início à teoria social da
medicina no Brasil. Há também matérias publicadas na imprensa sobre o
médico sanitarista e depoimentos de
intelectuais e representantes da área
de saúde e de ciência e tecnologia.
Entre os quais o do jornalista Edmilson
Silva, que diz que “a cadeira de Arouca
na Academia dos Amantes do Povo do
Brasil, lamentemos, dificilmente será
ocupada por alguém à altura dele”.

Adolpho Lutz também na internet
Biblioteca virtual é mais um espaço sobre obra do cientista
ois pesquisadores da
Casa de Oswaldo Cruz
(COC), unidade da Fiocruz, foram os responsáveis pelo lançamento, em
setembro, da Biblioteca Virtual Adolpho Lutz. O objetivo é dar continuidade à recuperação da memória do
cientista, considerado o mais versátil e
completo do país . Lutz, que obteve destaque em todas as áreas em que atuou
– entre outras, parasitologia, veterinária, zoologia médica, bacteriologia, dermatologia e botânica –, tem agora sua
vida e trajetória acessíveis a qualquer
interessado, via internet. Os historiadores Jaime Benchimol e Magali Romero Sá, também coordenadores do
projeto que vem publicando a Obra
completa de Lutz, pela Editora Fiocruz,
estão à frente da biblioteca virtual, uma
parceria da qual também fazem parte o
Museu Nacional e o Centro LatinoAmericano e do Caribe de Informação
em Ciências da Saúde (Bireme).
Simples e funcional, a BV Lutz compreende cinco segmentos (Trajetória,
Obra científica, Correspondência, Sobre
Lutz e Imagem e som) e cada um tem
uma caixa para buscas exclusivamente
em seu âmbito. Ao se entrar na BV, notase logo as Fontes de informação (dividida em Coleção Adolpho Lutz, Fontes de
informação em saúde e Sobre a BVS) e
Áreas temáticas. Esta última reúne trabalhos do pesquisador sobre todas as
enfermidades a respeito das quais produziu trabalhos (hanseníase, febre
amarela, difteria, meningite e peste
bubônica, entre muitas outras). Os destaques do mês de setembro do site comentam o segundo lugar obtido pela
Obra completa no Prêmio Jabuti deste
ano, concedido pela Câmara Brasileira
do Livro (CBL) e um depoimento em
áudio da pesquisadora Bertha Luz, filha do homenageado.
A longo prazo, a Biblioteca Virtual
Adolpho Lutz terá o mesmo conteúdo
dos livros e disponibilizará outros conteúdos, como a correspondência do cientista. Além disso, no segmento
intitulado Sobre Lutz serão apresentados os trabalhos que foram escritos so-

D

bre o pesquisador; a trajetória do cientista; outras gravações; trechos de filmes e outros materiais.
A BV Lutz é um desdobramento do
projeto Adolpho Lutz e a história da medicina tropical no Brasil, da COC. O projeto tem o apoio de instituições como o
Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o Instituto
Adolfo Lutz (de São Paulo), o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio
de Janeiro (Faperj). Alguns deputados
federais da bancada fluminense, como
Jandira Feghali (PCdoB), Fernando
Gabeira (PV), Alexandre Cardoso (PSB),
Miro Teixeira (PT), Jorge Bittar (PT) e Doutor Rosinha (PT-PR) têm ajudado a
viabilizar o projeto. Outras metas de
Benchimol e Magali são a organização
de uma exposição e a produção de um
documentário sobre o cientista. Nos
próximos meses o objetivo dos historiadores é completar segmentos da BV, incluindo aquele destinado a crianças,
jovens (Galera Teen) e professores de
história, biologia e disciplinas afins.
Para Benchimol, “a Biblioteca Virtual é uma chance de veicular os trabalhos
originais de Lutz, que não são propriamente obras acabadas, publicáveis, mas
que têm grande interesse do ponto de
vista histórico”. Como exemplo, ele cita
as provas de Lutz na Faculdade de Medicina, quando se qualificou como médico.
Magali e Benchimol afirmam que
Lutz foi um dos maiores cientistas que
o Brasil já teve, pela amplitude de seus
trabalhos, pela quantidade de realizações importantes que alcançou e pelo
pioneirismo em diversas áreas da ciência. O material sobre Lutz foi encontrado no Laboratório de Bertha Lutz, filha
do cientista, que trabalhou no Museu
Nacional e também na Fiocruz, como
assistente do pai. Após a morte de
Bertha, o material permaneceu no Museu e foi encontrado abandonado em
seu laboratório, como afirma Magali.
A partir daí, foi firmado um convênio
com o Museu para o tratamento do
material. “Foram quase cinco anos de
trabalho”, diz Magali.
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RESENHAS

Livro analisa regulação e
publicidade de medicamentos
riginalmente uma dissertação de mestrado, o livro “Ao
persistirem os sintomas o
médico deverá ser consultado”. Isto é regulação?, do
jornalista Álvaro Nascimento, aborda um
tema pouco discutido no país: a regulação de medicamentos. Nascimento diz que
o modelo regulatório da propaganda de
remédios no Brasil é fraco, o que pode
levar a danos à saúde pública. Com a chancela da Sociedade Brasileira de Vigilância
de Medicamentos (Sobravime) e do Instituto de Medicina Social da Universidade
Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) a obra
demonstra a urgência de um esforço regulatório mais rígido e abrangente, que
contribua para a diminuição do uso
incorreto de medicamentos, a redução dos
casos de reações adversas e dos índices de
intoxicação humana provocadas por produtos farmacêuticos, elevando o nível de
informação e consciência da população sobre a questão e evitando o contínuo crescimento de agravos à saúde.
Para o autor, a propaganda de medicamentos feita no Brasil está em contradição
com a Política Nacional de Medicamentos,
de acordo com a qual o uso de produtos
farmacêuticos deve ser feito de forma racional, ética e correta. A portaria preconiza um maior “controle da propaganda dos
medicamentos de venda livre”. Nascimento diz que podem ser listadas pelo menos
três características negativas do atual modelo regulatório: 1ª) a atual regulação é
feita a posteriori, isto é, a Anvisa atua após
a veiculação da peça publicitária; 2ª) as
multas efetivamente arrecadadas pela
Anvisa, quando ocorrem as irregularidades, têm valor irrisório frente ao total de
gastos com propaganda realizados no
setor; 3ª) ao estampar a frase “AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO” ao final de cada
propaganda, a pretendida regulação na
verdade estimula o consumo incorreto e
abusivo de medicamentos, quando caberia ao Estado cumprir a tarefa oposta, de
acordo com o preconizado pela Política
Nacional de Medicamentos, educando a
população no sentido de “ANTES DE
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“Ao persistirem os sintomas
o médico deverá ser consultado.” Isto é regulação?
Álvaro Nascimento
Ensp (21) 2598-2525

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

CONSUMIR QUALQUER MEDICAMENTO,
CONSULTAR UM MÉDICO”.
Seja em relação à magnitude das irregularidades (100% do universo das 100
peças publicitárias analisadas apresentaram pelo menos uma infração), seja em
relação à baixa eficácia das ações regulatórias (poucos são os anúncios retirados
do ar e ínfimos os valores das multas aplicadas), o problema não está em apenas
ter um maior rigor na esfera da fiscalização. Mesmo que a Anvisa multiplicasse a
sua atuação, as propagandas irregulares
continuariam a ser reprimidas a posteriori,
as multas continuariam a ser de um valor
irrisório, seus custos continuariam sendo
repassados aos preços dos medicamentos (e pagos pelo consumidor) e a advertência colocada a cada final de propaganda
permaneceria estimulando o uso incorreto
de medicamentos, sem a devida prescrição. Pode-se afirmar, portanto, que o atual
modelo regulatório da propaganda de
medicamentos, na ótica do que significaria um “risco sanitário” para a população,
apresenta uma substantiva fragilidade. Assim, a principal conclusão do livro é a necessidade de se estabelecer novos e mais
rigorosos mecanismos de controle público da propaganda de medicamentos.
A totalidade das 100 peças publicitárias analisadas no livro infringe a atual
legislação e a análise do conteúdo das
mensagens de texto e das imagens da
grande maioria delas mostra uma tendência de superestimar as qualidades dos
produtos anunciados e omitir os aspectos negativos. Os anúncios enaltecem as
características favoráveis, muitas vezes
atribuindo uma onipotência duvidosa e
uma posição central na terapêutica, sem
apresentar uma sustentação com base em
dados científicos. Por outro lado, a ausência de contra-indicações reflete o
quanto as informações sobre riscos, efeitos adversos, advertências e precauções
são negadas ao consumidor. Não é exagero concluir que, do ponto de vista publicitário, veicular informações sobre
riscos e possíveis agravos é visto, pelo
marketing medicamentoso, como uma
contrapropaganda do produto.

As pestes do século XX –
tuberculose e Aids no Brasil,
uma história comparada
Dilene Raimundo do Nascimento
Editora Fiocruz (21) 3882-9093
Traçar um histórico das duas doenças mais temidas do último século levando em consideração as representações simbólicas que elas geraram na sociedade brasileira foi o
objetivo da pesquisa de doutorado em história feita pela médica Dilene Raimundo do Nascimento. Sua tese, publicada pela
Editora Fiocruz, aposta não em uma história das pestes sob o
ponto de vista da conceituação biológica, mas no acompanhamento das representações construídas sobre a tuberculose e a
Aids como estratégia para entender como as duas foram caracterizadas e enfrentadas pela sociedade e pelo Estado. O estudo
traça analogias entre as duas primeiras e as duas últimas décadas do século 20 e os surtos das principais doenças relacionadas a cada época, tuberculose e Aids, respectivamente.

Avaliação em saúde – dos modelos
teóricos à prática na avaliação de
programas e sistemas de saúde
Zulmira Hartz e
Ligia Maria Vieira da Silva (organizadoras)
Editora Fiocruz (21) 3882-9093
O livro, com uma apresentação didática,
aborda desde os aspectos conceituais e
teóricos até a análise de situações concretas dos programas
e sistemas de saúde de dois países: Brasil e Canadá. O
objetivo é discutir e alcançar avanços nas práticas e estratégias em geral definidas como avaliação em saúde, lembrando
as oportunidades criadas no Brasil pela Reforma Sanitária.
As autoras pretendem contribuir para a construção de
sistemas de saúde capacitados a enfrentar questões como a
qualidade e a eficiência e que sejam pautados pelos
princípios de igualdade e justiça social. Os capítulos são
escritos por 16 autores, brasileiros e canadenses.

Para compreender a pobreza no Brasil
Victor Valla, Eduardo Stotz
e Eveline Bertino (organizadores)
Editora Contraponto e Ensp (21) 2598-2525
Este é o primeiro título da coleção A
academia e a rua, da Escola Nacional de
Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp) e da
Editora Contraponto. Escrito em linguagem de
fácil compreensão, é destinado a professores da educação
básica, profissionais de saúde, técnicos de organizações
não-governamentais e profissionais que atuam com
política social. Os artigos selecionados – escritos a partir de
monografias de especialização, dissertações de mestrado,
teses de doutorado e relatórios de pesquisa – são adaptados para linguagem coloquial para que a publicação
alcance seu objetivo: atingir o grande público interessado
em estudos sobre formulação e implementação de políticas
sociais no Brasil contemporâneo.

Memória da poliomielite Acervo de depoimentos orais
Dilene Nascimento (organizadora)
COC (21) 2260-7946
O catálogo é fruto do projeto A história
da poliomielite e de sua erradicação no
Brasil, constituído por pesquisadores da Casa de
Oswaldo Cruz, da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio
Arouca e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O livro
reúne 31 depoimentos de profissionais que tiveram suas carreiras e trajetórias ligadas, de alguma forma, ao estudo da doença
– felizmente erradicada do país há 16 anos. Os depoimentos
ajudam a compreender a poliomielite como fenômeno social e
como a sociedade e os governos encararam a doença através
das décadas – as primeiras evidências de surtos da enfermidade
ocorreram no início do século 20, entre 1909 e 1911, no Rio de
Janeiro. Mas as grandes epidemias de pólio ocorreram em 1930
e, sobretudo, a partir dos anos 50.

Análise de sobrevida –
Teoria e aplicações em saúde
Marilia Sá Carvalho, Valeska Lima,
Cláudia Torres, Maria Tereza Serrano
e Silvia Emiko (organizadores)
Editora Fiocruz (21) 3882-9093
Fruto de um projeto de pesquisa e servindo ao objetivo de manter na Fiocruz uma política institucional que estimule a publicação de livros
didáticos, Análise de sobrevida – Teoria e aplicações em saúde discorre sobre um dos tópicos mais utilizados em pesquisa em saúde na área da epidemiologia, e que tem como base
uma ciência na maioria das vezes pouco familiar aos pesquisadores do setor: a matemática. Assim, o ensino da epidemiologia necessita de publicações que consigam construir uma
ponte entre esses dois universos, o da estatística e o da saúde. De fácil leitura, o livro, que tem cinco autoras e seis colaboradores, tem como um de seus pontos fortes o emprego
do software livre R na análise de dados.

Aves marinhas na Bacia de Campos
Jorge Bruno Nacinovic
Ensp (21) 2598-2525
Embora a Bacia de Campos – área sedimentar que se estende do Espírito Santo
ao norte do Rio de Janeiro – seja rica em
espécies de aves marinhas, a região
ainda não havia sido objeto de trabalho de
muitos ornitólogos e observadores de aves. Para despertar
o interesse desses profissionais, o guia Aves marinhas na
Bacia de Campos apresenta as 12 espécies de aves mais
comuns na região e curiosidades acerca das condições em
que foram encontradas pelos pesquisadores. Cada descrição
é acompanhada de ilustrações que facilitam a identificação
das espécies. O guia faz parte das atividades do Projeto de
Monitoramento de Aves e Mamíferos Marinhos da Bacia de
Campos, uma parceria da Escola Nacional de Saúde Pública
Sergio Arouca com o Cenpes da Petrobras.
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FIO DA HISTÓRIA

Os últimos dias da varíola

No laboratório produtor da vacina antivariólica, na década de 50, os técnicos colhiam material de bovinos para preparar o imunizante

á 25 anos, mais precisamente em 8 de maio de
1980, a Organização Mundial de Saúde declarava
erradicada uma das piores,
mais cruéis e catastróficas moléstias
já existentes. Tratava-se da varíola, doença infecto-contagiosa exclusiva do
homem, causada por um vírus chamado Orthopoxvirus variolae. Para que se
tenha uma idéia de sua magnitude,
só durante os 80 anos em que esteve
ativa, no século passado, a varíola
matou mais de 300 milhões de indivíduos. Esse número é bem superior ao
de outras moléstias, como a tuberculose, a hanseníase, a gripe espanhola, a peste e até mesmo a Aids. Nem
mesmo a soma do número de mortos
de todas as guerras (inclusive as mundiais), superaria o de vítimas da varíola. Trata-se, portanto, certamente da
doença infecciosa que mais causou
mortes na história da Humanidade (e

H

muito provavelmente mais que qualquer outra causa, como guerras, acidentes etc).
A varíola foi extinta graças a uma
série de programas, medidas e ações
combinadas empreendidas, após 1967,
pela OMS em diversos países e regiões do planeta. No Brasil, coube à Fiocruz o papel fundamental no enfrentamento da doença. Ao receber uma
série de materiais novos, epidemiologistas (como Eduardo Costa), virologistas (como Hermann Schatzmayr, ambos ainda hoje na Fundação) e outros
estudiosos foram capazes não só de
eliminar a varíola do território nacional, como a ajudar outros países, sobretudo na África e na Ásia, a também se livrar de um dos maiores pesadelos da história.
Na verdade, a primeira campanha
de erradicação da varíola pela OMS
começou em 1959. A empreitada não
foi bem-sucedida por falta de vacinas.
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Em 1965, a OMS se reorganizou e lançou nova campanha em 1967.
Havia dois tipos de varíola: a varíola major, tipo mais radical da doença
com 30% de letalidade; e a varíola
minor, também conhecida como alastrim, tipo mais brando, com menos de
1% de letalidade. No Brasil, desde a
década de 30 a varíola major não atingia mais a população. Para o epidemiologista Eduardo Costa, o desaparecimento da major se devia à prática de
imunização (ainda à maneira jenneriana) constante, a contenção e vacinação imediatas em locais de surto de
casos graves e à menor importância
que se dava ao alastrim.
Apesar do desaparecimento da
varíola major, a imunização no Brasil
era bem deficiente até a campanha de
erradicação da OMS. Segundo Costa,
isso ocorria porque a vacina só mantinha-se ativa em temperaturas baixas,
fato que obrigava o uso de geladeiras,

o que era difícil nos anos 50 e 60. “Imagine ter que transportar a vacina para
os cantões deste país, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste”, lembra
Costa. Além disso, a aplicação da vacina ainda era um pouco complicada:
“com uma agulha, contendo a vacina
na ponta, arranhávamos levemente o
ombro do indivíduo a ser imunizado.
Esse processo denominava-se multipressão”, completa.
A revolução contra a varíola começou graças a duas invenções. Primeiramente, a descoberta, por parte
de cientistas da antiga União Soviética, de um processo de liofilização da
vacina, ou seja, da secagem e drenagem do imunizante, o que possibilitava o seu transporte sem a necessidade dos refrigeradores. “Bastava diluir
a vacina liofilizada, e aplicá-la na
hora”, recorda Costa. A segunda invenção foi o advento da agulha bifurcada, em forma de um pequeno garfo (com duas pontas, em vez de uma,
como as agulhas anteriores). “Por pressão hidrostática, uma pequenina gota
ficava na agulha, facilitando sua aplicação”, diz Costa.
Em 1967, seguindo a determinação da OMS, a Fiocruz começou a preparar-se para a erradicação da varíola.
Em um primeiro momento, organizouse em três frentes de trabalho: a primeira, responsável pelo diagnóstico em
laboratório dos casos suspeitos; a segunda, formada por epidemiologistas,
que investigavam surtos, ocorrências e
a distribuição da doença; a terceira,
encarregada da fabricação da vacina.
“O grupo que formamos foi treinado
pela Opas em 1968, em São Paulo, e
durou até a erradicação no Brasil, em
meados de 1977”, lembra o virologista Schatzmayr.
Ao final dos anos 60, o grupo seria
ajudado ainda mais por novos materiais enviados pela OMS. Dentre estes,
o mais importante aliado foram as pistolas de pressão. “As pistolas foram
revolucionárias, podíamos realizar vacinações em massa. O que levávamos
dias para realizar com as agulhas, agora, com as pistolas, resolvíamos em
horas”, completa Schatzmayr, cujo laboratório tornou-se referência.
A campanha foi tão bem-sucedida no Brasil que no início dos anos 70
a varíola já estava erradicada no país.

“Os últimos 19 casos aconteceram
aqui no Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro, bairro da Penha, em abril de
1971”, recorda-se Schatzmayr. Seu laboratório de diagnóstico continuou a
funcionar até 1977 e analisou ainda
algumas amostras suspeitas entre os
anos de 1974 e 1975, mas a doença
já não mais existia. Também, segundo Costa, o episódio da varíola serviu
para inspirar outras campanhas de imunização, como a que eliminou a poliomielite do Brasil.
Vários pesquisadores da Fiocruz
foram então convocados para ajudar a
OMS em outras frentes pelo mundo,
na Índia, Somália e Etiópia. A produção de vacinas contra a varíola superou as 250 milhões de doses e a Fiocruz passou a exportá-la para outros
países. “E em geral, nossos imunizantes eram considerados superiores aos
estrangeiros”, afirma Schatzmayr.
Em 26 de outubro de 1977 registrou-se na Somália o último caso de
varíola transmitida naturalmente. Isso
porque em 11 de agosto de 1978 mais
um caso seria registrado, curiosamente em Londres – na Europa a varíola já
se encontrava erradicada há décadas.
Uma fotógrafa que trabalhava no mesmo corredor onde se manipulava o vírus da varíola veio a contrair a doença
através de tubos de ventilação e morreu. Este fato levou a OMS a solicitar a
todos os laboratórios do mundo que destruíssem as amostras de varíola que
ainda tinham. Em 1983, nenhum laboratório do mundo tinha vírus de varíola, com exceção de um em Atlanta,
nos EUA, e outro em Koltsovo, na
Rússia. Em maio de 1980, após numerosas certificações, a OMS declarava a
varíola oficialmente extinta.
Atualmente a Fiocruz, por solicitação do Ministério da Saúde, estuda a
criação de um Centro de Referência
de Poxvirus, família à qual pertence o
vírus da varíola, no Laboratório de
Ultra-estrutura Viral do Departamento
de Virologia do IOC. “A intenção é diagnosticar casos suspeitos de infecção
pelo grupo e manter programas de
pesquisa sobre o grupo, lembrando que
o vírus vacinal (vaccinia, causador da
varíola bovina), parente do da varíola,
está circulando no Sudeste do país,
causando infecções animais e humanas”, afirma Schatzmayr.

O que era a varíola
A varíola era uma doença infecciosa grave e exclusiva do homem. A transmissão ocorria de
pessoa para pessoa por meio das
vias respiratórias. Uma vez dentro do organismo, o vírus da varíola permanecia incubado de sete
a 17 dias. A seguir, ele se estabelecia na garganta e nas fossas
nasais e causava febre alta, malestar, dor de cabeça, dor nas costas e abatimento. Este estado permanecia de dois a cinco dias.
Finalmente, a enfermidade
assumia sua forma mais violenta: a febre baixava e começavam
a aparecer erupções avermelhadas, que se manifestavam na
garganta, boca, rosto e depois se
espalhavam pelo corpo. Isso ocorre, porque o O. variolae parasita
as células do tecido epitelial para
se reproduzir. Com o tempo, as
erupções evoluíam e se transformavam em pústulas (pequenas
bolhas cheias de pus), que provocavam coceira intensa e dor –
era nesse estágio que o risco de
cegueira era maior, pois, ao tocar o olho, o enfermo podia causar uma inflamação grave.
Não existia tratamento efetivo contra a varíola. O máximo
que se podia fazer era tentar
amenizar ao máximo a coceira e
a dor causadas pela doença e
esperar que o organismo reagisse e vencesse o vírus. A sobrevivência do doente dependia da
forma de varíola que ele adquiria: a major (com 30% de letalidade) ou a minor (com menos de
1% de letalidade), mais comum
(também existiam manifestações
mais raras da doença, como a hemorrágica e a maligna). Com o
tempo, as pústulas secavam e
transformavam-se em crostas,
que se desprendiam ao final de
três ou quatro semanas. Caso o
enfermo tivesse adquirido a forma major, essas crostas costumavam deixar cicatrizes permanentes na pele.
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Ampliação do acesso
a medicamentos:
um desafio a enfrentar

Saraiva Felipe, ministro da Saúde

assistência farmacêutica
está entre as prioridades do
Governo, desde a posse do
presidente Luiz Inácio Lula
da Silva. O objetivo central
do programa de governo para essa área é
a ampliação do acesso aos medicamentos, insumo essencial para a execução adequada das ações de saúde.
Ao longo desses 30 meses de governo, avançamos muito. Nos 30 meses de
seu governo algumas dessas medidas merecem destaque, como a inclusão da área
de fármacos e medicamentos como uma
das quatro prioridades da política industrial, a aquisição da fábrica da GSK para ampliação de Farmanguinhos, o lançamento
do Programa Farmácia Popular e a parceria
firmada com o Governo de Cuba para incorporação de tecnologia para a produção
de biofármacos em Biomanguinhos. É preciso ressaltar, também, que fizemos investimentos de cerca de R$ 180 milhões na
ampliação da capacidade produtiva dos
Laboratórios Oficiais e a duplicação dos
recursos aplicados no financiamento federal da assistência farmacêutica, cerca de R$
4,15 bilhões para 2006.
Dar continuidade àquilo que já foi feito
é essencial. Porém, há ainda inúmeros desafios a serem enfrentados para consolidar os
avanços e conseguir realizar ainda mais. E é
exatamente isto que pretendo fazer na minha gestão. A assistência farmacêutica é e
vai continuar sendo uma das grandes prioridades do Ministério da Saúde.

A

Em pesquisa recente, o Ministério da
Saúde constatou que quase a metade das
pessoas entrevistadas indica a falta de
medicamentos como um dos grandes problemas do Sistema Único de Saúde. Esta
avaliação da população nos impõe a obrigação de encontrar novas formas para se
enfrentar velhos problemas e adotar medidas que tenham impacto efetivo no sistema, fazendo com que os investimentos
crescentes sejam traduzidos na disponibilidade de medicamentos nos serviços.
Uma das inovações que pretendemos
implantar é na área de aquisição e distribuição de medicamentos. Ao longo do período de construção do SUS, o Ministério
da Saúde assumiu inúmeras responsabilidades no campo da política de medicamentos, se envolvendo de forma direta em
praticamente todas as ações voltadas ao
desenvolvimento da assistência farmacêutica. Ainda que de forma articulada, em parceria com os estados e municípios, é no
nível federal que são realizadas atividades
de seleção, programação, aquisição e distribuição de medicamentos para praticamente todo o leque de problemas de saúde.
Entretanto, muitas das atividades que
estão sendo desempenhadas de forma
centralizada no Ministério da Saúde podem e devem ser desenvolvidas por estados e municípios, principalmente no que
se refere à atenção básica de saúde.
Nesse contexto, fica prejudicada a
possibilidade de uma atuação mais efetiva
na articulação e elaboração das políticas
setoriais relevantes para a política de assistência farmacêutica, como é o caso da
ciência e tecnologia, do desenvolvimento
industrial, além da formação de recursos
humanos.
Por isso, o Ministério da Saúde vai iniciar, muito em breve, o processo de descentralização de atividades de programação,
aquisição e distribuição de medicamentos
da atenção básica aos estados e municípios.
Para tanto, manterá o financiamento estratégico e o suporte técnico e operacional
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naquilo que os outros entes federados entenderem como necessário.
A realização do primeiro Registro Nacional de Preços para os medicamentos
do Programa de Medicamentos de Dispensação em Caráter Excepcional proporcionará condições aos estados para
adquirirem os medicamentos a preços de
preços de escala, pois absorverá em um
único processo licitatório os quantitativos consumidos nos estados.
Estará aberta a possibilidade de um
processo racional e efetivo do programa,
que deve consumir cerca de 36% dos recursos da assistência farmacêutica do Ministério da Saúde em 2006, ou seja, cerca
de R$ 1,25 bilhão.
O lançamento da Rede Brasileira de
Produção Pública de Medicamentos permitirá uma atuação coordenada dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais, tornando-os
mais efetivos na construção da política nacional de assistência farmacêutica. Entre as
potencialidades da Rede, destacam-se a
possibilidade de distribuição estratégica da
produção, processos mais racionais de aquisição de matérias primas e insumos, desenvolvimento de processos e produtos de
forma compartilhada, bem como o estabelecimento de programas conjuntos de capacitação de pessoas e de desenvolvimento
tecnológico.
Por fim, temos o desafio de levar os
estabelecimentos do Programa Farmácia
Popular para todos os estabelecimentos
farmacêuticos privados, no sentido de oferecer aos cidadãos brasileiros a oportunidade de adquirir os medicamentos a
custos subvencionados pelo Governo,
num programa onde o cidadão pague uma
parte pequena do preço dos seus medicamentos e o Governo o restante.
Essas medidas servirão para atender
ao firme propósito de garantir que os brasileiros que ainda têm dificuldades na aquisição de medicamentos encontrem opções
mais dignas com ações e programas do
Ministério da Saúde.

O Pavilhão Mourisco, como é mais conhecido
o prédio central da Fiocruz, começou a ser construído
em 1905, pelo arquiteto português Luiz Moraes Júnior,
com base em desenhos do próprio Oswaldo Cruz.
O ensaio do fotógrafo André Az marca uma
importante data deste que é um dos símbolos
da ciência e da saúde pública brasileiras.
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