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EDITORIAL

foto fogos castelo

O
swaldo Cruz, o grande patrono e idealizador desta
instituição e que acaba de ganhar uma bela homenagem
do Theatro Municipal do Rio de Janeiro com a ópera O
cientista, cunhou uma frase sobre o trabalho do Instituto de

Manguinhos que ainda ecoa com força nos corredores, laboratórios,
salas de aula e alamedas da Fiocruz: “Um sonho quase realizado”.

Ele considerava que a pesquisa na área de saúde pública não
teria nunca um fim, dado que conviver com agentes patôgenicos e
com os determinantes que causam as doenças era uma situação
infinita, um destino imutável para o homem. Se Cruz e a instituição
que forjou viveram e vivem perseguindo sonhos, é correto afirmar
também que ambos são marcados pelas suas realizações.

Agora no final de 2006 tivemos um fato que, por certo, encheria
de orgulho o sanitarista que livrou o Rio de Janeiro das epidemias no
início do século 20.  Depois de dois anos de trabalho intenso, equipes
da Fiocruz, em parceria com a Fundação Ataulpho de Paiva,
concluíram o seqüenciamento do genoma da bactéria utilizada como
vacina contra a tuberculose. Uma pesquisa que deverá ter
repercussão no aumento da eficácia do imunizante contra a doença
e diminuir seus efeitos colaterais.

O seqüenciamento do genoma, contudo, é apenas um entre
tantos trabalhos que coroaram este final de 2006. O banco de leite
da Fiocruz foi indicado como modelo para a Europa, a Fundação
ganhou prêmios e condecorações da Capes, do Ministério da Ciência
e Tecnologia e da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro,
foi escolhida a melhor do mundo na área de saúde pública pela
Federação Mundial das Associações de Saúde Pública, passou a
integrar uma rede internacional que testa novos esquemas
terapêuticos para evitar a transmissão da Aids da mãe para filho, o
pesquisador Ricardo Gazzineli foi reconhecido como um dos mais
citados no mundo na área de imunologia. E não só isso. Estamos
perto de colocar um teste para detecção da tuberculose com
especificidade de 100% e 92,6% de sensibilidade à disposição do
sistema público de saúde e levamos para a estrada um caminhão
para oferecer atividades de popularização da ciência em locais com
poucas ofertas do tipo. Estas e outras importantes ações da Fiocruz
estão focalizadas neste número da Revista de Manguinhos.

Que também traz uma reportagem especial sobre a ópera O cientista,
que tanto encheu de satisfação cada um de nós, herdeiros de Oswaldo Cruz.

Boa leitura e um 2007 produtivo!

Paulo Marchiori Buss
Presidente da Fundação Oswaldo Cruz
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NOTAS

Mérito reconhecido: cinco teses
ganharam prêmio da Capes

Desde a sua criação, em
1900, a Fiocruz tem uma má-
xima consagrada: um dos mais
importantes patrimônios da
instituição são os seus traba-
lhadores. Tem sido assim ge-
ração a geração de servido-
res que passam pela institui-
ção, comprometidos com o
serviço público de qualidade.
Em dezembro a Fundação
abriu mais uma importante página de
valorização de seu quadro de pessoal
com a chegada de mil novos servido-
res concursados, que tomaram oficial-
mente posse em cerimônia nas esca-
darias do Castelo Mourisco.

O concurso público também coroou
a primeira etapa de um processo de
desprecarização da mão-de-obra da Fun-
dação, iniciado em meados de 2005 e

Mil novos servidores concursados tomaram posse

Novos servidores

que ainda tem pela frente o preenchi-
mento de mais duas mil vagas para ser-
vidores. A necessidade urgente de despre-
carização foi uma demanda da Fiocruz
atendida pelo Governo Federal, que não
só criou as três mil vagas (mil já preen-
chidas) para servidores, como também
aprovou um plano de carreiras próprio
para a Fundação, alternativo ao anterior,
que era em Ciência e Tecnologia (C&T). Capes premia pós

da Fundação
Os cursos de pós-graduação da

Fiocruz tiveram a sua excelência
comprovada pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) do Ministério da
Educação (MEC).  Na primeira edição
do Prêmio Capes, cinco teses de dou-
torado da instituição foram contem-
pladas entre os melhores trabalhos
aprovados por cursos reconhecidos pelo
MEC. Os textos sobre cada um dos
trabalhos podem ser encontrados em
www.fiocruz.br/ccs.

O Instituto de Tecnologia em Fár-
macos da Fiocruz (Farmanguinhos)
inaugurou a sua área de produção por
via seca. Esta é a primeira linha
completa instalada em uma área de
752 metros quadrados. O inves-
timento de R$ 1,1 milhão vai garan-
tir um aumento de 131% da capa-
cidade potencial de fabricação dos
medicamentos que abastecem o
Sistema Único de Saúde e o progra-
ma Farmácia Popular do Brasil.

Três novas iniciativas de Farman-
guinhos foram divulgadas no evento:
o acordo de produção de insulina
humana recombinante; a celebração
do contrato com o DNDi, para
produção de medicamentos contra
malária, que é uma iniciativa para
desenvolvimento de drogas para
combate a doenças negligenciadas;
e a assinatura de protocolo de inten-
ções entre os laboratórios das Forças
Armadas para desenvolvimento de
medicamentos estratégicos.Também
foram abertos os festejos dos 30 anos
da institucionalização de Farman-

Fabricação de medicamentos ampliada
guinhos, com lançamento de selo
comemorativo. Farmanguinhos ho-
menageou o pesquisador Benjamin
Gilbert, do Grupo de Plantas Natu-
rais; o médico Wilson Fadul, ministro
da Saúde no governo João Goulart; e
o vice-presidente da Associação
Brasileira das Indústrias de Química
Fina (Abifina), Nelson Brasil de
Oliveira. Foi prestada uma home-
nagem póstuma ao veterinário e
entomologista Sebastião de Oliveira,
pesquisador da Fiocruz.
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Educação para jovens e adultos

Em dezembro ocorreu a forma-
tura de 132 alunos do Programa de
Educação de Jovens e Adultos (Peja):
trabalhadores terceirizados da
Fiocruz moradores do Complexo de
Manguinhos e concluintes do Ensi-
no Fundamental e Médio dos Pólos I
e II do programa. Desenvolvido por
meio das parcerias entre a Escola
Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio (EPSJV), a Diretoria de Re-
cursos Humanos (Direh) da Fiocruz
e a Secretaria Estadual de Educação
(SEE), o Peja foi criado com a orien-
tação pedagógica, metodológica e
administrativa da EPSJV, no início dos
anos 90, com o objetivo de formar
jovens e adultos em níveis de ensino
fundamental e médio.

O projeto prevê a inclusão educa-
cional e social de jovens e adultos, visan-
do a conquista da cidadania e a melho-
ria da qualidade de vida. Este projeto foi
estendido em 2003 para as comu-
nidades do Complexo de Manguinhos
por meio da ciação de dois pólos. O pólo
I funciona no complexo de Manguinhos.
Já o II ocupa as instalações da Escola,
em horário noturno, e atende priori-
tariamente os trabalhadores terceirizados
da Fundação e moradores do entorno.

O diretor da EPSJV, André Malhão,
destacou a importância do programa
para a Escola: “Nós estamos preocu-
pados em usar o máximo possível de
nossas instalações para projetos educa-
cionais, pois queremos estar mais per-
to da realidade social para mudá-la”.

Programa de Educação de Jovens e Adultos atende a moradores do entorno da Fiocruz

A Secretaria de Estado de Saúde
do Rio de Janeiro concedeu a medalha
do Mérito da Saúde a 16 profissionais
que se destacaram por sua contribui-
ção científica, técnica ou por atuação
funcional no domínio do SUS. A

coordenadora do Centro Latino-
Americano de Estudos de Violência e
Saúde Jorge Carelli (Claves) da Fiocruz,
Maria Cecília Minayo, e o médico sani-
tarista Sergio Arouca (in memoriam)
foram agraciados.

Depois de ter sido eleita a melhor
instituição do mundo em saúde públi-
ca pela Federação Mundial das Associ-
ações de Saúde Pública, a Fiocruz ga-
nha novo reconhecimento ao seu tra-
balho. A instituição e mais três de seus
pesquisadores – João Carlos Pinto Dias,
Ricardo Ribeiro dos Santos e Samuel
Goldenberg – entraram para a Ordem
Nacional do Mérito Científico, um dos
mais representativos prêmios da área
de ciência e tecnologia do Brasil. O
decreto que concedeu a premiação foi
publicado no Diário Oficial de 17 de
novembro e assinado pelo presidente
da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
A Fiocruz foi a ganhadora na categoria
destinada a instituições jurídicas, en-
quanto os cientistas se tornaram
comendadores da Ordem.

A Fiocruz é a quarta instituição
brasileira a receber a condecoração –
outras instituições premiadas em anos
anteriores foram a Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa),
a Sociedade Brasileira para o Progres-
so da Ciência (SBPC) e a Academia
Brasileira de Ciências (ABC). A
premiação é conferida pelo Ministério
da Ciência e Tecnologia (MCT), des-
de 1993, a instituições e personalida-
des nacionais e estrangeiras que con-
tribuíram de forma relevante para o
desenvolvimento da ciência e tecno-
logia no país. A indicação é feita por
entidades e autoridades ligadas à área,
sendo os indicados avaliados por uma
comissão técnica, composta por mem-
bros da comunidade científica.

Trabalho reconhecido

Três pesquisadores e a instituição
entram para a Ordem do Mérito Científico

Arouca e Cecília Minayo recebem medalha
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REGIONALIZAÇÃO

az 13 anos no próximo 21
de janeiro que o então
presidente da Fiocruz,
Carlos Medicis Morel,
inaugurou – numa época

ainda marcada pela Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente,
a Rio-92 – o que se chamou de Escri-
tório Técnico da Amazônia (ETA), em
Manaus. Neste período, milhões de
árvores foram derrubadas, a capital
amazonense cresceu e se transformou
numa das grandes capitais brasileiras,
a consciência ecológica ganhou corpo
e o ETA se tornou, em 1999, o Centro
de Pesquisa Leônidas e Maria Deane
(CPqLMD), a mais nova das unidades
da Fundação, agora com raízes solida-
mente fincadas no Norte do país.

Perto de aprovar, por decisão
democrática de seus funcionários, seu

Raízes da Fiocruz se
fortalecem no Amazonas

primeiro Regimento Interno, o CPqLMD,
que acaba de receber novos servidores
concursados, está, segundo seu diretor,
o médico Roberto Sena Rocha, pronto
para “crescer de maneira vigorosa,
dando respostas às lacunas de conhe-
cimento que ainda existem na região,
atuando em parceria com as institui-
ções de pesquisa locais”. Para entender
melhor o que essa declaração significa,
a Revista de Manguinhos viajou até
Manaus para conhecer os meandros da
unidade caçula da Fiocruz.

“Somos uma unidade pequena e
ainda nova, com pesquisadores inici-
antes e que evidentemente têm pouco
tempo de carreira. Esses profissionais
vão ganhar musculatura intelectual e
de pesquisa aqui no Centro. Ainda
temos uma produção científica baixa,
mas com as mudanças internas que

serão implementadas a partir de 2007
e com a chegada de nove pesquisado-
res concursados, que acabam de tomar
posse, daremos um salto de qualida-
de”, prevê Rocha, que depois de che-
fiar o Centro de Pesquisa René Rachou
(CPqRR), unidade da Fiocruz em Belo
Horizonte, aceitou o desafio lançado
pela Presidência da Fundação e concor-
reu à direção do CPqLMD em 2005,
vencendo a eleição. Ele permanecerá
em Manaus pelo menos até o fim deste
mandato, em 2008.

Para Rocha, o pesquisador que vai
para Manaus – os nove que ingres-
saram agora são todos de outros
estados – tem que deixar para trás os
temas que estudava em outras regiões
e se dedicar às questões da realidade
amazônica. Com o objetivo de obter
mais foco para as pesquisas desen-

F

Carlos Chagas, ao centro,
em expedição científica à
Amazônia em 1913

Arquivo / Casa de Oswaldo Cruz

Ricardo Valverde
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volvidas no CPqLMD, Rocha diz que a
reestruturação da unidade dispensará a
clássica divisão em laboratórios, que é
marca registrada das outras unidades da
Fiocruz, e apostará em programas. “Isso
nos permitirá ter uma estrutura mais leve
e manter um acompanhamento mais de
perto por parte dos pesquisadores
seniores, dentro de um plano de trabalho
para a Amazônia. Teremos programas
voltados para a saúde indígena, para
doenças transmissíveis, levando em
conta os ambientes em que o homem
já entrou e os que ainda não entrou, e
um terceiro para a biotecnologia, que
queremos que venha a gerar produtos.
No caso desse último, contamos com
nossas coleções de fungos (1.200
amostras) e bactérias (800 amostras)”,
afirma Rocha. Toda essa nova estrutura
ficará mais clara a partir de fevereiro,
quando os pesquisadores do CPqLMD
se reunirão com consultores externos
para definir seus programas.

Mestrado em saúde,
sociedade e endemias é

novidade

Entre as metas do diretor está a de
aproximar a Fiocruz de outras institui-
ções de pesquisa da Amazônia. Uma
das pontas-de-lança dessa disposição
é o Acordo Multilateral de Cooperação
Técnico-científica em Saúde das Insti-
tuições da Amazônia, do qual o CPqLMD
assumiu a secretaria-executiva. Fazem
parte do Acordo o Instituto Evandro
Chagas, a Fundação de Medicina Tropi-
cal do Amazonas, a Fundação de
Dermatologia Tropical e Venereologia
Alfredo da Matta, o Instituto Nacional
de Pesquisas da Amazônia (Inpa), o
Instituto de Pesquisas em Patologias
Tropicais de Rondônia (Ipepatro), o
Museu Paraense Emilio Goeldi, a Fun-
dação de Medicina Tropical do Tocan-
tins e as universidades federais da
região, entre outras, num total de 21
instituições. Em novembro último,
Manaus sediou uma reunião com
representantes dessas instituições.

“A proposta é estabelecer meios
de desenvolvimento sustentável para
a Amazônia, que envolvam formação

de recursos humanos, financiamento
para pesquisas, constituição de redes
e articulação de programas de pós-
graduação entre estas instituições”,
afirma Rocha. O CPqLMD deu um
passo decisivo nesse campo ao instalar,
com as universidades federais do Pará
e do Amazonas, um mestrado em
saúde, sociedade e endemias, com 15
alunos em Manaus e outros tantos em
Belém. O curso tem três áreas de
concentração: antropologia e história da
saúde e da doença na Amazônia;
dinâmica dos agravos e doenças de
maior prevalência (epidemiologia e
políticas de saúde); e biologia parasitária
(genética, entomologia e virologia).

A Fiocruz quer formar trabalhadores
para o Sistema Único de Saúde que tenham
visão de saúde coletiva e para esta missão
pretende dispor de cursos de pós-graduação,
de aperfeiçoamento e de atualização com
outras instituições do setor. “Com esta
visão, em um consórcio do Instituto
Fernandes Figueira (IFF), a Escola Nacional
de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp) e o
Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães
(CPqAM), estamos com 15 alunos de
doutorado em saúde pública em seu
segundo ano de curso”, diz Rocha.

O diretor acredita que com os 18
novos servidores – agora são 40, num
total de 90 funcionários, somando tercei-
rizados e bolsistas – o CPqLMD terá sem
dúvida nenhuma ganhos nas áreas de
gestão e na pesquisa. “A vantagem de
ser pequeno e novo é que se torna mais
fácil fazer alterações e correções na
estrutura funcional”, diz Rocha, lembran-
do que o grande desafio é formar um
grupo de pesquisadores consistente:
“Leva-se até dez anos para completar a
formação um pesquisador, sendo que um
componente fundamental é o convívio
e a troca de experiências com aqueles
que estão há muito mais tempo fazendo
pesquisa”. Portanto, para o diretor, esta
é a hora da arrancada.

“Mapa falante” indica
condições sanitárias

Biólogo e sanitarista, o paulista
Leando Luiz Giatti trocou a agitação e
o cinza de São Paulo pelo verde da
Amazônia em 2003, quando foi a São
Gabriel da Cachoeira (AM) trabalhar
para o Ibama e, posteriormente, se
envolveu em um projeto de pesquisa

Reunião comunitária na vila Domingos Sávio, sede do distrito de Iauaretê
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financiado pela Fundação Nacional de
Saúde (Funasa), em convênio com a
Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo. No muni-
cípio amazonense – um daqueles em
que os índios formam a maioria da
população – ele conheceu alguns
pesquisadores da Fiocruz e se interessou
em trabalhar no CPqLMD, onde atual-
mente é bolsista de Desenvolvimento
Científico Regional (CNPq/Fapeam).
Giatti mudou de instituição, mas
continua interessado nas regiões do
remoto noroeste do Amazonas, onde
desenvolve pesquisas sobre saúde e
saneamento em Iauaretê, um distrito
de São Gabriel  da Cachoeira no interior
de terras indígenas que tem 2.700
habitantes em dez vilas agregadas em
um núcleo com feições urbanas. Um
dos objetivos da pesquisa foi descrever
a situação da captação de água, da
contaminação de fontes e entender as
concepções dos indígenas quanto a
essa questão e conhecer as suas
práticas sanitárias.

“Fizemos três visitas ao local em
2005 e uma agora em 2006. Nosso
método é o de pesquisa-ação, que
preconiza participar e interagir com as
comunidades indígenas, tentando
construir junto com os moradores um
conhecimento que permita resolver os

problemas sanitários deles. E se a comu-
nidade não se sentir envolvida, o projeto
fracassa”, diz Giatti, que além de
enfrentar dificuldades de aceitação da
pesquisa por parte dos indígenas per-
correu longas distâncias entre Manaus
e Iauaretê: aproximadamente 1.100
quilômetros. O acesso ao campo de
pesquisa pode ser feito de avião até São
Gabriel da Cachoeira e de voadeira
(bote de alumínio com motor de popa)
até Iauaretê, num trecho de cerca de
300 quilômetros navegáveis em dois dias
pelos rios Negro e Waupés. O projeto
contou com um importante apoio
logístico, com o transporte de Manaus
a Iauaretê sendo realizado com a
colaboração do 7º Comando Aéreo
Regional da Força Aérea Brasileira.

Na região, constata-se falta de
profissionais de saúde – raros são os
que vão até lá e, desses, mais raros
ainda são os que moram por algum
tempo – e entre a população é comum
seguir costumes ancestrais e levar os
doentes ao pajé. Por meio de reuniões
comunitárias e entrevistas foram
identificadas fontes de obtenção de
água, estudadas as concepções dos
indígenas quanto à qualidade do produ-
to e as práticas sanitárias deles. Nas
visitas, a equipe coletou 63 amostras
de água, que foram analisadas quanto

à presença ou à ausência de coliformes
termotolerantes (E. coli) pelo método
Colilert. Para os pesquisadores, ficou
claro que os índios julgavam a quali-
dade da água por aspectos visuais,
preferindo o líquido de aspecto límpido,
não fazendo tratamento nem mesmo
para o que bebiam.

Um método freqüentemente utili-
zado por Giatti é o do “mapa falante”,
pelo qual os indivíduos desenham como
vêem a situação em que vivem em
termos sanitários, deixando claro o que
está bom e o que é ruim. Essa repre-
sentação coletiva, pela qual também foi
solicitado que os pesquisados fizessem
uma projeção de como estaria a situação
sanitária do local em que vivem no
futuro (em um ano e em cinco anos),
foi selecionada pelo Ministério das
Cidades como Experiências Bem-
Sucedidas em Educação Ambiental para
o Saneamento (concurso 002/2006).

Uma estação de
vigilância para doenças

transmissíveis

O coordenador da área de bio-
diversidade do CPqLMD, o ento-
mologista Sérgio Luz, acalenta um
projeto que em 2007 começará a

Por meio dos “mapas falantes”, os índios
desenham a situação sanitária em que
vivem e projetam melhorias

Leandro Giatti
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ganhar forma: a montagem de uma
estação de vigilância de doenças
transmissíveis. O objetivo é ter um
trabalho permanente e que permita
conhecer melhor possíveis mudanças
no ciclo de transmissão de doenças
como malária, dengue, leishmaniose
e arboviroses (febre amarela, mucambo
e outras). “Queremos ter uma noção
mais completa das áreas de risco, saber
que vírus circulam nos mosquitos, que
espécies de mosquitos estão infectadas,
que animais estão servindo de reser-
vatórios, entre outros dados. Como as
mudanças ambientais antrópicas
podem favorecer o surgimento de
doenças? Estamos aqui para responder
a essa questão, naquele que é o maior
campo de pesquisas do mundo, a
Amazônia”, afirma Luz.

Também em 2007 Luz e equipe
pretendem iniciar um trabalho, que deve-
rá ser permanente, em um assenta-

mento do Incra em Rio
Pardo, no município de
Presidente Figueiredo
(AM), a 180 quilôme-
tros de Manaus. No lo-
cal será estudada a
situação das doenças
transmitidas por veicu-
lação hídrica (igarapés,
poços e rios), acom-
panhando as famílias da
comunidade, num total
de 1.200 pessoas, e suas
condições de saúde. Já
houve um contato com
as famílias, feito por
antropólogos e em parce-
ria com a prefeitura, que
deu origem a um censo.

Estas pesquisas, mais detalhadas, e
outras desenvolvidas no CPqLMD esta-
rão em breve no site da Agência Fiocruz
de Notícias (www.fiocruz.br/ccs).

O diretor Roberto Rocha: “Esta
é a hora da arrancada para o CPqLMD”

Leandro Giatti

Ney Andrade / Fiocruz

Canoas atravessam o Rio Waupés,
em Iauaretê
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Protagonista da pesquisa em

Aids

PESQUISA

Fernanda Marques
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A
o lado de África, Argenti-
na e Estados Unidos, o
Brasil protagoniza mais
uma iniciativa sem prece-
dentes no combate à

Aids. Trata-se de um estudo único no
mundo que vai avaliar novos esque-
mas de medicamentos para prevenir
a transmissão do HIV de mãe para fi-
lho. O objetivo é identificar qual a
estratégia mais eficaz e segura para
bebês expostos ao HIV. A participação
brasileira na pesquisa é coordenada
pela infectologista Valdiléa Veloso,
diretora do Instituto de Pesquisa Clíni-
ca Evandro Chagas (Ipec) da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O estudo vai acompanhar cerca de
1.700 bebês cujas mães, portadoras do
HIV, não fizeram a profilaxia da trans-
missão durante a gravidez. Ainda não
há resultados, mas 780 crianças já es-
tão incluídas na pesquisa. Mais de 600
delas são brasileiras. O trabalho no país
envolve centros localizados em Minas
Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul e São Paulo. O Rio de Janeiro con-
centra a maioria dos cadastros até
agora: em torno de 400 no Hospital
dos Servidores do Estado e no Hospi-
tal Geral de Nova Iguaçu.

“Esse elevado número de bebês
fluminenses expostos ao HIV indica que
mais atenção deve ser dada aos servi-
ços de pré-natal no estado”, diz o
infectologista José Henrique Pilotto,
pesquisador do Ipec responsável pelo
estudo no Hospital Geral de Nova
Iguaçu, que conta com o maior núme-
ro de inclusões de bebês no estudo:
214 até novembro de 2006.

Falta de pré-natal
agrava situação da
Aids pediátrica

Para evitar a contaminação dos
bebês, recomenda-se que grávidas por-
tadoras do HIV recebam profilaxia com
medicamentos anti-retrovirais como
zidovudina (AZT), nevirapina, lami-
vudina e nelfinavir durante a gestação.
Anti-retroviral também deve ser admi-
nistrado a elas durante o parto e aos

seus recém-nascidos. Muitas dessas
gestantes, porém, ainda hoje chegam
ao parto sem saber que estão infec-
tadas pelo vírus e, conseqüentemente,
sem ter tomado os remédios. Isso
ocorre porque elas não realizam o pré-
natal ou não têm o devido acompa-
nhamento durante a gravidez. Como
as mães estão desprotegidas, o uso
do medicamento pelos bebês torna-
se ainda mais importante.

Hoje, no Brasil e em muitos lugares
do mundo, as diretrizes para prevenir a
transmissão do HIV de mãe para filho
incluem dar AZT em xarope por seis
semanas para a criança. Esse procedi-
mento tem apresentado resultados
satisfatórios, mas os pesquisadores que-
rem verificar se há formas ainda mais
eficientes de prevenção – sobretudo para
recém-nascidos que, em tese, correm
um risco maior de infecção pelo HIV pelo
fato de suas mães não terem recebido
a profilaxia durante a gestação. “A pro-
posta do estudo é verificar se o uso de
um ou dois outros medicamentos anti-
retrovirais associados ao AZT traz mais
benefícios para esses bebês que o uso
de AZT isolado”, explica Pilotto.

O procedimento da pesquisa é
administrar apenas aos bebês AZT; AZT
com nevirapina; ou AZT com lamivudina
e nelfinavir. O esquema profilático para
cada bebê é definido randomicamente,
ou seja, aleatoriamente. Os remédios
começam a ser administrados nas pri-
meiras 48 horas de vida da criança e o
tratamento dura seis semanas.

Após esse período, os bebês que
não se infectaram serão acompanha-
dos por dois anos. Esse acompanha-
mento investigará possíveis efeitos
colaterais dos coquetéis de drogas,
como dificuldades para ganhar peso e
prejuízos no crescimento.

“Duas ou três drogas juntas podem
ter um efeito potencializado contra a
transmissão do HIV, mas também po-
dem ter uma toxicidade maior. Além
disso, os coquetéis são mais caros, de
modo que, caso seja comprovado que
o AZT sozinho surte o mesmo efeito,
não se justifica a combinação das dro-
gas. O estudo busca responder a to-
das essas questões”, diz Pilotto. Os bebês
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que forem infectados pelo HIV apesar
da profilaxia ficam em acompanhamen-
to nos centros de pesquisa indefi-
nidamente e recebem cuidados médi-
cos e tratamento de acordo com as dire-
trizes do Programa Nacional de Aids.

Estudo internacional
também testa três novos
medicamentos anti-HIV

Além da Fiocruz e dos dois hospitais
fluminenses, integram a pesquisa, no Bra-
sil, a Universidade Federal de Minas Ge-
rais, a Universidade de São Paulo e a Uni-
versidade de Ribeirão Preto, além dos hos-
pitais Conceição e Fêmina e do Comple-
xo Hospitalar da Irmandade Santa Casa
da Misericórdia, em Porto Alegre. Desde
o início do estudo, em abril de 2004, a
Fiocruz faz todas as análises de amostras
de sangue de mães e bebês recrutados
no país, o que evidencia a ampla experi-
ência da instituição nessa área. Esse tra-
balho está a cargo do Laboratório de Aids
e Imunologia Molecular do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC), que, sob coordena-
ção da imunologista Mariza Morgado,
também participa ativamente da pesqui-
sa. É lá, por exemplo, que são realizados
o PCR RNA, para medir a quantidade de
vírus na mãe, e o PCR DNA, para deter-
minar se o bebê foi ou não infectado.

Os laboratórios Boehringer Ingelheim
Pharmaceuticals e GlaxoSmithKline doa-
ram os medicamentos usados na pesqui-
sa, que tem patrocínio do Instituto Nacio-
nal de Saúde e Desenvolvimento Huma-
no da Criança (NICHD) e do Instituto Nacio-
nal de Alergias e Doenças Infecciosas
(NIAID), ambos da rede de Institutos Naci-
onais de Saúde (NIH) dos Estados Unidos.

Os recursos transferidos para a
Fiocruz por conta do estudo já foram
convertidos, por exemplo, em novos
equipamentos e kits para diagnóstico
e acompanhamento da infecção pelo
HIV. “Nossa participação já rendeu trei-
namentos para profissionais nas ma-
ternidades do Rio de Janeiro. Eles de-
vem atuar ativamente na identificação
de gestantes que chegam em traba-
lho de parto e não fizeram o teste de
HIV”, acrescenta Pilotto.

Dentro desse mesmo esforço interna-
cional, inserem-se, ainda, outras duas
frentes de trabalho, também com parti-
cipação da Fiocruz. Uma testa três novos
medicamentos em pacientes. A outra
avalia duas estratégias para prevenir a
transmissão do HIV em casais soro-
discordantes, isto é, casais em que ape-
nas um dos parceiros é portador do vírus.
São outros exemplos do protagonismo
brasileiro no combate à epidemia de Aids.

Amostra de material de mães e bebês são analisadas no Instituto Oswaldo Cruz

edição 2006 do Estudo
Sentinela Parturiente, que
visa monitorar a taxa de pre-
valência de gestantes infec-
tadas pelo HIV, já está con-

cluída para o Sudeste, o Sul e o Centro-
oeste do país. Nessas regiões, estima-se que
0,54% das grávidas sejam portadoras do
vírus da Aids. Embora esse percentual seja
semelhante ao encontrado em 2004, ou-
tros resultados deste ano demonstram as
conquistas do centro-sul no combate à trans-
missão do vírus de mãe para filho. “São
avanços que precisam ser estendidos para
o resto do país”, destaca a epidemiolo-
gista Célia Landmann Szwarcwald, do
Centro de Informação Científica e Tecno-
lógica (Cict) da Fiocruz. Ela coordena o
estudo ao lado de Aristides Barbosa Júnior,
do Programa Nacional de DST e Aids.

Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-
Oeste, entre as gestantes que apresentam
o cartão de pré-natal na hora do parto,
85% têm o resultado do teste de HIV
preenchido. Além disso, 76% das mães
que não têm cartão de pré-natal são
submetidas a esse teste no momento do

Desigualdades
regionais da Aids

Pilotto: “Serviços de pré-natal devem
receber mais atenção”

A
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parto. Em relação à sífilis, porém, o qua-
dro é bem menos animador. Em torno
de 77% das grávidas não fazem o
segundo teste da doença, que deve ser
realizado no último trimestre de gesta-
ção. Doença sexualmente transmissível,
a sífilis pode causar má formação do feto,
abortamento, sérias conseqüências à
saúde da criança bebê ou até levá-la à
morte. “É preocupante que tantas ges-
tantes não sejam submetidas ao segun-
do teste da doença”, comenta Célia.

Para as regiões Norte e Nordeste o
estudo ainda está em andamento, mas
os dados já coletados revelam um quadro
ainda precário nessas regiões. O teste de
HIV tem cobertura muito baixa. Apenas
56% das gestantes que levam o cartão
de pré-natal na hora do parto têm o resul-
tado do teste de HIV preenchido. “As desi-
gualdades regionais continuam marcantes,
o que evidencia a necessidade de políticas
públicas que priorizem o Norte e o
Nordeste”, recomenda Célia.

Diagnosticada a tempo,
transmissão vertical do HIV

cai de 14% para 1%

O Ministério da Saúde preconiza uma
série de ações para evitar a transmissão
vertical do HIV, isto é, de mãe para filho.
“Durante o pré-natal, toda gestante tem o
direito e deve realizar o teste de HIV. Quan-
to mais precoce o diagnóstico da infecção
pelo HIV na gestante, maiores são as chan-
ces de evitar a transmissão para o bebê. O
tratamento é gratuito e está disponível no
Sistema Único de Saúde (SUS), segundo o
portal informativo do Programa Nacional
de DST e Aids (www.aids.gov.br). O uso
de medicamentos anti-retrovirais (AZT) em
gestante e recém-nascido, a cesariana
programada e a substituição do aleitamen-
to materno podem reduzir o risco de trans-
missão do HIV da mãe para o filho.

Se a infecção pelo HIV é diagnosticada
a tempo e todas as recomendações são
cumpridas, a ocorrência da transmissão verti-
cal cai de 14% para menos de 1%. Percen-
tuais inferiores a 1% já são observados nos
países desenvolvidos. No Brasil, contudo,
sete em cada 100 bebês nascidos de mu-
lheres portadoras do HIV são infectados pelo
vírus. A situação é mais crítica nas regiões
Norte e Nordeste, onde esse índice atinge
13% e 11%, respectivamente.

A metodologia do Estudo Sentinela
Parturiente de 2006 é diferente da usada
nos anos anteriores, o que limita as possi-
bilidades de comparação dos novos resul-
tados com os antigos. Este ano, os dados
estão sendo coletados diretamente dos car-
tões de pré-natal e dos prontuários hospi-
talares das gestantes. Em 2004 e em 2002,
eram feitos exames de sangue e entre-
vistas com as mães. “Além de reduzir os
custos, pois dispensa o exame de sangue,
a nova metodologia é mais confiável,
porque ela se baseia em documentos
médicos, e não nas respostas das mulheres,
que podem, por exemplo, não lembrar se
fizeram o teste de HIV. Outra vantagem
da análise dos cartões e prontuários é
facilitar a identificação das falhas nas rotinas
dos serviços de saúde”, explica Célia.

A nova metodologia está sendo
utilizada para obter informações sobre
15 mil gestantes, distribuídas por 150
maternidades de 129 municípios do país.
Todos os dados do centro-sul já foram
coletados. No Norte e no Nordeste, cerca
de 1.400 grávidas já foram incluídas na
pesquisa, mas esse número deve chegar
a cerca de 7.500 até o final do estudo.

Proposto pelo antigo Programa
Global de Aids da Organização Mundial
de Saúde (OMS) e mantido pelo Progra-
ma Conjunto das Nações Unidas para
HIV/Aids (Unaids), o Estudo Sentinela
começou na década de 90, quando a

prevalência da infecção pelo HIV era
monitorada em três diferentes grupos:
gestantes; pacientes com doenças sexual-
mente transmissíveis; e adultos de ambos
os sexos atendidos em emergências. Atual-
mente, a pesquisa é feita somente com
grávidas. “Verificou-se que a prevalência
da infecção pelo HIV em gestantes refletia
a situação da população feminina como
um todo e, assim, ajudava também a
estimar a prevalência na população total.
Além disso, a coleta de dados tende a ser
mais fácil, pois o trabalho se concentra nas
maternidades”, explica Célia.

Aids é um problema mais
recente no Norte e Nordeste

Inicialmente, no Brasil, as materni-
dades se ofereciam, voluntariamente,
para participar do estudo, que consistia
apenas no exame de sangue das gestan-
tes. A partir de 2000, no entanto, optou-
se pela amostragem probabilística, na
qual as instituições participantes são
selecionadas de forma aleatória. Rea-
lizado de dois em dois anos, o estudo
teve outra novidade metodológica em
2002, quando, além do teste de HIV,
passaram a ser realizadas também
entrevistas com as mães. Em 2002 e em
2004, as metodologias usadas foram
exatamente as mesmas, o que permitiu
comparações. Nesse período, constatou-
se aumento na cobertura do teste de HIV
em gestantes: de 72% para 78% no Sul;
de 24% para 31% no Nordeste; e de
19% para 26% entre mães analfabetas.

Embora o Norte e o Nordeste apre-
sentem menor cobertura do teste de HIV
e maior transmissão vertical, essas regiões
exibem taxas de prevalência de gestantes
infectadas pelo vírus inferiores às do
centro-sul. À primeira vista, esse quadro
pode parecer paradoxal, mas a expli-
cação está na dinâmica de disseminação
da Aids no Brasil e no mundo. “Essas
menores taxas no Norte e no Nordeste
não representam uma situação mais
confortável. Pelo contrário. Elas indicam,
na verdade, que a Aids é um problema
mais recente nessas regiões, pois o HIV
chegou ao país pelo Sudeste e pelo Sul.
Ao contrário de outras doenças, a Aids
surgiu entre as camadas mais ricas e só
depois se estendeu às populações mais
empobrecidas”, lembra Célia.

O teste de HIV deve
ser realizado durante
o pré-natal
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Brasil, em 2006, deu mais
um salto no processo de
qualificação dos bancos
de leite humano (BLH).
A partir da iniciativa do

centro de referência nacional para BLH
do Instituto Fernandes Figueira (IFF), uni-
dade materno-infantil da Fiocruz, foi de-
senvolvida uma inovadora tecnologia de
testes de laboratório para avaliar a qua-
lidade do leite humano, resultante de es-
tudos desenvolvidos na linha do aleita-
mento materno e BLH, que integra a Pós-
Graduação em Saúde da Criança e da
Mulher do Instituto.

Brasil exporta
modelo de banco
de leite humano

Brasil exporta
modelo de banco
de leite humano

O

AMAMENTAÇÃO

Roberta Monteiro
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A inovação tecnológica foi
apresentada durante a Reunião Nacio-
nal de Coordenadores de Centros de
Referência Estaduais para Bancos de Lei-
te Humano, ocorrida em julho. Na opor-
tunidade, o ministro da Saúde, José
Agenor Álvares da Silva, lançou os as
novas ferramentas do Programa Nacio-
nal de Qualidade (PNQ-BLH) e entregou
os kits para o Ensaio de Proficiência a
todos os centros de referência da Rede
BLH-BR. Esta tecnologia genuinamente
brasileira despertou interesse em 13 paí-
ses da América Latina, Caribe e Europa.
Este ano, a Rede auxiliou a implantação
de um BLH em Havana e dois no Uru-
guai, sendo um em Montevidéu e o ou-
tro em Taquarembó. A equipe do IFF trei-
nou profissionais de saúde de todas as
províncias da Argentina para atuação em
BLH, nos diversos níveis de complexidade.

No mesmo encontro, além do PNQ-
BLH, foram lançados o BLH-Web: Siste-
ma de Gestão pela Qualidade em Ban-
cos de Leite Humano e o portal da Rede
BLH. O primeiro produto visa efetuar o
monitoramento contínuo do sistema de
controle de qualidade que os BLH prati-
cam na rotina, através de kits capazes
de avaliar várias características do produ-
to como acidez, gordura e microbiologia.
Segundo o coordenador da Rede Nacio-
nal de BLH, João Aprígio Guerra, esta ini-
ciativa pode ser entendida como o início
do controle de qualidade praticado pelos
bancos que integram a rede brasileira.

Modelo mundial - A Rede Nacio-
nal de BLH, criada por iniciativa do Mi-
nistério da Saúde e da Fiocruz, conta,
atualmente, com 187 unidades em fun-
cionamento e 29 postos de coleta. A rede
se iniciou a partir do centro de referência
nacional, instalado desde 1943 no IFF, e

está em proceso de
expansão. Durante o 22º Simpósio

de Cuidado Neonatal, realizado recen-
temente na Itália, foi discutida a possibi-
lidade da criação de uma Rede Mundial
de Bancos de Leite Humano (BLH), na
qual o IFF servirá de modelo e apoiará
tecnicamente os ministérios da Saúde de
países como Itália, Espanha e Portugal
na elaboração do projeto de implantação
e implementação dos BLH.

 “Os bancos de leite do Brasil já contam
com a própria legislação, normas técnicas
bem estabelecidas e apoio do Ministério da
Saúde, fato que despertou o interesse euro-
peu nesta cooperação”, explica a coor-
denadora do Programa Nacional de Quali-
dade (PNQ), Danielle Silva, que esteve pre-
sente no Simpósio. De acordo com o
cronograma definido no encontro, a reunião
da Comissão Internacional em 2008 está
prevista para ser no Brasil. A Organização
Mundial de Saúde (OMS) reconhece a Rede
como estratégia de baixo custo e elevado
impacto social, que mais tem contribuído
para a redução da mortalidade infantil.

Além do controle de leite humano
com reagentes para garantir a qualidade,
foram desenvolvidas duas outras ferramen-
tas, frutos do investimento do Ministério
da Saúde no âmbito da pesquisa e desen-
volvimento tecnológico. O BLH-Web re-
sultou da parceria entre o IFF e o Datasus,
sendo uma ferramenta de gestão voltada
para a garantia da qualidade dos produ-
tos e processos, permitindo o acesso on
line em tempo real aos usuários.

Já o portal BLH, desenvolvido pelo
Centro de Informação Científica e Tecno-
lógica (Cict) da Fiocruz em conjunto com o
Núcleo de Informação da Rede BLH, possi-
bilita a ampliação da difusão da informa-
ção sobre os BLH. Além de reunir um acer-

vo técnico-científico sobre
aleitamento materno e banco de

leite, o portal abriga distintas comunidades
virtuais voltadas para temáticas especí-
ficas, a exemplo da rede latino-america-
na de qualidade em BLH. Segundo Paulo
Ricardo Maia, coordenador do Núcleo de
Gestão e Informação da Rede BLH-BR, o
principal benefício do portal é a intera-
tividade, que possibilita a estados e muni-
cípios assumirem a responsabilidade pela
alimentação das bases de dados que con-
templam informações de produção, servi-
ços, agenda de eventos, produção cientí-
fica, biblioteca virtual, entre outros.

A política de ampliação da Rede
tem como fundamentos a qualidade do
produto, a qualificação de recursos
humanos, o modelo de gestão e o
desenvolvimento científico e tecno-
lógico. Em três meses de implantação
nos 28 centros de referência, já é pos-
sível observar uma melhora de 30% na
qualidade dos serviços de banco de lei-
te oferecidos no país. De acordo com o
coordenador de ensino de desenvol-
vimento tecnológico da Rede, Franz
Novak, a partir da Reunião Nacional,
que teve como objetivos lançar novos
produtos para o Sistema Único de Saú-
de (SUS) e treinar os coordenadores
para o uso das novas ferramentas, cada
estado tornou-se responsável por ava-
liar suas condições de trabalho e deter-
minar quando estará capacitado a am-
pliar o programa a todos os bancos de
leite sob sua jurisdição. “Começaremos
a estender o sistema de produção nos
bancos de leite do estado do Rio de
Janeiro, o que possibilitará que as infor-
mações sobre o funcionamento dos
bancos, quantidade de doadoras, litros
estocados de todo o estado estejam dis-
poníveis no portal”, destaca Novak.

Kits de qualidade de leite humano desenvolvidos pelo IFF
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INVESTIGAÇÃO

Vigilância nas fronteiras do país

O
Serviço de Referência
Nacional em Filariose
(SRNF) do Centro de Pes-
quisa Aggeu Magalhães
(CPqAM), no Recife, está

participando da avaliação da incidên-
cia da mansonelose na fronteira do
Brasil com a Colômbia, o Peru, o
Paraguai e a Venezuela. A doença é
um tipo de filariose causada pelo pa-
rasito Mansonella ozzardi, cuja ocor-
rência, apesar de freqüente na região
amazônica, não vem sendo registrada
adequadamente.

O trabalho faz parte do plano de
controle, dessa e de outras doenças,
como a malária, do Sistema Integrado
de Saúde nas Fronteiras (SIS Frontei-
ras), um projeto de integração de ações
e serviços de saúde do Ministério da
Saúde que atua nas regiões fronteiriças
do Brasil. O SRNF será responsável pela
capacitação de técnicos de laboratório
no diagnóstico da doença, transmitida
por um mosquito conhecido como
borrachudo (Simulidium sp.).

De acordo com o coordenador do
SRNF do CPqAM, Abraham Rocha, a
literatura sempre tratou a mansonelose
como uma doença apatogênica, ou seja,
que não apresenta sintomas e nem traz
danos para a saúde do ser humano. En-
tretanto, ao longo dos últimos anos, as
autoridades sanitárias têm observado
que os pacientes que chegam aos pos-
tos de saúde apresentando sintomas
semelhantes aos da malária, cormo fe-
bre, calafrios e dores articulares, na ver-
dade, apresentam a enfermidade. “O
estudo pretende realizar um levanta-
mento dos casos da mansonelose na
fronteira da Amazônia. Precisamos sa-
ber qual o número de casos para de-
senvolver um trabalho sistemático na
região, incluindo ações médicas, pre-
venção, tratamento, controle do vetor,
entre outras”, explicou Rocha.

A mansonelose nunca chamou aten-
ção das autoridades por não trazer con-
seqüências como a elefantíase e a
hidrocele, mas os sintomas apresentados
pelos pacientes que vêm procurando os

postos de saúde os deixam incapazes
de fazer, por exemplo, atividades míni-
mas de trabalho. “Até hoje, não sabe-
mos o que ela realmente pode provo-
car, mas há suspeitas de que também
cause comprometimento ocular”, co-
mentou Abraham Rocha. Pelos sintomas
serem parecidos com os da malária, tam-
bém é preciso diagnosticar a manso-
nelose com precisão para que os paci-
entes não sejam tratados erroneamen-
te com um antimalárico, o que pode
fazer com que o organismo fique resis-
tente à medicação, caso ele precise in-
geri-la posteriormente.

Técnicos serão treinados
para diagnóstico

Os primeiros passos para avaliar
como está a situação da mansonelose
foram definidos na primeira oficina de
trabalho do projeto, que ocorreu em

O mosquito borrachudo
(Simulidium SP), transmissor

da mansonelose

Manaus, em novembro. O SRNF do
CPqAM fará, a partir de março de
2007, o treinamento de técnicos de
laboratório de quatro áreas do estado
do Amazonas: São Gabriel da Cacho-
eira, Santa Isabel do Rio Negro, Japurá
e Tabatinga. Eles aprenderão a fazer
o exame de gota espessa, o mesmo
usado para colher amostras de san-
gue para o diagnóstico da filariose
bancroftiana e da malária, a proces-
sar o material colhido em laboratório
e a identificar o parasito. O treinamen-
to será realizado em Tabatinga.

Além de ser conduzido pelo SIS
Fronteiras, o trabalho conta com a par-
ticipação da Coordenação Geral de La-
boratórios de Saúde Pública (CGLAB) e
da Coordenação de Doenças Transmiti-
das por Vetores (CDTV), ambas vincu-
ladas à Secretaria de Vigilância em Saú-
de do Ministério da Saúde (SVS/MS).
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Uma referência na ciência
er o trabalho reconhecido
por outros pesquisadores
configura uma espécie de
glória maior para todo cien-
tista. Quanto mais uma pes-

quisa é citada pelos pares científicos,
mais ela adquire relevância e importân-
cia. Estar entre os mais citados mundial-
mente, então, equivale a entrar para
uma espécie de galeria da ciência. Pois
foi exatamente esse o tipo de reconhe-
cimento que o brasileiro Ricardo Tostes
Gazzinelli acabou de receber. Pesquisa-
dor titular do Centro de Pesquisa René
Rachou, unidade da Fiocruz em Minas
Gerais, Gazzinelli foi apontado pelo
website Isiknowledge.com como um dos
cientistas mais citados no mundo na área
de imunologia. Este site é ligado ao
Institute for Scientific Information, impor-
tante e reconhecido indexador de ciência.

A citação é uma medida direta da
influência na literatura de determinada
área, um forte indicador da contribuição
científica de um cientista e um reco-
nhecimento pelos pares. Após levan-
tamento feito nas últimas duas décadas,
Isiknowledge.com registrou os 250 pes-
quisadores mais citados em artigos
científicos. Há quatro brasileiros mencio-
nados, entre eles Gazzinelli.

Para o cientista, um trabalho para ser
muito citado pela comunidade científica
internacional deve ter vários ingredientes,
que incluem qualidade e originalidade.
“Mas talvez o mais importante é que o
artigo seja atual e convergente com os
assuntos de fronteira que estejam sendo
abordados pela comunidade científica
internacional de uma determinada área”,
afirma Gazzinelli. Além disso, ele acha
relevante a abrangência dos artigos. Ou
seja, os que têm implicações em várias
disciplinas, obviamente serão mais citados
por uma grande área do conhecimento.

Foi o que aconteceu com o trabalho
chamado Activation of toll-like receptor-2
by glycosylphosphatidylinositol anchors
from a protozoan parasite, escrito por dez
autores (dentre os quais Gazzinelli) e
referido 162 vezes, taxa considerada alta
(highly cited) pelo Isiknowledge.com. De

acordo com o pesquisador, esse e outros
artigos eram atuais no contexto inter-
nacional e suas publicações aconteceram
“paralelamente à descoberta dos re-
ceptores do tipo toll, que esclareceu e
mudou a nossa visão sobre como a
imunidade inata em infecções com
protozoários funciona”, explica.

Experiência no exterior
foi marcante

Outros trabalhos de Gazzinelli mui-
to citados foram seus estudos realizados
durante o pós-doutorado no exterior.
Neles, o pesquisador abordou temas
relacionados a infecções parasitárias
muito discutidas na época. “Eram ques-
tões básicas sobre o papel de citocinas
e diferenciação de linfócitos Th1 e Th2.
Os modelos experimentais que utilizamos
para abordá-las foram as infecções com
parasitas onde se observa uma pola-
rização das respostas Th1 (protozoários)
e Th2 (helmintos). Portanto, a infecção
com parasitas serviu como modelo para
nortear estudos sobre uma pergunta
bem abrangente em imunologia, que era
o papel fisiológico desses linfócitos em

doenças infecciosas, alergia e doenças
auto-imunes”, diz.

O pesquisador enfatiza sua expe-
riência no exterior como determinante
para a compreensão de temas atuais que
serviriam de combustível para seus escri-
tos. Para ele, seu pós-doutorado permitiu
entender a alguns problemas de fronteira
na área de imunologia, associados a
outra já bem estabelecida no Brasil: a
parasitologia. Desse modo, ele pôde
estabelecer alguns conceitos novos em
imunoparasitologia, que acabaram
tendo aplicação ampla no entendimento
da imunologia básica, assim como no
de doenças infecciosas em geral.

Por fim, para que cientistas brasilei-
ros tenham suas produções citadas mais
recorrentemente, Gazzinelli considera
primordial a evolução nos investi-
mentos financeiros na área científica,
assim como nos programas de fomento
à pesquisa. Além disso, é necessária a
maior participação dos pesquisadores,
sobretudo dos mais jovens, de acordo
com ele, em congressos internacionais.
“São nestes congressos que se estabe-
lecem as colaborações e cooperação
entre grupos científicos, surgem novas
ideais para os trabalhos científicos
futuros, que serão eventualmente
citados pela comunidade internacio-
nal. Além de ter uma atuação pequena
na grande maioria das áreas do conhe-
cimento, o Brasil participa do debate
acadêmico, como um aluno ouvinte
em uma sala de aula, e não como par-
te que influencia o desenvolvimento
da área”, avalia o cientista.

Para ele, mais que uma honra, a clas-
sificação no Isiknowledge.com reflete
avanços na comunidade científica nacio-
nal em vários aspectos. Estes incluem
estabelecimento de massa crítica e infra-
estrutura em várias universidades e cen-
tros de pesquisas no Brasil, e a melhoria
nos financiamentos por agências esta-
duais e federais de fomento à pesquisa.
“Não podemos esquecer a importância
dos programas de cooperação interna-
cional, que têm ajudado a fortalecer mui-
0tas áreas de pesquisa no Brasil”, conclui.

T
Divulgação / CPqRR

CIENCIOMETRIA

Gazzinelli: entre os pesquisadores
mais citados do mundo
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CULTURA

Oswaldo Cruz sobe
ao palco

Cena que simboliza o nascimento de Oswaldo Cruz

Renata Mello
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A
vida e a trajetória de
Oswaldo Cruz cantadas
num palco de teatro –
numa das mais impor-
tantes casas de espetácu-

lo do Brasil, o Theatro Municipal do Rio
de Janeiro. E no formato de ópera,
gênero do qual há 45 anos não se via
uma estréia no local. Trata-se de O
cientista, que em dezembro levou
milhares de pessoas ao encontro com a
obra do sanitarista e contribuiu para
renovar o interesse por uma forma de
arte pouco difundida no país – entre os
servidores da Fiocruz a procura foi tanta
que a Fundação conseguiu uma récita
extra da ópera no dia 18 de dezembro,

apenas para os funcionários. A produção
teve um custo total de R$ 600 mil,
divididos igualmente entre a Faperj
(Fundação de Apoio à Pesquisa do
Estado do Rio de Janeiro) e a Fiocruz.
De acordo com a presidente da Fun-
dação Teatro Municipal, Helena Severo,
o objetivo agora é gravar um dvd da
ópera. E O cientista vai cruzar o oceano:
estão sendo negociadas apresentações
em Paris e Lisboa.

O espetáculo, que encerrou a
temporada lírica do Municipal em 2006,
mostra o Rio de Janeiro do início do
século 20 e suas radicais transformações
urbanísticas – cenário do qual Oswaldo
Cruz foi um dos personagens mais impor-

tantes – em dois atos (o primeiro com
45 minutos e o segundo com 50
minutos). Segundo o diretor artístico da
ópera e do Theatro, Eduardo Álvares, a
idéia de criar O cientista surgiu em maio
deste ano, em conversas mantidas por
Helena Severo e o presidente da Fiocruz,
Paulo Buss. Imediatamente Helena
convocou Álvares para dar cabo da
tarefa. Ele fez o roteiro e, dentro do que
chama de “corrida contra o tempo”,
teve poucos meses para reunir toda a
equipe e tornar realidade o que nasceu
de uma conversa entre amigos. A música
foi composta pelo maestro Silvio Barbato,
o libreto escrito por Bernardo Vilhena e
os cenários criados por Marcelo Dantas.

À esquerda, momento em que a casa do sanitarista é apedrejada. Ao lado, vida boêmia: Oswaldo Cruz num cabaré da Lapa

Emília, a esposa, e Oswaldo Cruz

Renata Mello
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“Oswaldo Cruz foi um homem fasci-
nante, apaixonado pela família e pela
ciência, mas farrista com a mesma
intensidade com que se dedicava às
pesquisas”, afirma Álvares, que leu
centenas de cartas trocadas entre o
sanitarista e sua esposa Emília, que ele
chamava de Miloca, além de textos do
Arquivo do Senado Federal, publicações
da época e discursos, como o que
Oswaldo Cruz proferiu em sua posse na
Academia Brasileira de Letras, em 1913.
A ópera apresenta diversas facetas de
Oswaldo Cruz: o homem de ciência, o
homem de família e o boêmio.

Além de Oswaldo Cruz, cujo papel
coube ao barítono Sebastião Teixeira, e
de Emília (a soprano Claudia Riccietelli),
os outros personagens principais foram
o médico e amigo Sales Guerra (o tenor
Marcos Lizemberg), o presidente da Re-

pública Rodrigues Alves (o baixo Lício
Bruno) e a “mulher” (a mezzo-soprano
Luciana Bueno), que na ópera repre-
sentou as damas dos cabarés da Lapa
– casas que o cientista costumava fre-
qüentar. Contando com o coro e a
orquestra do Theatro, mais de 200 pes-
soas subiram ao palco para reviver o Rio
de Janeiro do prefeito Pereira Passos, das
mudanças arquitetônicas (conhecidas
como Bota-Abaixo) que remodelaram
a cidade – a própria construção do
Teatro Municipal tem como origem
essa renovação urbana – e da Revolta
da Vacina, em 1904. No total, o elenco
teve um coro de 90 vozes, 40 atores e
uma orquestra com 90 músicos, além
dos cinco solistas e de seis capoeiristas.
A última ópera brasileira a estrear no
Theatro Municipal foi A compadecida,
de José Siqueira, em 1961.

Cena da Revolta da Vacina:
momento memorável do
espetáculo

A Revolta da Vacina é um dos
pontos altos da ópera. Gestos vigorosos
do maestro Silvio Barbato fazem a
Orquestra Sinfônica do Theatro Muni-
cipal entrar no ritmo da capoeira. No
palco, seis homens executam com
destreza os golpes da luta herdada dos
escravos de Angola. A cena inusitada,
porém memorável, é uma das mais
aplaudidas pelo público. Ela retrata o
grupo de capoeiristas liderado por Prata
Preta, considerado o último foco de
resistência vencido pelas tropas do
governo durante a revolta. O movi-
mento rejeitava a vacinação obriga-
tória contra a varíola, prática defendida
por Oswaldo Cruz. Além da Revolta da

O saxofonista Léo Gandelman toca numa cena que mostra a boemia carioca. Sales Guerra, amigo de Oswaldo Cruz, e Emília, a esposa do sanitarista

Roda de capoeira
retratando cultura popular
do Rio de Janeiro no início
do século 20

Renata Mello
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Vacina, O cientista também faz refe-
rência aos estudos de Oswaldo Cruz
no Instituto Pasteur, de Paris, e toda a
sua dedicação ao serviço público.

 A figura de Oswaldo Cruz e suas
campanhas de erradicação de doenças
remetem às importantes transfor-
mações do Rio de Janeiro no início do
século 20, implementadas pelo presi-
dente Rodrigues Alves e pelo prefeito
Pereira Passos. Nesse contexto, a ópera
O cientista “cumpre uma função que
vai além da simples fruição e prazer,
atributos próprios das manifestações
artísticas. Traz à ribalta personagens
que são exemplos permanentes para
todos nós, em particular para líderes e
autoridades públicas do Rio de Janeiro
e do Brasil”, resume Helena Severo.

 O cenário criado por Marcelo
Dantas se beneficiou do fato de que

pela primeira vez em muitos anos foi
possível contar com todos os recursos
do palco do Municipal, o que incluiu
os elevadores cênicos, que permitiram
dar níveis diferenciados ao espetáculo.
Outra novidade foi o uso de um espelho
de 120 metros quadrados para efeitos
especiais. Assim como oito ventila-
dores, que deram a impressão de ondas
do mar. O cientista também contou
com recursos como nove retroproje-
tores, que exibiram imagens de
laboratório da época de Oswaldo Cruz.
Entre os momentos de impacto esta-
vam o apedrejamento da casa de
Oswaldo Cruz e o enfrentamento entre
capoeiristas e soldados do Exército,
num dos últimos confrontos da Revolta
da Vacina. O espetáculo, no entanto,
não mostra a morte de Oswaldo Cruz.
Ele apenas desaparece, em meio à luz.

 Amigo de infância de dois bisnetos
de Oswaldo Cruz (o fotógrafo Pedro e o
falecido jornalista e crítico de gastro-
nomia Apicius), Álvares foi um dos
solistas da abertura das Olimpíadas de
Munique, em 1972. Dono de uma car-
reira internacional, tendo passado
muitos anos fora do Brasil, ele pretende
fazer homenagem semelhante a essa
de agora em memória de Oswaldo Cruz
a dois outros célebres personagens
nacionais: o aviador Santos Dumont e
o cientista Carlos Chagas. A ligação com
Apicius, aliás, rendeu um sem-número
de citações nas colunas de gastronomia
do jornalista: Álvares e esposa eram os
famosos “sr. e sra. A” nos textos
publicados no Jornal do Brasil.

Veja duas galerias de fotos da
ópera no site da Agência Fiocruz de
Notícias (www.fiocruz.br/ccs).

O regente Sílvio Barbato e cena da Revolta da Vacina

Final da ópera: Oswaldo Cruz
“desaparece” em meio às ondas do mar

Renata Mello
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A ciência pega a estrada
POPULARIZAÇÃO

ais do que proporcionar
momentos relaxantes e
divertidos, viajar permite
experimentar novas sen-
sações e registrar nume-

rosas imagens e informações na
memória. Também é assim com a
ciência, quando parte rumo à coleta de
dados ou à divulgação do saber adqui-
rido. A população de Nova Iguaçu,
município do Estado do Rio de Janeiro,
há pouco presenciou isso. Palco de
diferentes atividades organizadas
durante a Semana Nacional de Ciência
e Tecnologia (SNCT), entre 19 e 23 de
outubro de 2006, a cidade que ocupa
a 45ª colocação no ranking estadual em
índice de Desenvolvimento Humano foi
o primeiro ponto de parada do Ciência
Móvel, museu itinerante concebido pelo
Museu da Vida, espaço de divulgação
científica da Casa de Oswaldo Cruz, e

M
pela Fundação Centro de Ciências e
Educação Superior a Distância do
Estado do Rio de Janeiro (Cecierj).

Cerca de 20 mil pessoas que
circularam na Vila Olímpica de Nova
Iguaçu durante a SNCT testemu-
nharam a chegada do caminhão que
transporta conhecimento em uma
carreta de 13,5 metros de com-
primento, adaptada ao custo de R$ 410
mil oriundos de um edital de 2004 da
Academia Brasileira de Ciências para
projetos itinerantes.

Atraídos pela oportunidade de
vivenciarem seus “15 minutos de
cientistas amadores”, jovens e adultos
observaram ao microscópio os orga-
nismos presentes em uma gota d’água,
simularam a construção de células e
tecidos vivos, pedalaram numa bicicleta
acoplada a um dínamo para converter
energia cinética em energia luminosa,
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assistiram a vídeos sobre ciência e
interagiram com diversos outros mó-
dulos que reproduzem experimentos
químicos, físicos e biológicos.

“Muitos pesquisadores dizem que
decidiram se tornar cientistas em função
de um museu de ciência visitado na
infância. Sabemos que essa é uma expe-
riência marcante e por isso queremos
levá-la a crianças que não têm acesso
a espaços como esses em sua cidade”,

declarou o coordenador do projeto
Ribamar Ferreira, que estima nos dois
primeiros anos de itinerância levar o
caminhão para mais de 175 mil pessoas
em 35 municípios da região Sudeste.

Teoria vira prática

Aprimorar a perspectiva utilizada
na observação dos fenômenos cotidi-
anos e inverter a lógica do senso co-

mum são alguns dos objetivos preten-
didos com a divulgação científica. “A
gente enxerga tudo de cabeça para
baixo”, diz espantada a criança que
observa na câmara escura como as
imagens se formam na retina.

Outra meta é servir de laboratório
onde a teoria transmitida em sala de
aula se transforma em prática e, as-
sim, contribuir para fortalecer a quali-
dade do ensino de ciências nas esco-
las dos níveis fundamental e médio.
Os professores foram identificados
como a principal fonte de informação
sobre museus na Pesquisa Perfil-
Opinião 2005, realizada pelo Observa-
tório de Museus e Centros Culturais
com a participação de 11 museus do
Rio e seus visitantes.

Nova Iguaçu, Arraial do Cabo,
Rio das Ostras, Rio das Flores e Santa
Cruz foram as cidades visitadas
pelo Ciência Móvel no último trimes-
tre de 2006. Outras 30 localidades
dos Estados do Rio, Minas Gerais,
São Paulo e Espírito Santo estão pre-
vistas no roteiro do museu itinerante,
que ultrapassa as fronteiras do
campus da Fiocruz e populariza
conhecimentos de ciência, saúde e
tecnologia no Brasil.

rismo, pelo menos do ponto de vista
do impacto que causou, é do Promusit
- Projeto Museu Itinerante do Museu
de Ciência e Tecnologia/PUC-RS. A
Associação Brasileira de Centros e
Museus de Ciência prevê a implan-
tação de pelo menos um projeto por
estado. Entretanto, por pertencer à
Fiocruz, instituição que tem como um
de seus fundamentos prestar servi-
ços de referência, o projeto também
tem esse propósito. Se conseguire-
mos, o tempo dirá.

Quantos municípios podem ser
visitados em cinco anos?

O projeto foi inaugurado durante
a Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia, em outubro de 2006.
Em menos de três meses fizemos
cinco viagens e participamos de um

O que uma iniciativa como essa
significa em termos de popula-
rização da ciência?

Em última análise, a populariza-
ção da ciência busca a inclusão
social. Dentre vários objetivos, desta-
caria a desmitificação da ciência, ao
mostrar ao público o quanto ela po-
de ser interessante e envolvente; o
despertar de vocações; a contribui-
ção para o aprimoramento do ensino
formal em ciências e o fortalecimen-
to de uma visão crítica do universo
científico e tecnológico, cada vez
mais presente no dia-a-dia e influen-
te na visão de mundo das pessoas.

Ela serve como modelo para
outras instituições?

No Brasil há mais de uma dezena
de projetos semelhantes. O pionei-

grande evento no Rio de Janeiro.  A
proposta inicial é visitarmos entre 30
e 36 municípios em 2007 e 2008.
Nessa perspectiva, em cinco anos
poderemos atingir 90 cidades, o que
significa o atendimento a cerca de
450 mil pessoas.

Esse projeto se articula com outras
iniciativas do Museu da Vida?

Além da articulação com a Casa de
Oswaldo Cruz e Fundação Cecierj, o
diálogo com outros setores do Museu
da Vida e da Fundação Cecierj garante
o desenvolvimento de projetos emba-
sados em diversas disciplinas científicas.
Consideramos indispensável essa
construção coletiva, que incorpora, entre
outras, as contribuições dos educadores,
museólogos, designers, físicos, biólogos,
arquitetos e administradores.

Entrevista: Ribamar Ferreira, coordenador do “Ciência Móvel”.

O caminhão chegará a 35 municípios do Sudeste
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Um panorama
da hepatite A
no Brasil

DIAGNÓSTICO

Um panorama
da hepatite A
no Brasil

Peter Ilicciev / Fiocruz
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m amplo estudo epidemi-
ológico da hepatite A
realizado pelo Instituto
Oswaldo Cruz (IOC), que
analisou a ocorrência da

doença no Brasil entre 1980 e 2002 e
constituiu um panorama geral da
infecção no país, foi uma etapa
importante para o Projeto de Inovação
Tecnológica de Vacinas na Fiocruz: a
produção nacional de vacinas priori-
tárias para a saúde pública brasileira –
uma parceria entre o IOC e Bio-
Manguinhos que prevê o desenvol-
vimento e a implementação de estudos
pré-clínicos e a preparação de estudos
clínicos da vacina contra hepatite A. O
estudo apontou a queda da morta-
lidade e o deslocamento da infecção
para faixas etárias mais elevadas.

O estudo, publicado sob a forma
de um artigo de revisão na revista
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz,
foi realizado pelo Laboratório de
Desenvolvimento Tecnológico do IOC
em cooperação com o Núcleo de
Doenças Infecciosas e Tropicais da

Universidade Federal do Mato Grosso
(UFMT). A pesquisa indicou a queda
progressiva da mortalidade por hepatite
A desde 1980 em todo o Brasil –
mesmo na região Norte, onde a morbi-
dade da doença é cinco vezes maior
que no resto do país – e indicou o
deslocamento da infecção para faixas
etárias mais elevadas.

“Por sua forma de transmissão, atra-
vés de água e alimentos contaminados
por fezes de indivíduos infectados, o vírus
da hepatite A afeta sobretudo crianças,
que desenvolvem uma infecção normal-
mente subclínica, isto é, são infectados
mas não ficam doentes, sendo por este
motivo os principais reservatórios da
infecção. Em países em desenvolvi-
mento, observa-se que a maioria dos
adultos já é imune à doença. As melho-
rias de infra-estrutura em saneamento
básico, porém, aumentam as barreiras
para a contaminação infantil, verifi-
cando-se sob estas condições um
deslocamento da infecção pelo vírus
para grupos etários mais elevados,
quando a infecção normalmente é

U

Segundo dados da Organização
Mundial de Saúde, aproximadamen-
te 30% da população mundial já foi
infectada com o vírus da hepatite B
(VHB) e cerca de 350 milhões de indi-
víduos são portadores crônicos da do-
ença. O VHB é divido em oito genó-
tipos (A, B, C, D, E, F, G e H), que
circulam em áreas geográficas distin-
tas no mundo. O Instituto Oswaldo
Cruz, pioneiro em estabelecer os
genótipos do vírus que circulam no
Brasil, identificou que cerca de 60%
dos vírus que circulam no país são do
genótipo A, subtipo africano. Atual-
mente, os pesquisadores investigam
os motivos para esta predominância.

“Refletindo a nossa diversidade
étnica, os genótipos A, D e F são os
que circulam preferencialmente no Bra-
sil. O genótipo A é espalhado pelo
mundo todo e o A que circula no país
não é o mesmo que circula nos Esta-

acompanhada de sintomas – uma
conseqüência indesejável do progres-
so”, explica a bióloga Cláudia Vitral,
principal autora do estudo.

A solução seria unir vacinação e
saneamento básico. No entanto, a vacina
é ainda muito cara e não disponível no
sistema público de saúde, daí a neces-
sidade de fabricação nacional de
imunobiológicos contra a hepatite A.

“A realização de estudos epide-
miológicos é uma das atividades
relacionadas ao projeto e para finalizá-
la estabeleceremos duas parcerias: uma
com a Universidade Federal do Mato
Grosso, que já está em andamento;
outra com o Centro de Pesquisa
Leônidas e Maria Deane, unidade da
Fiocruz em Manaus, que terá como
foco a investigação da prevalência da
hepatite A em escolares (0-15 anos).
Pretendemos também utilizar métodos
de coleta não invasivos para a verifi-
cação da imunidade para a doença,
como a coleta de amostras de saliva,
metodologia já validada por outro
estudo do laboratório”, conclui.

Predominância do vírus da hepatite B também será avaliada

dos Unidos, por exemplo. Descobrimos
que cerca de 60% dos vírus de hepa-
tite B que circulam aqui correspondem
ao genótipo A, subtipo africano”, ex-
plica Selma de Andrade Gomes, che-
fe do Laboratório de Virologia Mole-
cular, que conduz o estudo.

A hepatite é uma doença trans-
mitida através de contato sexual
desprotegido, transfusão sangüínea e
compartilhamento de agulhas. Os pa-
cientes podem passar décadas sem
saber que estão infectados e ao longo
dos anos desenvolver um quadro mais
grave - como cirrose e carcinoma.

O Laboratório de Virologia Mole-
cular do IOC investiga a variabilida-
de genômica do vírus da hepatite B
em comunidades de origem africa-
na no Brasil. O objetivo é comprovar
a possível ligação entre a predomi-
nância do genótipo A africano no país
e a introdução dos negros africanos

no Brasil pelo comércio escravo.
“O estudo inclui comunidades de

descendentes de escravos no Estado
de Mato Grosso do Sul, onde são
chamados de quilombolas, e no Esta-
do de Goiás, onde são chamados de
calungas. Como têm contato restrito
com o restante da população, desen-
volvemos um trabalho de descober-
ta da evolução molecular, ou filogenia
molecular, dos genótipos do vírus da
hepatite B que circulam entre estas
comunidades”, afirma Selma, ressal-
tando que as cepas encontradas nas
comunidades são muito parecidas
com as que circulam no resto do país.
“Mesmo em andamento, a pesqui-
sa já evidencia o que suspeitávamos.
O subtipo africano foi o que mais se
espalhou pelo Brasil”, conclui. Os pes-
quisadores viajarão para a África em
janeiro, onde coletarão amostras de
soro para posterior análise no Brasil.
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Genoma à brasileira

Leila Mendonça e Castello Branco coordenaram a equipe que fez o seqüenciamento da bactéria utilizada como vacina contra a tuberculose

Catarina Chagas
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Fiocruz e a Fundação
Ataulpho de Paiva (FAP)
anunciaram a conclusão
de uma importante pes-
quisa para a área de saú-

de pública, o seqüenciamento do
genoma completo do BCG Moreau RDJ,
cepa usada na vacina aplicada no Bra-
sil contra a tuberculose. A partir do es-
tudo, que levou três anos para ser con-
cluído, será possível aumentar a eficá-
cia do imunizante, diminuir seus efeitos
colaterais e ampliar o controle de quali-
dade nos processos de produção.

Nos últimos anos, cresceu muito o
conhecimento dos cientistas sobre o
genoma de bactérias semelhantes à
Mycobacterium tuberculosis, causado-
ra da tuberculose. A partir de técnicas
moleculares e genômicas, associadas a
um extenso levantamento histórico, os
especialistas puderam estabelecer uma
genealogia das diferentes cepas de BCG
(bacilo de Calmette e Guérin) e identi-
ficar fatores que interferem em sua capa-
cidade protetora contra a doença.

“Estudos anteriores demonstraram
que, quando comparados ao genoma
completo de M. tuberculosis, cerca de
129 genes estão ausentes do genoma
de várias cepas de BCG”, conta uma
das coordenadoras do projeto, a far-
macêutica Leila Mendonça Lima, do
Departamento de Bioquímica e Biolo-
gia Molecular do Instituto Oswaldo
Cruz. “No entanto, esses trabalhos,
embora valiosos, não são capazes
de identificar alterações mais
sutis entre as diferentes ce-
pas – como mutações pon-
tuais ou pequenas dele-
ções e inserções –, aces-
síveis apenas através do
seqüenciamento com-
pleto do genoma”.

Ainda segundo
Lima, mesmo muta-
ções pontuais podem
influenciar na variação
da capacidade vacinal
do BCG. “Isso ficou cla-
ro nas cepas derivadas a
partir de 1927, por exem-
plo, que perderam a ca-
pacidade de síntese de áci-
dos metoximicólicos, um tipo

de ácido micólico que integra a pare-
de celular das micobactérias, por cau-
sa da mutação de um único nucleotí-
deo, o que pode estar associado a um
decréscimo na sua virulência”.

Além disso, a variação da capaci-
dade protetora do BCG observada nos
diferentes ensaios clínicos realizados
não se deve unicamente à cepa de
BCG utilizada: alguns estudos demons-
traram resultados contraditórios em
casos de utilização da mesma cepa em
diferentes países. Portanto,
pode-se concluir que
outros fatores desem-
penham papel impor-
tante na qualidade
das vacinas, como a
preparação da mes-
ma, as características
genéticas da população
a ser imunizada e o pa-
drão prévio de infec-
ção por outras micro-
bactérias comuns no
meio ambiente.

Com o seqüen-
ciamento comple-
to do genoma do
BCG Moreau-
RDJ, os pesqui-
sadores terão
um conheci-

mento detalhado sobre esta cepa
vacinal, incluindo aspectos de sua evo-
lução, características de virulência e
sobrevida. Tudo isso proporcionará in-
formações suficientes para aperfeiçoar
a vacina e aumentar sua segurança.

Vacina ficará
mais segura

O trabalho começou em 2004, com
a construção de duas bibliotecas genô-
micas. Nessa etapa, a partir da cultura

de BCG Moreau-RDJ
fornecida pela FAP e
originada em 1930, os
pesquisadores extraí-
ram o DNA do bacilo
e dividiram-no em
pedaços menores
que foram inseri-

dos em plasmídeos
(moléculas de DNA

circular) para serem
clonados em bactérias (E.

coli). Em seguida, os frag-
mentos foram seqüenciados

e analisados em compu-
tadores para colocá-los na or-

dem correta, até formar o ge-
noma completo da cepa.

Após a conclusão do trabalho,
os pesquisadores selecionaram as

partes mais importantes do DNA do
BCG para depositar a patente corres-
pondente – no Brasil, não é permiti-
do patentear o genoma completo de
nenhum organismo. A próxima eta-

pa, já em andamento, é o desen-
volvimento de um kit de avalia-

ção da qualidade, por meio da
verificação genética, das va-
cinas atualmente utilizadas.
“As formas de controle que
temos hoje, embora efici-
entes, são caras e traba-
lhosas”, alerta Lima. “O
novo método, a partir da
tecnologia molecular, vai
facilitar e baratear o pro-
cesso”. Será possível, por-
tanto, criar mecanismos de

avaliação genômica do BCG
produzido que permitirão ga-

rantir a estabilidade genética e
a qualidade em diferentes con-

dições de produção e estocagem.

A
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A fase laboratorial do desenvolvi-
mento do kit de controle deve estar pron-
ta ainda em 2007. Em seguida, os pes-
quisadores estudarão a validação dos
kits para torná-los seguros em práticas
rotineiras, evitando falsos-positivos e
outras imprecisões. Por fim, a tecnolo-
gia será transferida para a FAP, que po-
derá usá-la no controle de qualidade da
produção da vacina.

Além do controle de qualidade, a pró-
pria eficácia da vacina poderá ser amplia-
da, além de reduzir seus efeitos colaterais:
“com o genoma completo da cepa
vacinal, será possível melhorar a vacina
por meio de técnicas da engenharia ge-
nética, ‘ligando’ ou ‘deletando’ genes de
acordo com sua função”, completa o tam-
bém coordenador do projeto Luiz Roberto
Castello Branco, diretor científico da Fun-
dação Ataulpho de Paiva e pesquisador
do Departamento de Imunologia do IOC.

Ainda a partir dos resultados dessa
pesquisa, fica aberto o caminho para a
elaboração de vacinas recombinantes, ou
seja, que contenham, inseridas no BCG,

genes que codificam antígenos relacio-
nados a outras enfermidades. A inserção
desses genes aumentaria o poder de
proteção da vacina, que poderá conferir
imunidade a diferentes doenças. “Pode-
mos aproveitar as vantagens da nossa
vacina de BCG, que é barata e a única
no mundo aplicada por via oral, para imu-
nizar crianças contra outras doenças,
como tétano, leishmanioses e varicela”,
sugere Castello Branco.

Hoje, a vacina de BCG já é utilizada
para o tratamento do câncer superficial
de bexiga porque, quando aplicada
diretamente sobre o órgão doente, o
imunizante gera resposta imunológica
capaz de controlar a neoplasia. A des-
crição de seu genoma possibilitará o
avanço dessa e outras pesquisas relacio-
nadas à ação do BCG contra doenças
como asma, meningites e hanseníase.

Doença atinge
principalmente pobres

Embora não tenha, nos meios de
comunicação, destaque semelhante

ao oferecido a doenças como den-
gue e Aids, a tuberculose é um pro-
blema grave no Brasil: atinge cerca
de 100 mil pessoas por ano, sobre-
tudo entre as classes menos favore-
cidas, já que sua proliferação está
intimamente relacionada às con-
dições precárias de vida, como a
aglomeração de muitos indivíduos
vivendo em um mesmo cômodo.

Causada pela bactéria Mycobacterium
tuberculosis (também conhecida
como bacilo de Koch), a doença é
transmitida pelas vias respiratórias,
por meio de gotículas de escarro eli-
minadas pelo enfermo quando este
tosse ou espirra. Seus principais sin-
tomas são tosse prolongada por
mais de três semanas, mesmo sem
febre, catarro, febre acompanhada
de muito suor, perda de apetite e
emagrecimento.

O tratamento indicado, à base
de antibióticos específicos, é 100%
eficaz se seguido corretamente por
cerca de seis meses.
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Diagnóstico de
tuberculose infantil
ganha aliado

diagnóstico da tuberculose
infantil, problema de saú-
de pública que atinge 1,3
milhão de crianças por
ano no Brasil, ganhou um

aliado de peso. Pesquisadores do Centro
de Pesquisa Aggeu Magalhães (CPqAM),
unidade da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) no Recife (PE), validaram tes-
tes diagnósticos moleculares para a
identificação do IS6110, um elemento
genético da Mycobacterium tuberculosis,
bactéria causadora da doença. Os tes-
tes apresentaram resultados promis-
sores no diagnóstico de alta complexi-
dade da tuberculose, como é o caso
da tuberculose infantil e da tuberculose
extrapulmonar, por meio da análise de
amostras de sangue.

O método apresenta especificidade
de 100% (capacidade descartar o
contágio pela tuberculose) e 92,6% de
sensibilidade (capacidade de confirmar
a doença) em menores de 15 anos de
idade.  Além de serem sensíveis e
específicos, os novos testes são mais
rápidos e levam, em média, 24 horas
para dar o resultado, enquanto para
se obter o resultado da cultura se leva
de seis a oito semanas. Os resultados
obtidos com os testes já foram apresen-
tados em vários congressos científicos
e a equipe responsável tem a perspec-
tiva de publicá-los em breve em revistas
científicas de alto impacto.

“As variáveis das técnicas estuda-
das foram capazes de detectar uma
quantidade de DNA menor à existente
em uma célula bacteriana, ou seja, a
presença de apenas um bacilo pode
ser suficiente para indicar que o paci-
ente tem a doença”, comentou Haiana
Schindler, coordenadora do estudo e

pesquisadora do Departamento de
Imunologia do CPqAM. De acordo com
a literatura médica, esses métodos
moleculares chegam a apresentar
sensibilidade superior a 90% para a
detecção da infecção em adultos, mas,
até então, não tinham sido testados em
crianças. Em média, os métodos
convencionais – baciloscopia e cultura
– detectam a presença da bactéria em
aspirado gástrico (melhor material para
identificação da doença entre crianças,
sobretudo nos menores de 6 anos que
não têm capacidade de expectoração
do escarro) em apenas 5% e 40% dos
casos, respectivamente.

A pesquisa validou testes mole-
culares baseados no método de
Nested-PCR (Reação em Cadeia da
Polimerase), técnica que amplifica
um trecho específico do DNA da bac-
téria em milhares de vezes, em
crianças com suspeita de tuber-
culose. O objetivo foi
aperfeiçoar a meto-
dologia para a detec-
ção precoce dos ca-
sos de tuberculose
infantil e de formas
paucibaci lares da
doença, ou seja, nos
casos em que a pre-
sença do bacilo no
organismo é muito
baixa, como ocorre
com a tuberculose
extrapulmonar. Esse
tipo da doença pode
ocorrer nos gânglios
linfáticos, no sistema
urogenital, nos os-
sos, nas articulações,
no fígado, no baço,

no sistema nervoso central e na pele.
O estudo foi realizado com amos-

tras sanguíneas de 117 crianças de
ambos os sexos com idades entre seis
meses e 14 anos e nove meses (média
de 6,5 anos), atendidas no Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Per-
nambuco (HC/UFPE), no Hospital Barão
de Lucena e no Instituto Materno Infan-
til Professor Fernando Figueira (Imip).

Os pacientes foram divididos entre
os que apresentavam manifestações
clínicas (tuberculose doença), 41
crianças, e os sem manifestações clíni-
cas (tuberculose infecção), 21 crianças.
Outras 15 crianças, negativas para
tuberculose, funcionaram como grupo
controle. Do total de pacientes com
suspeita da doença, 62 tinham suspeita
de tuberculose confirmada pelo médi-
co, 32 tinham tiveram a doença des-
cartada pelo especialista e oito não
retornaram aos serviços.

O

Teste para tuberculose apresenta especificidade de 100%

Peter Ilicciev / Fiocruz

Bruna Cruz
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No primeiro grupo (41 pacientes
com a doença), o método molecular
foi positivo em 92,6% das amostras. Já
os que apresentaram tuberculose infec-
ção (21), o teste foi positivo em 80,9%.
Entre os que tiveram a tuberculose
afastada, o teste foi negativo em 27 e
positivo em cinco. As análises feitas no
grupo controle deram todas negativas.

 Entre os pacientes com tuber-
culose, 72,3% apresentaram a doença
na forma pulmonar e os demais na
extrapulmonar, ainda mais difícil de ser
detectada. Cerca de 74,5% das crian-
ças positivas tiveram contato com adulto
doente, o que levanta a hipótese de
que os programas de controle não estão
sendo eficazes. A cobertura vacinal das
crianças que participaram da pesquisa
foi de 95,1%, confirmada através da
cicatriz de BCG.

Resultados promissores

Segundo Haiana Schindler, que
também é médica pediatra, os resul-
tados são promissores. “A utilização
dessas novas abordagens associadas
com os métodos tradicionais contri-
buirão para a realização do diagnóstico
mais preciso em qualquer fase e nas
diferentes formas da doença, além do
tratamento precoce, da identificação
de focos da tuberculose infantil e do
controle da sua transmissão”, explicou.

Ela comentou que atualmente há
uma subnotificação dos casos da
doença entre crianças principalmente
pelos sintomas se confundirem com os
de outras enfermidades. “A tuberculose
é uma doença que, até mesmo para
os programas de controle, aparen-
temente não existe entre as crianças.
Os serviços públicos não estão prepa-
rados para diagnosticá-la. Até mesmo
os medicamentos, em forma de
comprimido, são pensados exclusi-
vamente para os adultos”, ressaltou.

O trabalho do CPqAM teve início
em 2003, mas está apenas come-
çando. Em 2007, por meio de uma
parceria com o Laboratório Central
(Lacen) de Pernambuco e do Rio
Grande do Sul, a Universidade de
Ribeirão Preto (UFRP), a Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a
UFPE, o Centro dará início ao trabalho

de validação de outra variação do
método de PCR chamado de PCR em
um único tubo (desenvolvida e paten-
teada por pesquisadores do CPqAM)
em diferentes amostras biológicas com
cepas do bacilo de pacientes de outras
regiões do país. O objetivo é verificar
se a técnica também é sensível a
outras cepas da bactéria.

Só assim, posteriormente, o méto-
do poderá ser adaptado e virar um kit
de diagnóstico que poderá ser usado
pelos serviços do Sistema Único de
Saúde (SUS) e centros de referência
em tuberculose de todo o país. A pes-
quisa da Fiocruz do Recife vem sendo
financiada pela Fundação de Amparo
à Ciência e Tecnologia de Pernambuco
(Facepe), pelo Programa de Desen-
volvimento Tecnológico em Insumos
para Saúde (PDTIS) da Fiocruz e pela
Rede Brasileira de Pesquisas em
Tuberculose (Rede TB).

Método ajuda a
identificar tuberculose
extrapulmonar

 O CPqAM já está sendo requisitado
por vários hospitais e serviços de saúde
pernambucanos para utilizar a técnica
molecular que validou no diagnóstico de
casos raros de tuberculose extra-
pulmonar, como foi o caso de M.P.A.

Aos 14 anos de idade, a jovem
já havia passado por vários serviços
de saúde para descobrir o que tinha
na coluna lombar. Sentia dores de
forma contínua que pioravam quan-
do fazia algum movimento de flexão,
mesmo ingerindo analgésicos e anti-

inflamatórios. Depois de realizar vá-
rios exames e tratamento em sua ci-
dade natal, João Pessoa, sem obter
sucesso, a família da adolescente levou-
a para o Hospital das Clinicas da
UFPE onde foram solicitados, além dos
testes convencionais para tubercu-
lose, o diagnóstico molecular de
amostras sanguíneas utilizando o
método validado pelo CPqAM. Am-
bos apresentaram-se positivos para
a Mycobacterium tuberculosis.

“A maioria dos casos que recebe-
mos é de pacientes crônicos e que já
foram tratados como portadores de
outras doenças e cujo quadro vem se
agravando”, explicou Haiana. Com
nove meses de tratamento específico,
M.P.A. deixou de apresentar dores e
recuperou sua função motora.

A equipe do centro de pesquisas
também ajudou a elucidar o caso de
R.M.C, de 78 anos. Esta paciente já
tinha sido submetida à quimioterapia
e à radioterapia após uma mastec-
tomia total ocasionada por um cân-
cer de mama. Durante o tratamen-
to, ela apresentou um quadro de
pneumonia com derrame pleural e
que não estava respondendo aos an-
tibióticos. O CPqAM foi procurado e
realizou testes com o líquido pleural,
no sangue e na urina de R.M.C. e,
em todas as amostras, o resultado foi
positivo para tuberculose. Diante do
resultado, o médico que a acompa-
nhava suspendeu os antibióticos e
iniciou o tratamento específico para
tuberculose.  Prova de que o conhe-
cimento gerado pelas equipes da
Fiocruz no Recife já começou a be-
neficiar a população.

A doença
No Brasil, estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas estão

infectadas pela Mycobacterium tuberculosis, bactéria causadora da
tuberculose, o que o coloca na 16ª posição da lista dos 22 países de mais
alta carga de tuberculose do mundo, de acordo com a Organização Mundial
da Saúde (OMS). Entre os casos notificados, 10% acometem menores de
15 anos. Pernambuco é o segundo estado brasileiro em número absoluto
de casos. De acordo com dados do Ministério da Saúde, em 2003 foram
notificados 4.431 novos casos da doença, sendo 17%, aproximadamente,
em menores de 15 anos.
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Programa acelera
comparação de genomas

vanços tecnológicos re-
centes permitiram aos
pesquisadores descrever
com rapidez o genoma
completo de centenas

de organismos de interesse médi-
co, comercial, ambiental ou indus-
trial. Para a medicina, em especial,
o desafio que atualmente se impõe
é comparar essas informações para
gerar conhecimentos que permitam
desenvolver, por exemplo, novos
medicamentos, vacinas e meios di-
agnósticos. É o que pretende o pro-
jeto da equipe do químico Wim
Degrave, pesquisador do Laborató-
rio de Genômica Funcional e Bioin-
formática do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC). O estudo, que recebeu
o nome de Projeto de Comparação
de Genomas, é o primeiro trabalho
brasileiro aprovado para participar
do programa de responsabilidade
social da IBM chamado World
Community Grid (WCG).

A tecnologia desenvolvida pela
IBM utiliza a capacidade ociosa de
computadores comuns. Através do
World Community Grid, qualquer
pessoa pode doar o tempo ocioso
dos seus computadores para pes-
quisas científicas.

Até agora, cientistas do mundo
inteiro já descreveram completa-
mente mais de 400 genomas de or-
ganismos que vão desde as bactéri-
as e leveduras até o ser humano,
passando por parasitas protozoários,
plantas, invertebrados e vertebra-
dos. Mais de 1.500 investigações
genômicas estão em andamento.
Com uma velocidade cada vez mai-
or, esses trabalhos geram dados que
poderiam revelar os aspectos bási-
cos da genética, bioquímica e evo-
lução dos seres estudados.

Tudo isso porque, ao descrever o
genoma dos organismos, os cientis-
tas identificam as partes que funcio-
nam como “receitas” específicas para

a fabricação das proteínas respon-
sáveis pelas atividades funcionais e
estruturais das células. A partir daí,
os genes que forem descritos pos-
teriormente podem ser comparados
aos que já tiveram suas funções
identificadas – atualmente, são cer-
ca de 2,8 milhões, pertencentes a
mais de 3.700 organismos, incluin-
do vírus – e, por meio de análises fei-
tas por computador, os pesquisado-
res podem predizer que regiões do
genoma têm o código para a pro-
dução de determinadas proteínas.

Entretanto, a predição das funções
celulares dessas proteínas é, na maioria
das vezes, hipotética. As possíveis ati-
vidades foram atribuídas a partir de
análises feitas em computadores e ape-
nas algumas foram confirmadas por
experimentos em laboratório. Os ban-
cos de dados gerados, portanto, não
são totalmente confiáveis: há informa-
ções incompletas ou incorretas que não
são rapidamente corrigidas e atualizadas.

A
Teste para tuberculose apresenta especificidade de 100%. Acima, o pesquisador Wim Degrave, coordenador do projeto
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Por isso, segundo Degrave, um
dos principais objetivos do projeto da
Fiocruz é a execução completa de
comparações, duas a duas, de to-
das as seqüências protéicas preditas.
O processo utilizado para comparar
os genes recebe o nome de alinha-
mento par-a-par de seqüências e
consiste em posicionar as seqüências
(ou parte delas) lado a lado, de tal
forma que o número de posições
idênticas entre as duas seja o maior
possível e, portanto, possibilite uma
comparação acurada. O resultado
tornará possível a construção de um
repositório de referência para a co-
munidade científica, além de facili-
tar a correção de imprecisões nos
bancos de dados e a atribuição de
possíveis funções a proteínas hipo-
téticas de função desconhecida.

Tarefa árdua em
tempo recorde

Compilar dados cujos números
estão na casa dos milhões e conse-
guir comparar atentamente todos os
códigos genéticos já desvendados
seria missão quase impossível para
um computador sozinho: o proces-
samento dos dados levaria 1.500

anos. Com a tecnologia desenvolvi-
da pela IBM, que utiliza a capacida-
de ociosa de computadores co-
muns, o trabalho poderá ser com-
pletado em apenas dois meses, além
de ser continuamente revisto e
atualizado, na medida em que fo-
rem disponibilizadas pelos cientistas
novas seqüências genômicas.

“Nosso projeto possibilitará atri-
buir funções a todas as proteínas já
preditas e confirmar informações
hipotéticas apontadas por pesquisa-
dores em outros estudos sobre
genomas”, aponta Degrave. “Essa
confirmação é essencial sobretudo
em relação às pesquisas genéticas
iniciais, que ainda utilizavam tecno-
logias de baixa precisão”.

A equipe pretende também
analisar todos os aspectos significa-
tivos das proteínas estudadas, ao
contrário dos trabalhos anteriores,
que apenas tentavam compreender
seus componentes principais. Isso é
importante porque muitas proteínas
possuem vários domínios estruturais
e funcionais que podem não ser
identificados por procedimentos de
anotação automatizados e que,
muitas vezes, assumem funções im-
portantes dentro das células.

Inovação que traz saúde
As análises funcionais das proteí-

nas e os estudos sobre as interações
entre elas ajudarão a desvendar, por
exemplo, como os microorganismos,
as células em organismos multice-
lulares e os patógenos interagem
com seu ambiente e/ou seus hospe-
deiros, o que abre portas para o de-
senvolvimento de novas estratégias
tanto de controle de parasitas e do-
enças infecciosas quanto de trata-
mento de doenças metabólicas e
crônicas ou degenerativas.

Além disso, o banco de dados
formado poderá contribuir para as
abordagens experimentais da análi-
se da biodiversidade do planeta. Ao
investigar amostras ambientais ou
realizar análises fragmentadas de
novos organismos, os pesquisadores
poderão consultar os dados obtidos
com o WCG para estudar diferen-
tes aspectos da genética e bioquí-
mica desses seres.

Por fim, “a descrição e análise
dos relacionamentos evolutivos en-
tre as proteínas e os organismos,
baseados em tais análises genômicas,
representarão um grande passo no
avanço de nosso conhecimento so-

World Community Grid é uma
comunidade mundial criada pela
IBM lançada em novembro de 2004
com o objetivo de colaborar com
pesquisas científicas relacionadas a
saúde e meio ambiente, questões
biológicas e ambientais. Além do
Projeto de Comparação de Geno-
mas, abriga pesquisas sobre proteí-
nas humanas, Aids e câncer.

Para participar, basta acessar o
site www.worldcommunitygrid.org,
clicar no ícone do programa e iniciar
o download de um software leve e
seguro que conectará a máquina do
usuário ao supercomputador que

Trabalho voluntário virtual

reúne as informações do
projeto. Após o registro, o
micro do usuário será
utilizado todas as vezes em
que estiver inativo, bus-
cando, calculando e de-
volvendo dados ao servidor
da organização.

De um modo fácil, rápido e segu-
ro, mais de 240 mil pessoas estão contri-
buindo voluntariamente com a capaci-
dade de mais de 450 mil computadores
– com os sistemas operacionais Windows,
Linux ou Mac – para impulsionar pes-
quisas na área da saúde. Em dois anos
de processamento, o WCG computou

cerca de 60 milhões de blocos de resul-
tados, o equivalente a 64 mil anos de
trabalho com apenas uma máquina. O
Brasil é o sexto país em doação de
capacidade ociosa, com mais de cinco
mil computadores inscritos, perdendo
apenas para Estados Unidos, Inglaterra
e outros países desenvolvidos.
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bre a evolução dos genomas e a or-
ganização estrutural e bioquímica
dos organismos”, explica Degrave.

“O World Community Grid é
uma verdadeira demonstração mun-
dial da inovação que faz diferença”,
celebra Sirlene Toledo, executiva de
programas de Responsabilidade So-
cial da IBM Brasil. “Estamos muito
orgulhosos de que o Brasil tenha
conseguido submeter uma pesquisa
de tal porte e relevância”. O Projeto
de Comparação de Genomas é o
quarto no mundo – e o primeiro fora
dos EUA – a ser aprovado pelo WCG.
Sua execução começou no dia 16 de
novembro e, no mesmo mês, os pri-
meiros dados processados chegaram
à Fiocruz para análise.

Para garantir o bom funciona-
mento do projeto, a equipe de pes-
quisadores está verificando a consis-
tência dos dados já gerados. Em se-
guida, chega a hora de os cientistas
da instituição começarem a aprovei-
tar os benefícios do Projeto Compa-

ração de Genomas. Inicialmente, as
equipes da Fiocruz devem concentrar
esforços em estudos sobre os proto-
zoários causadores da doença de
Chagas (Trypanosoma cruzi), das
leishmanioses (pertencentes ao gê-
nero Leishmania) e da malária (per-
tencentes ao gênero Plasmodium).

Os resultados obtidos com o
WGC, porém, não ficarão restritos
aos pesquisadores da equipe que
idealizou o projeto. Serão disponibi-
lizados para outros grupos de pes-
quisa, que já começaram a manifes-
tar interesse em usá-los nos mais va-
riados trabalhos.

Para contribuir com o Projeto de Comparação de Genomas seu
computador precisa de:

· Conexão com a internet (modem ou banda larga);
· Sistema operacional Windows ou Linux;
· 60MB de memória RAM;
· 20MB de espaço livre no disco fixo;
· Processador de pelo menos 160 MHZ;
· Download do software no site do WGC.

O software baixará, automaticamente, pequenos conjuntos de
seqüências protéicas preditas a serem comparadas. Após executar as
comparações e calcular precisamente os índices de similaridade entre as
seqüências, os resultados são enviados pelo WCG para a Fiocruz, onde
serão analisados.

T. cruzi, à esquerda, Leishmania, ao lado,
e Plasmodium: computadores ajudarão na
pesquisa sobre esses protozoários

Arquivo IOC / Fiocruz
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RESENHAS

Dicionário
da Educação
Profissional
em Saúde
Editora Fiocruz, (21)
3882-9093

Educação em saúde de A a Z

rofissionais, pesquisa-
dores e professores da
educação profissional
em saúde ganharam
mais uma importante

publicação. Acaba de ser lançado
o Dicionário da educação profis-
sional em saúde, organizado pelo
Observatório dos Técnicos em Saú-
de da Escola Politécnica de Saúde
Joaquim Venâncio (EPSJV) da Fiocruz.
Com 48 verbetes, o dicionário foi fi-
nanciado com recursos da Secreta-
ria de Gestão do Trabalho e da Edu-
cação na Saúde do Ministério da
Saúde (SGTES/MS), no âmbito do
Plano Diretor para o biênio 2004-
2006 da Rede Observatório de Re-
cursos Humanos em Saúde.

Para definir os verbetes, além de
alguns pesquisadores da EPSJV, fo-
ram convidados grandes nomes da
educação e da saúde, como o filó-
sofo e educador Gaudêncio Frigo-
tto, a médica-sanitarista Ligia Bahia,
a filósofa Madel Luz e o médico
sanitarista Emerson Merhy.  Segun-
do Júlio César Lima, que coordenou
a publicação junto com a professora
Isabel Brasil, um dos critérios para a
escolha dos verbetes foi a abran-
gência do tema, ou seja, foram es-
colhidos conceitos que pudessem le-
vantar outras discussões.

Outro requisito foi a disponi-
bilidade de pesquisadores gaba-
ritados para escrever sobre os te-
mas. “Um exemplo é o texto so-

P

bre o Sistema Único de Saúde
que, além da definição do SUS,
ainda contempla assuntos sobre
políticas de saúde”, explicou Jú-
lio. Nesse verbete, Ligia Bahia
também fala dos fundamentos
teóricos-políticos, das bases jurí-
dico-legais, do processo de imple-
mentação dos princípios e dire-
trizes, do resgate das bases cons-
titucionais e da história que en-
volveu a criação do SUS.

Ao final de cada verbete, en-
contra-se ainda uma indicação
de livros para que o leitor possa
aprofundar seus conhecimentos
sobre o assunto. Segundo Júlio
César, a idéia é que seja feito
um segundo volume que con-
temple mais temas da educação
profissional em saúde. “Na pri-
meira triagem com os pesquisa-
dores que participaram desse di-
cionário, levantamos cerca de
200 verbetes. Mas o projeto era
fechado em, no máximo, 50 defi-
nições. Queremos fazer novos
volumes com outros conceitos.
Estamos abertos a sugestões das
escolas técnicas do SUS”, disse o
coordenador.

Foram editadas 1.500 cópias
do dicionário, que serão distribuídas
gratuitamente para as instituições
que tiverem interesse. Cada órgão
receberá, no máximo, um exem-
plar, que deve ser solicitado pelo
e-mail observa@epsjv.fiocruz.br. As
escolas técnicas do SUS não
precisam solicitar porque cada
uma receberá, em breve, cinco
exemplares. O restante da tira-
gem será vendida na secretaria
escolar da EPSJV por R$ 30 para
o público em geral e R$ 24 para
professores e estudantes.
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A ciência como profissãoA ciência como profissãoA ciência como profissãoA ciência como profissãoA ciência como profissão
Dominichi Miranda de Sá
Editora Fiocruz, (21) 3882-9093

O chamado homem de letras cultivava
os mais variados saberes e se ostentava
com autoridade na Corte Imperial.
Mas, com o passar do tempo, começou
a ser acusado de reproduzir cultura

inútil e recebeu títulos pouco elogiosos
como retórico e enciclopédico. Com voz ativa nessa

crítica à exibição do homem de letras, emerge a figura do
cientista, que busca se estabelecer como o profissional da
pesquisa. Esse processo é analisado no livro recém-publicado
pela Editora Fiocruz.

O útero artificialO útero artificialO útero artificialO útero artificialO útero artificial
Henri Atlan
Editora Fiocruz, (21) 3882-9093

Depois da pílula contraceptiva, da inse-
minação artificial e da fecundação in
vitro, o próximo método a ser utilizado
poderá ser o útero artificial. Esta técnica,

além de ter funções terapêuticas, veio para
substituir as atuais incubadoras que mantêm vivos os

bebês prematuros. Assim, os úteros artificiais, associados às
técnicas atuais de procriação medicamente assistidas,
permitirão a qualquer um, homem ou mulher, “procriar” sem
recorrer a uma mulher que “empreste” seu útero.

Políticas internacionais de saúdePolíticas internacionais de saúdePolíticas internacionais de saúdePolíticas internacionais de saúdePolíticas internacionais de saúde
na Era Vna Era Vna Era Vna Era Vna Era Vargasargasargasargasargas
André Luiz Vieira de Campos
Editora Fiocruz, (21) 3882-9093

A atuação do Serviço Especial de
Saúde Pública (Sesp) entre os anos
de 1942 e 1960 é o tema principal

desta obra da coleção História e Saúde da
Editora Fiocruz  Alvo de paixões e polêmicas enquanto

existiu, pela primeira vez o Sesp é objeto de estudo pioneiro e
profundo, estabelecendo um novo patamar para a reflexão
sobre a história da saúde do Brasil.  O Sesp foi criado em
1942, durante a Segunda Guerra Mundial, instituído pelo
Estado Novo em associação com o governo americano. De
início, pretendia-se que fosse uma agência provisória,
responsável por políticas sanitárias pontuais em regiões
(Amazônia e Bacia do Rio Doce) produtoras de matérias-primas
estratégicas para o esforço de guerra. O órgão, no entanto,
existiu por 48 anos, sendo extinto em 1990.

Educação, comunicação e tecnologiaEducação, comunicação e tecnologiaEducação, comunicação e tecnologiaEducação, comunicação e tecnologiaEducação, comunicação e tecnologia
educacional: interfaces com o campo da saúdeeducacional: interfaces com o campo da saúdeeducacional: interfaces com o campo da saúdeeducacional: interfaces com o campo da saúdeeducacional: interfaces com o campo da saúde
Simone Monteiro e Eliane Vargas (organizadoras)
Editora Fiocruz, (21) 3882-9093

Os usuários dos serviços de saúde assimilam
o conteúdo dos materiais educativos que
recebem? Qual a eficácia das tecnologias
educacionais como instrumentos de comu-
nicação? De que modo compatibilizar os

numerosos interesses que se confrontam e os signi-
ficados construídos na relação entre os emissores e os receptores
dessas mensagens? Os órgãos públicos e privados que financiam
a produção de material educativo têm acompanhado o resultado
da veiculação e utilização desses recursos? Saberes de quais áreas
disciplinares estão, ou deveriam estar, na base da produção e da
avaliação desse material? Eis algumas das reflexões trazidas pela obra.
Como uma das autoras dessa coletânea destaca, “a habilidade de
comunicar está na habilidade de contextualizar. Isto quer dizer que o
saber comunicar, em qualquer tipo de recurso, está relacionado com
a capacidade de conseguir perceber e entrar nos variados contextos
que constituem cada situação de comunicação”.

Vírus, mosquito e modernidade – a febreVírus, mosquito e modernidade – a febreVírus, mosquito e modernidade – a febreVírus, mosquito e modernidade – a febreVírus, mosquito e modernidade – a febre
amarela no Brasil entre ciência e políticaamarela no Brasil entre ciência e políticaamarela no Brasil entre ciência e políticaamarela no Brasil entre ciência e políticaamarela no Brasil entre ciência e política
Ilana Löwy
Editora Fiocruz, (21) 3882-9093

Entre as doenças infecciosas, a febre
amarela ocupa um lugar de destaque na
história do Brasil. Na campanha desen-

volvida por Oswaldo Cruz, sua erradicação
na capital da República, em 1901, alcançou a dimensão

simbólica de vitória da civilização contra “uma maldição dos
trópicos”. Os esforços feitos, na primeira metade do século 20,
para controlar a febre amarela no país são apresentados nesta
obra da historiadora Ilana Löwy. Entretanto, a autora não se limita
a apresentar a história da febre amarela no Brasil, mas uma
reflexão sobre uma fase crucial da história da doença.

O aprendizado da sexualidade –O aprendizado da sexualidade –O aprendizado da sexualidade –O aprendizado da sexualidade –O aprendizado da sexualidade –
Reprodução e trajetórias sociais de jovensReprodução e trajetórias sociais de jovensReprodução e trajetórias sociais de jovensReprodução e trajetórias sociais de jovensReprodução e trajetórias sociais de jovens
brasileirosbrasileirosbrasileirosbrasileirosbrasileiros
Maria Luiza Heiborn, Estela Aquino, Michel
Bozon e Daniela Knauth (organizadoras)
Editora Fiocruz, (21) 3882-9093

Ao longo de dez capítulos, os autores
esmiuçam a questão da sexualidade e

reprodução entre adolescentes, investigando temas
como histórico familiar e socialização para a sexualidade;
relacionamentos afetivos e suas rupturas; moralidade sexual;
práticas e repertórios sexuais; ocorrência ou não de gravidez e
aborto; vivências de maternidade e paternidade; repercussões
da gravidez  na escolaridade e na entrada no mercado de trabalho.
A publicação traz os resultados de uma grande pesquisa realizada
em três capitais de estados – Rio de Janeiro, Salvador e Porto
Alegre – com quase cinco mil jovens de 18 a 24 anos.
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FIO DA HISTÓRIA

O legado de Oswaldo Cruz

S
anitarista do Rio de Janei-
ro, fundador da medicina
experimental, herói naci-
onal da ciência, foram
muitas as tentativas de re-

construir e interpretar a biografia de
Oswaldo Cruz para lançar luz sobre
seus valores e episódios marcantes de
vida. Mas, se nem mesmo a biografa
de 723 páginas escrita em 1940 por E.
Sales Guerra e todas as publicações
impressas e eletrônicas dedicadas à sua
memória comportaram a vida de
Oswaldo Cruz, por que escrever mais
duas páginas sobre ele? Seu ciclo de
vida está completo, numerosos registros
documentais e fotográficos estão dis-
poníveis. E mesmo assim, por que ten-
tar mais uma vez e em menor espaço
relatar sua existência?

Porque inegável é a projeção no ima-
ginário nacional que Oswaldo Cruz de-
tém mesmo após 89 anos de sua morte,
em 1917. Retomar seus feitos dentro de
outras referências e perspectivas justifica-
se pela constante busca do sentido da
vida. Sempre resta a impressão de que
há mais mensagens a serem decodi-
ficadas, interpretadas e transmitidas.

E como toda história, esta tem um
começo: 5 de agosto de 1872. Data em
que Oswaldo Cruz nasce em um peque-
no povoado do interior do Estado de
São Paulo, São Luiz do Paraitinga. Aos
cinco anos, muda-se com família para
o Rio de Janeiro e, aos 14, idade em
que a maioria dos estudantes iniciava
o curso secundário, ingressa na Facul-
dade de Medicina do Rio de Janeiro.

Após a conclusão do curso, em
1893, casa-se com Emília da Fonseca,
chamada por ele carinhosamente de
“Miloquinha”, com quem tem seis fi-
lhos: Elisa, Bento, Hercília, Oswaldo,
Zahra e Walter. Ganha de seu sogro, o
rico negociante português Manoel José
da Fonseca, um bem equipado labora-
tório instalado na residência do casal,
no bairro do Jardim Botânico. Mas a
grande ambição de Oswaldo Cruz era

Arquivo J. Pinto / COC
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estudar no Instituto Pasteur de Paris, o
grande templo da microbiologia. Mais
uma vez, a ajuda do sogro foi funda-
mental: em 1896, embarca com a fa-
mília rumo à França.

Saneamento
do Rio de Janeiro:
um marco biográfico

Em outubro de 1899, poucos me-
ses após sua volta ao Brasil, Oswaldo
Cruz é comissionado pela Diretoria Ge-
ral de Saúde Pública para investigar a
ocorrência de um surto de peste bubô-
nica no porto de Santos, em São Pau-
lo. Diagnóstico: a mortandade de ra-
tos em Santos foi causada pelo micró-
bio Pasteurella pestis, transmitido
ao homem pela pulga do rato Xe-
nopsylla cheopis. Como só o Ins-
tituto Pasteur fabricava o soro e a
vacina contra a doença, em quan-
tidades insuficientes para atender
à demanda mundial, a prefeitura
do Distrito Federal e o governo de
São Paulo resolveram criar seus
próprios laboratórios para a fabri-
cação desses imunobiológicos.
“(...) Enraizou-se em nosso espí-
rito a idéia de que os nossos es-
forços intelectuais de ora em di-
ante convergiriam para que nos
instruíssemos, nos especializásse-
mos numa ciência que se apoias-
se na microscopia”.

É o início da criação do Insti-
tuto Soroterápico Federal, poste-
riormente denominado Instituto
Oswaldo Cruz, atual Fundação
Oswaldo Cruz. Criada em 1900,
numa fazenda distante da zona
urbana, a fábrica de vacinas foi
confiada a Oswaldo Cruz. Em ou-
tubro do mesmo ano, já são envi-
ados os primeiros 100 frascos de
vacina e soro antipestoso para a
Diretoria Geral de Saúde Pública.

Dois anos depois, em 1902, o sa-
nitar ista é designado chefe da
Diretoria Geral de Saúde Pública.
Como o governo de Rodrigues Alves
(1902/1906) comprometera-se a sa-
near a capital, Oswaldo Cruz se vê
imbuído da missão de executar uma
reforma sanitária paralelamente à re-
forma urbana confiada ao engenhei-

ro Francisco Pereira Passos, nomea-
do prefeito do Rio de Janeiro.

Oswaldo Cruz monta o plano de
combate à varíola no Rio de Janeiro,
um dos maiores problemas sanitários
da época na capital. Uma vez conven-
cido o Congresso de aprovar a Lei da
Vacina Obrigatória, a campanha é
estruturada em bases tipicamente mi-
litares: a cidade é dividida em dez dis-
tritos sanitários, sob jurisdição das de-
legacias de saúde, cujo pessoal médi-
co multava e intimava proprietários de
imóveis insalubres a reformá-los ou
demoli-los. Brigadas sanitárias, acom-
panhadas por policiais, tinham permis-
são para entrar nas casas e aplicar a

vacina à força. A reação popular, obvi-
amente, foi violenta. Em 13 de novem-
bro de 1904, estoura uma rebelião no
Rio de Janeiro em que a população
constrói verdadeiras trincheiras e en-
frenta a polícia a tiros. Incêndios, sa-
ques e depredações duraram seis dias
resultando em 945 prisões, 461 depor-
tações, 110 feridos e 30 mortos. A lei
é suspensa, mas em 1908 a capital é
novamente assolada pela doença.

Expedições científicas:
novo olhar para o Brasil

Entre setembro de 1905 e fevereiro
de 1906, Oswaldo Cruz realiza uma lon-
ga viagem de inspeção aos portos do
Brasil para detalhar um plano de reorga-
nização dos serviços de saúde. Quatro
anos depois percorre extensas regiões –
Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste –
para constituir o primeiro inventário mo-
derno sobre as condições de vida e saú-
de das populações rurais do Brasil.

Na condição de diretor de Man-
guinhos, embarca para a Europa em
15 de junho de 1914 para inteirar-se
das novidades no campo científico. Mas

seu estado de saúde, que não ia
bem,  agrava-se. Aos 35 anos,
após ter sido detectada a presen-
ça de albumina em sua urina, re-
cebe o diagnóstico de nefrite.

Para poupá-lo de problemas,
familiares e amigos decidem
afastá-lo da rotina diária de traba-
lho e obtêm sua indicação para
prefeito de Petrópolis, município do
Rio de Janeiro. Empossado em agos-
to de 1916, Oswaldo Cruz perma-
nece no cargo por menos de seis
meses. Na noite de 11 de fevereiro
de 1917, aos 44 anos, falece.

A partir desse acontecimento
dramático, sua figura converte-se
num símbolo capaz de redimir sua
faceta polêmica. Sanitaristas da
época constroem um mito para
sedimentar uma identidade entre
os pesquisadores do Instituto
Oswaldo Cruz, dividido em dife-
rentes grupos em luta pelo poder
após a morte do cientista, e para
conquistar mais amplamente o
apoio da categoria médica ao mo-
vimento pelo saneamento rural.

Peculiaridades à parte, a idéia uni-
versal que hoje é extraída da história
protagonizada por Oswaldo Cruz é a de
que o Brasil jamais deve se afastar dos
temas e interesses brasileiros. Enquanto
não interessava à França, por exemplo,
estudar o barbeiro, ao Brasil sim, assola-
do pela doença de Chagas. Esse é o
legado de Oswaldo Cruz para a institui-
ção que hoje leva seu nome: compromis-
so com os objetivos nacionais e, funda-
mentalmente, com a saúde pública.

Arquivo J. Pinto / COC



Ciência e arte associadas

S
Helena Severo e Paulo Buss*

ão muitas as circunstâncias que tornam a encenação de O cientista

um momento raro na história do canto lírico brasileiro. Em primeiro

lugar por se tratar de um espetáculo que toma como tema a vida e

obra de Oswaldo Cruz, merecidamente um dos maiores ícones da

ciência e da saúde pública brasileiras. Falando dele, estamos falando das grandes

transformações que o Rio de Janeiro viveu no inicio do século 20, lideradas pelo

presidente Rodrigues Alves e pelo prefeito Pereira Passos, com a decisiva

participação do grande sanitarista. E de reações populares que entraram para a

história dos movimentos sociais brasileiros, caso da Revolta da Vacina.

Além de revelar episódios importantes de nossa história recente, o fato de O

cientista haver sido composto e dirigido por artistas brasileiros confere a esta

produção um significado único. De fato, este é um dos aspectos mais fascinantes

de um projeto que começou a tomar forma no início do ano e que contou sempre

com a participação do maestro Silvio Barbato, autor da música do espetáculo, e

de Eduardo Álvares, responsável pela direção de cena. À equipe inicial, juntaram-

se Bernardo Vilhena, que escreveu o libreto, Marcelo Dantas, que assina os

cenários, e Marcelo Olinto, responsável pelos figurinos.

A união de esforços do Theatro Municipal, da Secretaria de Ciência e

Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, da Faperj e da Fiocruz permitiu que este

sonho se tornasse vibrante realidade.

O resultado desta “ousadia” pôde ser conferida na temporada que se encerrou

no dia 18 de dezembro último, com extraordinário resultado de público e de

crítica. Foi tocante ver estudantes e a população em geral, gente que talvez

ainda não tivesse tido oportunidade de entrar na centenária casa da cultura

brasileira, aplaudindo a arte e conhecendo, por meio dela, momentos importantes

da história da saúde e da ciência brasileiras.

Em 2007, pretendemos levantar recursos para financiar a apresentação da

ópera em diversas capitais brasileiras, além de Portugal e Paris, em países e

cidades com os quais Oswaldo Cruz manteve relações muito estreitas.

O balanço final desta “aventura” só dignifica e engrandece àqueles que,

como nós, acreditam que as manifestações artísticas cumprem uma função que

vai além da simples fruição e prazer quando trazem à ribalta personagens que

são exemplos para todos nós, em particular para líderes e autoridades públicas

do Rio de Janeiro e do Brasil contemporâneo.

* Helena Severo
Presidente da Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Paulo Buss
Presidente da Fundação Oswaldo Cruz

ARTIGO

“O fato de O cientista
haver sido composto e

dirigido por artistas
brasileiros confere

a esta produção um
significado único”.



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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