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magine as seguintes cenas: num município da Região
Norte do Brasil, um guarda sanitário participa pelo com-
putador de um animado debate sobre o controle de
doenças; no interior do Ceará, enfermeiras pesquisam na

internet textos sobre vigilância nutricional e alimentar; em São Paulo,
um aluno prepara-se para entregar por e-mail um trabalho sobre os
impactos da violência no campo da saúde; por fim, no Sul, técnicos de
uma maternidade reúnem-se para baixar pesquisas sobre gestão em
saúde materno-infantil. Cenas que podem estar ocorrendo neste
instante devido aos cursos a distância que a Fiocruz oferece.

É bom, muito bom, parar e pensar que a nossa instituição está
envolvida nessa importante tarefa. Entre os avanços que o advento
da internet permitiu, a ampliação do acesso dos trabalhadores da
saúde à educação certamente foi um ganho inestimável. Os números
que esta edição da Revista de Manguinhos traz em reportagem de
capa comprovam isso e indicam o que é hoje o ensino a distância na
Fundação. Temos mais de 19 mil alunos formados desde 1998 e
outros 21 mil matriculados fazendo cursos de atualização, aperfeiçoa-
mento, especialização e em nível técnico. Quantas cenas estimulan-
tes para imaginar como perfeitamente reais.

Bom também é constatar que a Rede de Genômica e Proteômica
da Fiocruz movimenta nossos laboratórios em pesquisas que podem
significar novos medicamentos, vacinas e kits de diagnóstico, como
revela outra reportagem desta edição.

Mas o roteiro desta Revista de Manguinhos conta muito mais: a
produção e a distribuição da alfapoetina humana recombinante, usada
para controle da insuficiência renal crônica; o importante trabalho que
o Centro de Estudos sobre Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, o
Cesteh, desenvolve sobre os efeitos da exposição ao amianto, fibra
mineral usada em algumas indústrias que ainda põe em risco a vida de
20 mil trabalhadores brasileiros; os 20 anos do isolamento do vírus HIV-1
e as novidades sobre a pesquisa básica em dengue.

Uma pauta que, de certa forma, retrata parte do esforço diário da
Fiocruz em busca da continua melhoria dos indicadores de saúde no Brasil.

Boa leitura.

Paulo Marchiori Buss
Presidente da Fundação Oswaldo Cruz

EDITORIAL

I

Pavilhão da Peste, de 1904, um dos prédios tombados
pelo Patrimônio Histórico no campus da Fiocruz
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NOTAS

Fiocruz coordenará Rede Ibero-

Americana de Bancos de Leite humano
A 17ª Cúpula Ibero-Americana de

Chefes de Estado e de Governo, ocor-
rida no Chile de 8 a 10 de novembro,
aprovou a criação da Rede Ibero-Ame-
ricana de Bancos de Leite Humano,
com proposta de contribuir para a
erradicação da desnutrição infantil na
América Latina e no Caribe. A rede
será coordenada pela equipe do Cen-
tro Latino-Americano de Tecnologia e
Informação em Bancos de Leite Hu-
mano e Aleitamento Materno da
Fiocruz e assessorada por um comitê
ibero-americano. O encontro contou
com a participação de 22 chefes de
Estado e Governo de países de língua
espanhola e portuguesa da América
Latina e Europa.

 A Rede Brasileira de Bancos de
Leite Humano (Rede BLH-BR), que con-
ta com 190 unidades em funciona-
mento e 29 postos de coleta, se ini-
ciou a partir do centro de referência
nacional, instalado desde 1943 no Ins-
tituto Fernandes Figueira (IFF), unida-

de materno-infantil da Fiocruz. O tra-
balho realizado pela Rede BLH-BR ser-
virá de modelo e apoiará tecnicamen-
te os ministérios da Saúde dos países
envolvidos na elaboração do projeto
de implantação e implementação dos
BLH, como Espanha, Paraguai, Argen-
tina, Venezuela, Bolívia e Uruguai.

Segundo o coordenador da Rede
BLH-BR, João Aprígio Guerra, a polí-
tica de ampliação da Rede visa ga-
rantir a qualidade final do produto, a
qualificação de recursos humanos e
contribuir por meio do modelo de ges-
tão brasileiro para o desenvolvimen-
to científico e tecnológico. Atual-
mente, a Rede BLH-BR arrecada por
ano cerca de 114 mil litros de leite
humano, que passam pelo processo
de pasteurização e são distribuídos a
mais de 130 mil recém-nascidos.
Além disso, a Rede conta com a par-
ticipação de 90 mil mães, que con-
tribuem voluntariamente com o pro-
grama de doação de leite humano.

Para pesquisar a saúde na internet

Arquivo Oswaldo Cruz é re-
conhecido como patrimônio
da Humanidade pela Unesco

O  Arquivo Oswaldo Cruz passou a
integrar o registro do Programa Memó-
ria do Mundo da Unesco. O Comitê
Nacional do programa emitiu, em 8 de
novembro de 2007, certificado em que
“confirma o valor excepcional e o in-
teresse nacional de um acervo docu-
mental que deve ser protegido para
benefício da Humanidade”. O progra-
ma tem o objetivo de assegurar a pre-
servação de documentos e conjuntos
documentais de importância mundial,
de natureza arquivística ou bibliográfi-
ca, por meio de seu registro na lista do
patrimônio documental da Humanida-
de, além de democratizar o acesso a
esses documentos.

Para a diretora da Casa de Oswaldo
Cruz (COC), Nara Azevedo, esta con-
quista reforça um dos compromissos da
Fiocruz - o de preservar e divulgar ar-
quivos da Fundação, arquivos pessoais
e de outras instituições - e demonstra
o reconhecimento da Unesco sobre a
importância das investigações históri-
cas no campo da saúde. A partir da
estruturação em departamentos, em
1989, a COC delegou a tarefa de pre-
servação dos documentos históricos ao
Departamento de Arquivo e Documen-
tação (DAD). Os documentos perten-
centes ao Arquivo Oswaldo Cruz pas-
saram à sua custódia em 1990, e
reúnem atualmente três mil itens,
como correspondências, textos cientí-
ficos, plantas, mapas e outros docu-
mentos produzidos pelo sanitarista.

Um novo espaço para
abrigar as bibliotecas vir tuais
em saúde acaba de ser lan-
çado pelo Instituto de Comu-
nicação e Informação Cien-
tífica e Tecnológica em Saúde
(Icict) da Fiocruz. É a BVS
Fiocruz, que facilita a consul-
ta bibliográfica de pesquisa-
dores e alunos de pós-gradu-
ação ao reunir diversas bases
de dados nacionais e inter-
nacionais, periódicos e a pro-
dução acadêmica sobre saú-
de em um único espaço.

A vantagem da BVS Fiocruz é que o usuário não precisa navegar por diferentes sítios
para fazer sua pesquisa bibliográfica. Agora, em um só espaço o internauta faz a busca
integrada, por exemplo, sobre aleitamento materno e encontra textos de referência para
a sua pesquisa nas BVS de Aleitamento Materno, Saúde Pública, Doenças Infecciosas e
Parasitárias, Integralidade, Educação Profissional em Saúde ou mesmo em História da
Saúde e da Medicina. Antes, para ter acesso a um conteúdo tão variado, o usuário tinha
que repetir a busca em diferentes sítios.
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The Scientist destaca
Brasil como bom lugar
para fazer pesquisa

Pela primeira vez, o Brasil, na 11ª
posição, figurou no ranking organiza-
do anualmente pela revista norte-ame-
ricana The Scientist, que visa estabe-
lecer os principais países e instituições
com ambientes de trabalho propícios
para o desenvolvimento científico e
tecnológico. O diretor do Centro de
Desenvolvimento Tecnológico em Saú-
de (CDTS) da Fiocruz, Carlos Morel,
afirma no artigo que a posição con-
quistada pelo Brasil reflete “um longo
processo de amadurecimento que co-
loca ciência, tecnologia e inovação em
destaque”. O Castelo de Manguinhos e
uma foto feita num laboratório da Fiocruz
ilustram a matéria da The Scientist,
uma das mais populares revistas de di-
vulgação científica do mundo.

O ranking foi feito com base em um
questionário online postado, entre julho
e setembro de 2007, para os leitores
registrados no site da revista, que se iden-
tificaram como cientistas acadêmicos ou
estudiosos envolvidos com organizações
de pesquisa sem fins lucrativos. Foram
obtidos 2.072 retornos na consulta ao
público. Cada pesquisador sondado pon-
tuou em uma escala de 1 a 5 (mínimo e
máximo de concordância, respectiva-
mente) o ambiente e condições de tra-
balho da instituição em que atua. Ao
todo, o questionário apresentava 39
padrões de comparação ligados a oito
áreas diferentes, dentre elas infra-estru-
tura, fontes de pesquisa e condições de
exercício do cargo.

Ciência Móvel, um ano
O projeto Ciência Móvel – Vida e

Saúde para Todos, do Museu da Vida
da Fiocruz, completou um ano de
atividade desde a sua primeira viagem,
do Rio de Janeiro ao município de Nova
Iguaçu, durante a Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia de 2006. No seu
primeiro ano o projeto participou de 18
eventos, em três estados: Rio de Janei-
ro, Espírito Santo e São Paulo. O conta-
dor eletrônico de público já totalizou
100.509 visitantes do Ciência Móvel.
Nesse período inicial foi dada continui-
dade ao processo de produção de con-
teúdos, desenvolvidos pela equipe do
projeto ou em parcerias que vêm sen-
do consolidadas e construídas na pró-

O Ministério da Saúde (MS), a Uni-
versidade de Brasília (UnB) e a Fiocruz
lançaram em novembro a pedra fun-
damental da nova sede da Fundação
na capital federal. A construção do
prédio representa a consolidação da
proposta do Núcleo Federal da Escola
de Governo em Saúde, que tem por
objetivo central capacitar  gestores e
técnicos da saúde do nível federal, bem
como o de profissionais dos demais

Lançada Escola de Governo em Saúde no DF

Poderes da União em sua interface
com a saúde. Durante a cerimônia, o
ministro José Gomes Temporão ressal-
tou a importância do trabalho da
Fiocruz nos campos da pesquisa
biomédica, de produção de imuno-
biológicos, fármacos e no desenvolvi-
mento de novos produtos, de preser-
vação da memória da saúde pública e
na área de ensino técnico e de pes-
quisa em saúde pública.

Maquete da futura sede da Fiocruz em Brasília

pria Fundação e com outras instituições.
A parceria entre a Fundação Cen-

tro de Educação Científica do Estado
do Rio de Janeiro (Cecierj) e a Fiocruz
ficou ainda mais fortalecida. O princi-
pal incremento nessa colaboração foi
a Lona da Ciência, que congrega o Ci-
ência Móvel e o Caravana da Ciência,
projeto itinerante do Cecierj. A Lona
da Ciência, implantada graças ao pa-
trocínio da Secretaria de Ciência e
Tecnologia e Inovação do Estado do Rio
de Janeiro e do Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT), permite a realiza-
ção de eventos em praças públicas e
abre novas perspectivas de atendimen-
to à população.
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Edilene Lopes

iomanguinhos está no
meio do processo de
transferência de tecno-
logia para a produção de
alfaepoetina humana re-

combinante, previsto para ser concluí-
do em 2009. Usada para controlar a
insuficiência renal crônica, a alfae-
poetina faz parte do Programa de
Medicamentos Excepcionais do Minis-
tério da Saúde, que fornece gratuita-

mente à população remédios de alto
custo ou de uso continuado. Em 2006,
o governo investiu cerca de R$ 1,4 bi-
lhão no programa.

O Programa de Medicamentos Ex-
cepcionais tem uma lista de remédios
com 226 itens, sendo 14 classificados
como prioritários. No topo da lista es-
tão os dois medicamentos produzidos
por Biomanguinhos: a alfaepoetina hu-
mana recombinante e a alfainterferona
2b humana recombinante. Estes pro-
dutos são classificados como biofár-

macos, medicamentos que utilizam
células modificadas geneticamente
para produzir determinadas proteínas,
melhorando suas características, como
o aumento de sua vida útil.

A listagem inclui remédios para
tratar doenças como insuficiência re-
nal crônica, hepatite viral B e C, os-
teoorose, Alzheimer, doença de
Parkinson, entre outras. As três esfe-
ras do governo (União, estados e mu-
nicípios) são responsáveis por elaborar
a relação, que pode variar de acordo

BIOFÁRMACOS

Ao produzir alfaepoetina humana recombinante,
Fiocruz contribui para reduzir a dependência externa

B

Alta tecnologia para o
Ministério da Saúde

Fotos: Divulgação Biomanguinhos
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Por meio de Biomanguinhos, a Fiocruz entregou, desde 2006, 8,8 milhões de frascos de alfaepoetina humana recombinante e de
alfainterferona 2b humana recombinante ao Ministério da Saúde

com as demandas específicas de uma
determinada região.

Segundo dados do Ministério da
Saúde, a assistência farmacêutica tem
um orçamento de mais de R$ 4,6 bi-
lhões este ano, sendo que um terço
deste valor é destinado ao financiamen-
to dos medicamentos excepcionais.
Para fornecer gratuitamente apenas
quatros destes medicamentos — a eri-
tropoetina; o interferon alfa; a imu-
noglobulina e a imiglucerase — o go-
verno gasta cerca de R$ 500 milhões
anualmente. Os dois primeiros produ-
tos passaram a ser fornecidos por
Biomanguinhos com a transferência de
tecnologia. Desde 2006, já foram en-
tregues cerca de 8,8 milhões de fras-
cos de alfaepoetina humana recom-
binante e de alfainterferona 2b
humana recombinante ao Ministério da
Saúde. Para 2008, a previsão é a en-
trega de quase nove milhões de fras-
cos destes biofármacos.

Para reduzir o custo dos medica-
mentos e a dependência do mercado

externo, o Ministério da Saúde tem
estimulado a incorporação de novas
tecnologias ao sistema de saúde. A
transferência tecnológica que Bioman-
guinhos faz para produzir biofármacos
em seu complexo industrial é parte
desta estratégia governamental e foi
iniciada em 2003.

Intercâmbio com Cuba – Em
agosto daquele ano, o governo brasi-
leiro, por meio do Ministério da Saú-
de, organizou uma missão a Cuba que
teve como objetivo estreitar as rela-
ções existentes entre os dois países e
identificar as áreas mais fortes entre
diversos segmentos, dentre as quais a
biotecnologia. Os representantes de
Biomanguinhos/Fiocruz tiveram como
incumbência identificar produtos, pro-
cessos e tecnologias na área da saúde
humana que poderiam ser transferidos
e fazer parte de um futuro acordo en-
tre Brasil e Cuba. Esta viagem resul-
tou num relatório que identificou os
principais produtos e norteou os acor-
dos biotecnológicos.

Além disso, o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva firmou o memorando de
entendimento entre os dois governos
na área da saúde, que estabeleceu
mecanismos de cooperação, com ên-
fase na transferência de tecnologia e
no desenvolvimento conjunto de pro-
jetos e de pesquisas técnico-científicas.
Após este primeiro passo do governo
federal, Biomanguinhos celebrou o
acordo de transferência de tecnologia
de dois biofármacos com duas institui-
ções de pesquisa cubanas, a Cimab S.
A. do Centro de Imunologia Molecular
(CIM) e a Heber Biotec.

Após a assinatura do contrato en-
tre Biomanguinhos e as instituições cu-
banas, foi constituído o comitê técnico
para a transferência de tecnologia com
dois representantes de cada país. Este
grupo acompanha o cumprimento das
três etapas da transferência tecnológica
até que a produção se torne totalmen-
te nacional. A primeira delas, já con-
cluída, foi o envio de um pacote de
informações sobre os medicamentos,
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para que Biomanguinhos pudesse ob-
ter o registro da Anvisa para produzi-
los no país. Nesta fase, o Instituto im-
portava os frascos e embalava os
produtos no Brasil, fazendo o trabalho
de rotulagem, encartuchamento, em-
balagem e todos os testes de controle
de qualidade dos biofármacos.

Atualmente, o Instituto já
cumpriu a segunda fase da
transferência de tec-
nologia, a realização
do processamento final
no Brasil. Isto significa que,
além da embalagem dos
biofármacos, Biomanguinhos faz
o envase. Nesta etapa, são realiza-
dos também os testes de controle de
qualidade do produto acabado a gra-
nel e do produto final. Na terceira e
última etapa, que se inicia agora, Bio-
manguinhos passará a produzir o in-
grediente farmacêutico ativo (IFA). A
partir de então todas as etapas de pro-
dução ocorrerão no país. Esta fase en-
volve a construção e aquisição de equi-
pamentos para a planta de produção
do IFA, treinamento de pessoal em pro-
dução, no controle e garantia de qua-
lidade destas etapas do processo. O tér-
mino desta fase está previsto para
2009, quando também será concluí-
da toda a obra do Centro Integrado
de Protótipos, Biofármacos e Reativos
para Diagnóstico (CIPBR), onde todo
o processo de produção será realizado.

O
CIPBR, cujo
custo total é da
ordem de R$ 106
milhões, terá mais de 15 mil m2 de
área total e contará com uma infra-
estrutra laboratorial das mais avança-
das do Brasil, sendo pioneiro ao inte-
grar em uma mesma construção a
planta de protótipos para desenvolvi-
mento e produção de novas vacinas,
reativos para diagnóstico e biofár-
macos. O projeto prevê a completa in-
dependência das três plantas labo-
ratoriais, impedindo o cruzamento de
atividades. As entradas e saídas são
distintas para pessoal, insumos e ma-

Biomanguinhos concentrará todo
o processo de produção dos
biofármacos em um núcleo que
será inaugurado em 2009

terial acabado. Esta integração permi-
tirá a racionalização das operações e
da manutenção técnica, reduzindo cus-
tos. No prédio, poderão ser produzi-
dos lotes experimentais com espe-
cificação técnica e qualidade para uso
em estudos clínicos. A planta atende-
rá a projetos próprios de Bioman-
guinhos e também aos de outras insti-
tuições públicas ou privadas que
estejam com os projetos em fase de
estudos clínicos ou multicêntricos.
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variabilidade genética do
Aedes aegypti, mosquito
transmissor do vírus da den-
gue, vem sendo alvo de es-
tudo desenvolvido pelo Ins-

tituto Oswaldo Cruz (IOC) em colaboração
com o Instituto Pasteur. A pesquisa tra-
çou um perfil da variabilidade genética
em áreas endêmicas e livres da dengue
no sudeste e sudoeste do Brasil. Os resul-
tados evidenciam a existência de duas
linhagens do mosquito introduzidas no
país e alertam para os variados níveis de
diferenciação genética, espacial e tem-
poral dessas populações.

O projeto Variabilidade genética de
Aedes agepyti no Brasil foi iniciado em
2003. A pesquisa, idealizada a partir de
estudos anteriores realizados pelo pes-

PESQUISA

quisador do IOC Ricardo Lourenço na
instituição francesa, resultou na tese de
doutorado de Magda Clara Viera da
Costa, que desenvolveu o trabalho no
Laboratório de Transmissores de
Hematozoários do IOC. “A investigação
da estrutura genética de populações de
A. aegypti possibilita avaliar o fluxo
gênico desse vetor no ambiente, o que
é de interesse particular para a saúde
pública, visto que sua dispersão pode
estar envolvida com a disseminação do
vírus da dengue”, enfatiza Magda.

Para realizar o estudo do A.
aegypti em caráter espaço-temporal,
foram feitos testes com três marcadores
(isoenzimas, microssatélites e DNA
mitocondrial) em amostras coletadas de
dezembro de 2002 a dezembro de 2003,

em 24 áreas urbanas com variadas inci-
dências de casos de dengue e densida-
de populacional humana, sendo 14 bair-
ros da cidade do Rio de Janeiro, nove
cidades dos quatro estados do Sudeste
e Porto Alegre, onde não há casos
registrados de dengue.

“A avaliação da diversidade ge-
nética de populações do vetor em es-
calas menores, como dentro de uma
cidade, e maiores, como entre esta-
dos, por exemplo, permite avaliar in-
diretamente a capacidade e freqüência
de dispersão dos mosquitos”, explica
Magda. “Populações com maior vari-
abilidade genética denotam conside-
rável fluxo gênico dentro das áreas
estudadas, o que tem implicação na
disseminação de genes que controlam

O DNA do Aedes

Estudo sobre a variabilidade genética do mosquito transmissor da
dengue abre perspectivas para o controle da doença

A
rt

e 
de

 G
ut

o 
M

es
qu

ita
 s

ob
re

 f
ot

o 
de

 G
en

ilt
on

 V
ie

ira
 / 

Fi
oc

ru
z



1 3REVISTA DE MANGUINHOS  |  DEZEMBRO DE 2007

A
rq

u
iv

o
 O

M
S

geneticamente a suscetibilidade aos
vírus da dengue, assim como aos
inseticidas empregados no controle”,
observa Lourenço.

Magda ressalta como principal
diferencial do estudo a análise da va-
riabilidade genética do vetor nos perí-
odos inter e intra-epidêmico de trans-
missão do vírus da dengue, assim como
em áreas endêmicas e não-endêmicas.
“Observamos que as populações de A.
aegipty se dispersam pouco no perío-
do de mais chuva, principalmente em
grandes centros urbanos, quando,
além de criadouros permanentes, um
maior número de depósitos transitóri-
os passa a ser preenchido pelas chu-
vas, aumentando a concentração de
criadouros potencias para a desova em
cada área. E, quando dispersam pou-

co, há tendência das populações dos
mosquitos terem menor variabilidade
genética”, esclarece.

Porém, este padrão de dispersão
não foi observado em todas as localida-
des estudadas, sugerindo que as diferen-
ças devem decorrer de características
particulares de cada área, desde carac-
terísticas climáticas até a disponibilidade
de focos para oviposição dos mosquitos.
“Do ponto de vista epidemiológico, os
resultados obtidos sugerem processos mi-
gratórios do vetor não são suficientemen-
te freqüentes para dispersar o vírus da
dengue em escala micro e macroge-
ográfica, sendo esta mais facilitada pela
movimentação de humanos em viremia”,
conclui a pesquisadora.

O estudo também mostrou o baixo
fluxo gênico entre as populações de

A. aegypti, em escalas microrregional
(dentro da cidade do Rio de Janeiro) e
macrorregional (entre as áreas endê-
micas e indenes). Porém, foi detecta-
da elevada diferenciação nos níveis
intra e interpopulacionais. Além disso,
foi notada a ausência de correlação
entre a diferenciação genética das po-
pulações e a distância entre as locali-
dades. “O estudo mostrou que as po-
pulações do mosquito podem ser
mais diversas dentro da mesma cida-
de do que entre estados, por exem-
plo”, explica Lourenço. “Os dados su-
gerem que a dispersão passiva do
mosquito ao longo das rotas pesqui-
sadas não é suficientemente freqüente
para promover homogeneização gené-
tica”, sintetiza o especialista.

Um estudo desenvolvido
pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC)
em parceria com a Escola Nacio-
nal de Saúde Pública Sergio Arouca
(Ensp) e o Programa de Compu-
tação Científica da Fiocruz (Procc)
aponta a tendência de fêmeas do
mosquito Aedes aegypti, trans-
missor da dengue, se deslocarem
em direção a localidades que
apresentem maior concentração
de criadouros produtivos, como
caixas d’água e tonéis, e para áre-
as com maior aglomeração de se-
res humanos. A iniciativa inves-
tigou em campo a produtividade
de criadouros e avaliou níveis de
infestação pelo mosquito em
duas áreas com características
ambientais e urbanísticas distin-
tas - Tubiacanga, na Ilha do Gover-
nador, e Amorim, em Manguinhos,
ambos no Rio de Janeiro.

“Avaliações realizadas em
campo demonstram que as fême-
as do mosquito Aedes aegypti têm
raio de vôo reduzido em locais
com maior oferta de focos para
oviposição e alta concentração de

Vôo de fêmeas de Aedes aegypti é direcionado por maior concentração
de criadouros produtivos

seres humanos, como as favelas.
Observamos que esses dois parâ-
metros podem influenciar tam-
bém a direção do vôo das fêmeas
que, nos bairros estudados, apre-
sentaram deslocamento mais in-
tenso para áreas onde havia mai-
or concentração de criadouros

permanentes, como caixas d’água
e tonéis, e de seres humanos”,
descreve Rafael Freitas, douto-
rando do Laboratório de Transmis-
sores de Hematozoários do IOC,
que participou do estudo orien-
tado pelo pesquisador Ricardo
Lourenço de Oliveira.

Rafael Freitas: “As fêmeas do mosquito têm raio de vôo reduzido em locais de
alta concentração humana”
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Proteínas: pistas para compreender

TECNOLOGIA

Catarina Chagas
e Fernanda Marques

proteômica – estudo do
conjunto, estrutura e fun-
ção de proteínas produzi-
das por uma célula em
condições determinadas –

abre grandes possibilidades científicas
e tecnológicas. Da compreensão de
como uma doença evolui ou uma célu-
la responde a mudanças no seu ambi-
ente externo até a identificação de no-
vos alvos para medicamentos, vacinas
e kits de diagnóstico, a proteômica é
considerada o passo seguinte à genô-
mica – baseada no mapeamento dos
genes. Se estes não são suficientes para
compreender os fenômenos biológicos,
as respostas podem estar nas proteínas,
sintetizadas a partir de informações con-
tidas no DNA.

O Rio de Janeiro é líder nacional
nesse campo de pesquisa: na última

Reunião Anual da Sociedade Brasileira
de Bioquímica e Biologia Molecular, o
estado foi responsável por 47% dos tra-
balhos de proteômica apresentados. Na
ocasião, a Fiocruz foi a segunda insti-
tuição com maior número de estudos
sobre o tema, atrás apenas da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
“São bem amplas as possibilidades de
estudo no campo da proteômica, que
pode, em princípio, investigar qualquer
fenômeno que envolva modificações no
conteúdo protéico de uma célula”,
explica o chefe do Laboratório de Toxi-
nologia do Instituto Oswaldo Cruz (IOC)
da Fiocruz, Jonas Perales.

Um dos trabalhos mais recentes
orientados pelo pesquisador foi a iden-
tificação de dez proteínas plasmáticas
(da parte líquida do sangue) que são
expressas de forma diferenciada por
pacientes com dengue, se comparados
a pessoas saudáveis. A participação
dessas proteínas nos mecanismos do

dengue ainda não havia sido descrita
na literatura científica e pode contri-
buir para o aperfeiçoamento das téc-
nicas de diagnóstico e prognóstico, as-
sim como para o desenvolvimento de
uma droga específica para a doença.

A equipe de Perales tem experiên-
cia no uso das tecnologias proteômicas:
realizou trabalhos pioneiros que identi-
ficaram duas das principais proteínas
relacionadas ao processo de neu-
tralização do veneno de cobras. Encon-
tradas no sangue do gambá sul-ameri-
cano (Didelphis marsupialis), as
moléculas abriram caminho para um
futuro tratamento antiofídico mais efi-
caz.  O estudo integrou uma das linhas
de pesquisa que inauguraram, em 2002,
a Rede de Proteômica do Rio de Janei-
ro, da qual Perales é hoje coordenador.

Além da participação nessa rede
interinstitucional, a Fiocruz criou, inter-
namente, a Rede de Genômica e Pro-
teômica Aplicada. Esta é uma das cin-

A

doenças e combatê-las
Rio lidera estudos de proteômica no Brasil

1

1 – A proteína é hidrolisada e colocada sobre uma

placa, juntamente com uma matriz (ácido orgânico).

Ilustração Rodrigo Carvalho

Espectrometria de massa

2 – A placa é inserida no equipamento e, dentro

dele, sob o efeito de um laser, os fragmentos carre-

gados positivamente são colocados em fase gasosa.
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co que compõem o Programa de De-
senvolvimento Tecnológico em Insumos
para a Saúde (PDTIS), que desde 2002
visa à geração de produtos, processos
e serviços com impacto na saúde pú-
blica e no desenvolvimento econômico
e social do Brasil.

Mapas protéicos

Um dos projetos de proteômica que
fazem parte do PDTIS é desenvolvido no
Laboratório de Pesquisas em Leishma-
nioses do IOC. Gerenciado pela pesqui-
sadora Elisa Cupolillo e executado pela

microbiologista Patrícia Cuervo, o traba-
lho resultou na publicação do primeiro
mapa protéico do protozoário Leishmania
braziliensis. Agora, as pesquisadoras com-
param os mapas protéicos de diferentes
cepas do parasito, isoladas de pacientes
com distintas formas clínicas de leish-
maniose cutânea. O principal objetivo é
identificar proteínas que, diferencialmen-
te expressas pelas cepas, podem estar
associadas à severidade das manifesta-
ções clínicas da doença.

A aplicação dessa tecnologia foi
necessária porque pesquisas anteriores
com o genoma não conseguiram de-

Técnicas proteômicas
Eletroforese bidimensional

(2-D): técnica usada para separação
de proteínas. A mistura é colocada
em um gel de poliacrilamida no qual
as proteínas migrarão quando sub-
metidas a um campo elétrico. Em
seguida, as moléculas são separa-
das seqüencialmente de acordo com
dois critérios: carga elétrica e mas-
sa. O resultado é um gel que, após
processo de coloração, revela peque-
nas manchas correspondentes às pro-
teínas contidas na mistura inicial.

Espectrometria de massa:
técnica utilizada para identificação
de uma proteína. Após digestão
enzimática da proteína, os peptídeos
são ionizados e volatilizados. Em se-
guida, os fragmentos são submetidos
a um campo elétrico e se deslocam
seguindo trajetórias ou velocidades
que dependem de sua relação mas-
sa/carga. No fim do processo, os íons
são detectados e, como resultado, o
aparelho gera um espectro – gráfico
com picos de massa específicos de
cada proteína. Para identificar a mo-
lécula em questão, a imagem é com-
parada aos espectros teóricos de pro-
teínas conhecidas cujas seqüências
estão depositadas em bancos de da-
dos públicos internacionais.

Perales: trabalho pioneiro em identificar proteínas do processo de neutralização
do veneno de cobra

2

3 4

4 – Uma vez detectados os fragmentos, o equipa-

mento fornece um espectro de massas que permi-

te a identificação da proteína em análise.

3 – Submetidos a um campo elétrico, os fragmen-

tos se deslocam dentro da câmara de vôo com

diferentes velocidades e são detectados.

Ana Limp / Fiocruz
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tectar diferenças entre as cepas de L.
braziliensis isoladas de pacientes com
distintas formas clínicas. Dessa forma, a
explicação para as diferentes manifesta-
ções da leishmaniose poderia estar no
fato de que os protozoários expressam
diferentes proteínas, com papéis especí-
ficos na progressão da doença.

Embora a investigação de proteínas
seja uma velha conhecida dos bioquí-
micos – que, tradicionalmente, identifi-
cavam uma única proteína por vez –,
com as novas tecnologias de proteômica,
como a eletroforese bidimensional e
a espectrometria de massas, tornou-
se possível identificar e quantificar cen-
tenas de proteínas ao mesmo tempo,
com grande sensibilidade. Foram essas
tecnologias que possibilitaram a constru-
ção dos mapas protéicos das diferentes
cepas de L. braziliensis.

A comparação desses mapas per-
mitiu que as pesquisadoras identificas-
sem algumas proteínas cuja expressão
difere qualitativa e quantitativamente
entre as cepas associadas às distintas
formas da doença. “Há tempos, pro-
curam-se marcadores biológicos, do
parasito ou do paciente, que indiquem
a forma provável de evolução da
leishmaniose. Essas proteínas diferen-
cialmente expressas poderiam se tor-
nar marcadores para prognóstico da
enfermidade”, diz Patrícia.

O mesmo grupo de cientistas já
demonstrou que as cepas de L.
braziliensis isoladas de pacientes com
distintas manifestações clínicas expres-
sam diferencialmente algumas impor-
tantes enzimas, conhecidas como
metaloproteases. Com as novas
tecnologias proteômicas, a equipe tem
conseguido estudar um universo muito

Patrícia Cuervo e equipe obtiveram o primeiro mapa protéico de L. braziliensis

maior de proteínas. “Mas a identifica-
ção de proteínas de Leishmania não é
uma tarefa fácil dado que, logo que sin-
tetizadas, as proteínas podem sofrer
modificações na sua estrutura”, ponde-
ra Patrícia, que se especializou na inter-
pretação manual de espectros de mas-
sa no Centro de Engenharia Genética e
Biotecnologia de Havana, em Cuba.

Outros parasitos no alvo da
proteômica

Outro protozoário alvo de estudo de
proteômica na Fiocruz é o Trypanosoma
cruzi, causador da doença de Chagas. Por
meio das novas tecnologias, a equipe do
parasitologista Octavio Fernandes, coorde-
nador do Laboratório de Epidemiologia
Molecular de Doenças Infecciosas do IOC,
busca biomarcadores para diferenciar os
três tipos de T. cruzi. Os pesquisadores já
têm pistas de que proteínas são expressas
de forma similar ou distinta em cada um
dos três grandes grupos do parasito. “O
próximo passo é confirmar esses mar-
cadores”, indica a bioquímica Cátia
Lacerda Sodré, pesquisadora visitante do
laboratório. “No futuro, eles podem servir
não só para o desenvolvimento de novos
kits de diagnóstico, como para marcadores

Estudo investiga biomarcadores para diferenciar os três tipos de T. cruzi
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evolutivos de doença e alvos para drogas
com menos efeitos colaterais e capazes
de tratar um número maior de pacientes”.

Também voltado ao estudo do T.
cruzi, um projeto do Centro de Pesqui-
sa René Rachou (CPqRR), unidade da
Fiocruz em Belo Horizonte, investiga o
proteoma do parasito para descobrir
alterações bioquímicas e mecanismos
moleculares que o tornam resistente ao
benzonidazol, medicamento utilizado
no tratamento da infecção. A compa-
ração de proteínas expressas por ce-
pas de T. cruzi sensíveis ou não à dro-
ga poderá contribuir para o enten-
dimento da resistência do protozoário
a medicamentos e para o desenvolvi-
mento de novos alvos terapêuticos con-
tra a doença de Chagas.

Liderado pelos pesquisadores Álva-
ro José Romanha, diretor do CPqRR, e
Guilherme Corrêa Oliveira, o grupo tam-
bém usa a proteômica no estudo de
mecanismos de resistência a drogas em
outro parasito de grande interesse para
saúde pública no Brasil: o Schistosoma
mansoni, agente etiológico da esquis-
tossomose. “Nesse caso, fazemos a aná-
lise proteômica de populações de S.

Schistosoma mansoni: estudo avalia
resistência do parasito a drogas

mansoni tratadas in vitro e in vivo com
praziquantel, a única droga utilizada no
tratamento da doença causada por to-
das as espécies de Schistosoma”, relata
a bioquímica Rosiane da Silva Pereira,
pesquisadora visitante do Laboratório de
Parasitologia Celular e Molecular. “Pou-
co se conhece sobre o modo de ação
desta droga e existem relatos de resis-
tência ao tratamento”.

Até doenças sexualmente transmis-
síveis têm sido estudadas sob o olhar
da proteômica. Equipe do Laboratório
de Biologia Molecular e Doenças
Endêmicas do IOC, chefiado pela
geneticista Constança Britto, estuda o
protozoário Trichomonas vaginalis,
agente etiológico da DST conhecida
como tricomoníase urogenital humana.
Em projeto coordenado pelo micro-
biologista José Batista de Jesus, o gru-
po descreveu pela primeira vez no
mundo o mapa protéico do parasito.

Ao estudo, soma-se a comparação
das proteínas produzidas por cepas de
alta e baixa virulência, bem como o
estudo do efeito do ferro, essencial ao
T. vaginalis, sobre o proteoma do para-
sito. “Esse trabalho permitirá identificar

proteínas do T. vaginalis envolvidas na
sua patogenicidade e sobrevivência, fa-
cilitando a compreensão do efeito de
drogas ou variações do ambiente sobre
a regulação de proteínas do parasito”,
aponta o pesquisador.

Múltiplas aplicações

As promessas da proteômica se
estendem ainda à área de vacinas,
contribuindo para seu aperfeiçoamen-
to e métodos de controle de qualida-
de. A Fiocruz, depois de concluir, em
2006, o seqüenciamento do genoma
do bacilo BCG Moreau RDJ – cepa uti-
lizada na fabricação da vacina contra
tuberculose no Brasil –, partiu para o
estudo proteômico do imunizante. O
objetivo é conhecer mais detalhada-
mente a vacina brasileira.

“Estamos produzindo os mapas das
proteínas do BCG, tanto as secretadas
como as da superfície do bacilo, o que
nos permitirá identificar moléculas que
sirvam de marcadores para o controle
de qualidade dos lotes e possibilitem
métodos de avaliação mais rápidos e
baratos”, justifica a farmacêutica Leila
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Rede de Proteômica
do Rio de Janeiro
Implantada em 2001 pela Fun-

dação de Amparo à Pesquisa do
Estado do Rio de Janeiro (Faperj),
tinha inicialmente quatro linhas de
pesquisa: dengue, cólera, venenos
de animais – sobretudo cobras – e
a bactéria fixadora de nitrogênio
Gluconacetobacter diazotrophicus,
tema do primeiro projeto de
genoma apoiado pela Faperj.

Atualmente, com apoio tam-
bém do Ministério da Ciência e Tec-
nologia (MCT) e suas agências de
fomento, tomam parte na Rede,
além da Fiocruz, a Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ), a
Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (Uerj), o Instituto Nacional de
Câncer (Inca), a Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa), a Universidade Estadual do
Norte Fluminense (Uenf) e a Pon-
tifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro (PUC-Rio). Os participan-
tes compartilham equipamentos pa-
ra fracionamento e identificação de
proteínas, trabalhando de forma co-
operativa na execução dos projetos.

Mendonça Lima, coordenadora do La-
boratório de Genômica Funcional e
Bioinformática do IOC. “Outra meta é
identificar as proteínas mais importan-
tes para a capacidade de a vacina ofe-
recer proteção contra a doença. A par-
tir delas, poderemos elaborar, por meio
da engenharia genética, vacinas BCG
mais eficientes”.

Assim como a tuberculose, a hanse-
níase constitui objeto de preocupação
para a saúde pública brasileira. No en-
tanto, não conta ainda com uma vacina,
o que dificulta atividades de prevenção.
Segundo pesquisadores do Laboratório de
Microbiologia Celular do IOC, o desen-
volvimento de um imunizante contra a
hanseníase é mais uma das possibilida-
des abertas pela proteômica.

Concluído em 2001 pelo Instituto
Pasteur, na França, a descrição do
genoma da Mycobacterium leprae,
causadora da doença, abriu novas
perspectivas para o estudo deste mi-
crorganismo ao revelar algumas de
suas peculiaridades, como o número
reduzido de genes em relação à bac-
téria ancestral que o originou. “Pro-
vavelmente, um processo de seleção
natural eliminou parte do genoma da
bactéria, preservando apenas os genes
essenciais à sua sobrevivência”, afir-
ma a bioquímica Maria Cristina Vidal
Pessolani, coordenadora do projeto.
“Usamos a proteômica, então, para

identificar as proteínas que de fato são
expressas in vivo pela bactéria duran-
te o curso da infecção”.

Tais proteínas podem ser a chave
para uma vacina inédita e métodos de
diagnóstico precoce. Detectar a infec-
ção em fase inicial torna possível co-
meçar o tratamento antes do agrava-
mento das lesões neurais e interromper
a transmissão da doença.

Dos genes às proteínas

Após o boom dos seqüenciamentos
do DNA de organismos, cientistas não
tardaram a abraçar o desafio de inter-
pretar o significado dos códigos gené-
ticos. Foi o caso do grupo do bioquí-
mico Salvatore Giovanni de Simone,
coordenador do Laboratório de Bioquí-
mica de Proteínas e Peptídeos do IOC.
A equipe buscou em bancos de dados
internacionais todas as seqüências de
DNA que contêm as informações para
a síntese de um proteína de cavalo de-
nominada imunoglobulina G (IgG).

Essa molécula eqüina é usada na
fabricação de soros anti-rábico,
antiofídico e antitetânico. Sabe-se, en-
tretanto, que indivíduos que já recebe-
ram esses soros podem, ao tomá-los
novamente, apresentar reação
anafilática, uma resposta alérgica ime-
diata e grave. Isso acontece porque o
organismo humano reconhece a proteí-

Proteínas encontradas na M. leprae podem ser a chave para uma vacina contra a hanseníase

na do cavalo como um agente estranho
e, para destruí-la, produz moléculas que
se ligam a ela, chamadas anti-IgG. Se a
resposta ao agente estranho é exagera-
da, ocorre o choque anafilático.

“A partir do código genético do ca-
valo, produzimos mais de cem pedaços
de proteínas que formam a IgG”, expli-
ca Salvatore. Com uma técnica trazida
da Alemanha para o laboratório da Fio-
cruz, os pesquisadores sintetizaram es-
ses fragmentos protéicos em uma su-
perfície sólida sobre a qual colocaram
uma mistura de moléculas anti-IgG hu-
manas. Nos locais onde estas se liga-
ram à superfície sólida, foram identifi-
cadas as partes da proteína eqüina que
devem ser responsáveis pela reação
anafilática. “Sabendo quais são esses
fragmentos, podemos, por engenharia
genética, eliminá-los dos soros e evitar
reações adversas”, conclui o cientista.
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Catarina Chagas
e Fernanda Marques

ilhares de profissionais já
foram alunos da Escola
Nacional de Saúde Públi-
ca Sergio Arouca (Ensp)
da Fiocruz sem, no entan-

to, passar por suas salas de aula no
campus de Manguinhos. Desde 1998,
quando teve início o Programa de Edu-
cação a Distância (EAD) da unidade,
com menos de 2 mil alunos inscritos,
o ensino não presencial formou cerca
de 19 mil pessoas em áreas como vi-
gilância sanitária, gestão em saúde
materno-infantil e biossegurança. Atu-
almente, a EAD/Ensp tem mais de 21

Referência na área, Fiocruz já formou 19 mil alunos e tem 21 mil matriculados

M

Educação a distância:
uma tendência em saúde

ENSINO

mil alunos matriculados em cursos de
atualização, aperfeiçoamento, especi-
alização e nível técnico.

Esses números demonstram que o
antigo preconceito em relação à modali-
dade a distância – muitas vezes aponta-
da como uma educação de nível inferior
e voltada a pessoas carentes – está sen-
do superado. “A Ensp, enquanto Escola
de Governo, tem como missão formar
recursos humanos para o Sistema Único
de Saúde (SUS) e, para isso, a EAD cons-
titui a estratégia mais adequada, expan-
dindo nossa atuação por todo o país, em
mais de 2 mil municípios”, ressalta a co-
ordenadora do programa, Lúcia Maria
Dupret, mestre em tecnologia educacio-
nal nas ciências da saúde.

Embora a educação a distância
esteja em franco crescimento no Bra-
sil – até 2010, deve movimentar R$ 3
bilhões ao ano no país –, a maior par-
te do setor pertence à iniciativa priva-
da. O amadurecimento da EAD/Ensp
mostra como uma instituição pública
pode e deve fazer um bom trabalho
nessa área. O esforço da Fiocruz foi
reconhecido por dois títulos conquista-
dos no prêmio e-Learning Brasil 2007:
a instituição ficou em terceiro lugar na
categoria que avaliou projetos de ad-
ministração pública e relevância soci-
al, além de ter recebido o selo de qua-
lidade Referência Nacional 2007/2008.

“A Fiocruz é uma instituição que
tem conseguido, no decorrer da histó-
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blicas, trabalho em rede e tutores locais.
“Essa atividade rendeu muitos frutos”,
celebra Lúcia. “A partir daí, a EAD/Ensp,
com seus cursos regulares ou sob de-
manda institucional, se consolidou como
referência para a formação permanen-
te de profissionais da saúde”.

Sob encomenda

Quando recebe uma demanda
institucional – do Ministério da Saúde,
por exemplo –, o grupo da EAD/Ensp
inicia um minucioso trabalho de elabo-
ração dos materiais necessários ao novo
curso. “A EAD não é apenas uma ferra-
menta. Muito mais do que um suporte
tecnológico, ela é uma modalidade edu-
cacional”, enfatiza a coordenadora. O
primeiro passo é a oficina de elabora-
ção do projeto, onde professores, alu-
nos, pesquisadores e gestores definem
as competências que se quer desenvol-
ver no público-alvo do curso e os con-
teúdos que serão abordados. Esses con-
teúdos, em vez de separados por
disciplinas, compõem unidades de
aprendizagem de caráter transdisciplinar.
Concluída a formatação do curso, che-
ga a vez da etapa mais complexa e
demorada: preparar os materiais
didáticos e de apoio, que utilizam dife-
rentes mídias. Além de material impres-
so – aprovado por equipe pedagógica
especializada –, são preparados CD-
ROM, vídeos e até um ambiente de
realidade virtual, como o que foi criado
para o curso de vigilância nutricional e
alimentar, onde os estudantes manipu-
lam balanças, réguas e outros instru-
mentos virtuais e simulam a execução
das tarefas de pesar, medir e registrar.

Além da realidade virtual, os alu-
nos têm acesso ao Ambiente Virtual
de Aprendizagem, destinado à comu-
nicação e à interação entre os envol-
vidos no processo de aprendizagem,
com ferramentas como chats e fóruns.
Nele, o aluno pode também acessar
informações sobre o curso, armazenar
arquivos, enviar trabalhos para avalia-
ção e consultar materiais em uma bi-
blioteca virtual. “Em comparação com
os instrumentos do ensino presencial,
os da modalidade a distância precisam
ser mais interativos e atraentes, para
motivar o aluno e mostrar que ele não
está sozinho”, explica Lúcia.

Tutores a postos

Com os materiais e ferramentas
prontos, a equipe da EAD/Ensp inicia
o processo de seleção dos tutores, que
são facilitadores da aprendizagem e
acompanham as atividades dos alunos.
Além de tirarem dúvidas, esses profis-
sionais promovem a interação entre os
estudantes, propiciando um ambiente
favorável a debates. Para isso, passam
por uma formação inicial – 40 horas
de aula presencial – e estão continua-
mente se aperfeiçoando, com a ajuda
de orientadores da Fiocruz.

Para o psicólogo e mestrando em
clínica médica Julio Cesar Vasconce-
los da Silva, tutor do curso de impac-
tos da violência na saúde da EAD/Ensp,
a relação com os alunos, ao contrário
do que possa parecer à primeira vista,
não é impessoal e distante, sobretudo
porque o mesmo tutor acompanha o
aluno durante todo o curso. “Os alu-
nos, no início, sentem falta de uma
referência, porque só vêem a máqui-
na, mas a coisa muda com o tempo”,
afirma. “Com o suporte e a atenção
que recebem, eles se sentem seguros,
porque sabem que podem ter dúvidas
e que existe uma pessoa do outro lado
da máquina para ajudar”.

Julio destaca ainda que não é fácil
ensinar a distância. “Quando você é
professor presencialmente, pode im-
provisar. A distância, não: precisa se
preparar para atender às necessidades
de cada aluno. Ser professor a distân-
cia dá muito mais trabalho, mas é
muito prazeroso também”, confessa.

ria da ciência e da saúde no Brasil,
responder aos desafios que se colocam
para o país. O nascimento da EAD/
Ensp se insere neste contexto”, consi-
dera a vice-presidente de Ensino, In-
formação e Comunicação da Funda-
ção, Maria do Carmo Leal. “O Brasil
precisava, a Fiocruz percebeu e se or-
ganizou para desenvolver esta moda-
lidade de formação em saúde, em um
momento no qual o SUS também es-
tava expandindo o programa de aten-
ção básica, se informatizando e com
demandas e possibilidades para rece-
ber uma iniciativa como esta”.

Um pouco de história

Em 1996, a modalidade a distân-
cia foi reconhecida pela Lei 9.394, de
Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal. No mesmo ano, a Ensp foi desafi-
ada pelo governo a formar gestores mu-
nicipais de saúde para todo o Brasil. Na
época, a Escola não tinha experiência
na modalidade a distância e foi buscar
referências no campo da educação para
implementar essa prática. Foi então que
estabeleceu parceria com a Universi-
dade de Brasília (UnB), cujo modelo foi
adaptado para as especificidades da
área da saúde. Surgia, assim, o primei-
ro curso da EAD/Ensp.

Pouco depois, o Projeto de
Profissionalização dos Trabalhadores da
Área de Enfermagem (Profae) do Mi-
nistério da Saúde apresentou uma nova
demanda à equipe da Fiocruz: oferecer
formação pedagógica aos docentes do
programa, que visava capacitar 13 mil
enfermeiros para o SUS. A estratégia
incluiu parcerias com universidades pú-
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O tutor registra todas as demandas que
chegam pela internet, além de fazer
um plantão de quatro horas semanais,
quando os alunos podem fazer conta-
to também por telefone 0800.

Os 23 alunos acompanhados por
Julio são do Ceará, como a psicóloga
Márcia Mourão, que há 12 anos traba-
lha em um centro de saúde do estado.
“Identifico questões discutidas no curso
com as vivências dos usuários do centro
de saúde, o que contribui para a melhor
compreensão das situações com que lido
no serviço”, avalia a aluna.

Embora more na capital, onde é
grande a oferta de cursos, ela optou
pelo ensino a distância para conseguir
adequar os horários de estudo aos de
trabalho – Márcia atende pacientes
durante o dia e leciona à noite.  “Acho
que, para fazer um curso a distância,
é preciso mais disciplina do que em
cursos presenciais. Minha rotina de
estudos é de mais ou menos oito ho-
ras semanais”.

Dedicar-se é preciso

De fato, alunos que optam pelo
ensino a distância trabalham duro.
Como são responsáveis pela organiza-
ção de seus estudos, eles precisam se-
parar, em meio às tarefas cotidianas,
um tempo exclusivo para as atividades
educacionais: os cursos exigem pelo
menos seis hora de dedicação sema-
nal, por, em média, nove meses. Ao
longo desse período, os estudantes lêem
os textos propostos, solicitam leituras
complementares, realizam exercícios e
navegam no ambiente virtual de apren-
dizagem. A cada tarefa cumprida, o
aluno deve registrar suas análises, re-
flexões e conclusões, pois são elas que

direcionam o contato com o tutor e a
participação nos encontros virtuais ou
presenciais com os colegas. O estudante
é estimulado a desenvolver sua capa-
cidade de organização, que constitui
um dos requisitos principais para o êxi-
to em um curso a distância.

“Algumas pessoas chegam à
EAD/Ensp pensando que vão conseguir
obter um certificado de especialização
sem esforço, mas logo descobrem que
estão enganadas”, alerta a coordena-
dora Lúcia Dupret. “Os alunos que não
atingem níveis satisfatórios nos exer-
cícios e avaliações não são aprovados
nos cursos”. A avaliação é parte inte-
grante da proposta da EAD/Ensp, sen-
do realizada ao longo de todo o pro-
cesso e complementada, nos cursos de
especialização, por uma apresentação
de trabalho presencial. Os alunos que
atingem no mínimo 60% de aprovei-
tamento, então, recebem diploma de

conclusão.
Na Fiocruz, a Ensp é, por

enquanto, a única unidade
credenciada pelo Ministério

da Educação (MEC) a
emitir certificado de cur-
sos a distância em nível
de pós-graduação. No
entanto, a EAD não se
restringe à Ensp. A Esco-

la participa de parcerias
com outras unidades, como

o Instituto Fernandes Figueira (IFF) e a
Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio (EPSJV), bem como já iniciou
projetos com o Centro de Criação de
Animais de Laboratório (Cecal) e com
o Centro de Pesquisa Leônidas e Ma-
ria Deane (CPqLMD), unidade da Fio-
cruz em Manaus.

Em 2002, a Secretaria de Estado
de Saúde do Rio de Janeiro encomen-
dou ao IFF um curso de especialização
para gestores de todos os municípios.
Com um público-alvo disperso, o curso
de gestão em saúde materno-infantil
recorreu à modalidade a distância. Os
resultados foram tão satisfatórios que
uma segunda turma foi aberta em
2006. “Até agora foram formados cer-
ca de 160 profissionais e a taxa de eva-
são é muito baixa”, comemora Cynthia
Magluta, chefe do Departamento de
Planejamento do IFF. “Segundo avalia-
ção da Secretaria de Saúde, após o
curso cresceu a interação entre o ór-
gão central e os municípios”.

Foi também por uma demanda
externa que a EPSJV iniciou sua par-
ceria com a EAD/Ensp. Em resposta a
uma solicitação da Fundação Nacio-
nal de Saúde (Funasa), a Escola criou,
em 2001, o Programa de Formação de
Agentes Locais de Vigilância em Saú-
de (Proformar), que visava capacitar
guardas sanitários que atuariam junto
a secretarias municipais e estaduais.

Para o tutor Julio Vasconcelos, embora a distância, é possível estabelecer uma
relação próxima com os alunos
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“Criamos o programa no âmbito da
política de descentralização das ações
de epidemiologia e controle de doen-
ças, segundo as diretrizes do SUS”, diz
o professor Carlos Batistella, pesquisa-
dor do Laboratório de Educação Profissi-
onal em Vigilância em Saúde da EPSJV.

O Proformar utiliza as platafor-
mas da EAD/Ensp para a gestão aca-
dêmica e a formação permanente dos
cerca de mil tutores, que atuam em
300 sedes regionais espalhadas por
todo o país. Porém, os alunos não uti-
lizam o ambiente virtual de aprendi-
zagem, já que muitos não têm acesso
à internet. Em um primeiro encontro
presencial, eles recebem o material
didático e as tarefas que devem cum-
prir até a reunião seguinte. Se tiverem
dúvidas, podem falar com os tutores
por meio de um telefone 0800.

Ao todo, alunos e tutores se en-
contram quatro vezes durante o curso,
com duração de, no mínimo, quatro
meses. Nesse período, o aluno tem a
missão de, por meio de fotografias, en-
trevistas e mapas, fazer um diagnóstico
das condições de saúde da área onde
trabalha e propor soluções. “Se antes o
foco do processo de trabalho desse agen-
te era a casa, o inseto e a doença espe-
cífica, agora passa a ser a comunidade
e o processo de adoecimento”, esclare-
ce o coordenador do sistema online do
Proformar, Mauricio De Seta.

vos e capazes de tomar decisões. “A
formação dos profissionais de saúde é
integrada à sua prática de trabalho e
visa consolidar o SUS com mais eficiên-
cia e eqüidade”, explica Lúcia Dupret.

O curso de gestão de projetos de
investimentos em saúde, por exemplo,
busca capacitar profissionais quanto à
priorização, elaboração, execução e
avaliação de projetos de investimentos
integradores, sustentáveis e relevantes
para os sistemas de saúde. Inicialmen-
te voltado a técnicos das secretarias es-
taduais e municipais de Saúde, com o
objetivo de organizá-los em núcleos
regionais de gestão de investimentos,
o curso acabou atraindo também o
oncologista e mestre em saúde pública
Ronaldo Corrêa Ferreira da Silva, da
Divisão de Atenção Oncológica do Ins-
tituto Nacional de Câncer (Inca).

Analista técnico de programas
nacionais de controle de câncer, Ronal-
do já teve a oportunidade de aplicar,
na prática, o que aprendeu no curso:
elaborou um projeto de investimento
para garantia de qualidade em
mamografia. O plano, apresentado a
uma organização da sociedade civil de
interesse público (OSCIP), foi selecio-
nado e recebeu dela 50% dos recursos
do projeto (os 50% restantes foram do
Ministério da Saúde). “Um dos diferen-
ciais do nosso projeto veio justamente
do conteúdo do curso da EAD/Ensp”,
revela. “Nele aprendemos que não
basta comprar um equipamento que vai
melhorar nosso trabalho, mas é preci-
so também prever os custos de sua
operação e manutenção”.

Mesmo trabalhando no Rio, ci-
dade sede da Ensp, o médico decidiu
fazer um curso da Escola a distância.Ex-aluno da EAD/Ensp, Ronaldo Corrêa colocou em prática o que aprendeu com um

projeto que visa à garantia de qualidade em mamografia

As últimas turmas concluíram o
curso no início deste ano. Já tendo atin-
gido a marca de 30 mil profissionais for-
mados, o programa está hoje passando
por um processo de redefinição de es-
tratégias do Ministério da Saúde. “A
idéia é oferecer habilitação técnica aos
agentes que já receberam essa forma-
ção inicial”, completa Carlos.

Da EAD para o SUS

No setor saúde são grandes os
desafios de formação de recursos hu-
manos, dados o contingente de pesso-
al empregado nessa área e a necessi-
dade de que o atendimento em saúde
ocorra onde as pessoas estão. Só no
Programa Saúde da Família, atualmen-
te, trabalham quase 80 mil médicos,
enfermeiros e dentistas e mais de 220
mil agentes comunitários da saúde, dis-
tribuídos pelo território nacional, do
Oiapoque ao Chuí. “Estes números
enormes dão uma dimensão da neces-
sidade de se utilizar mecanismos do tipo
EAD para processar programas de edu-
cação continuada dentro do setor saú-
de”, pondera a vice-presidente da Fio-
cruz Maria do Carmo Leal.

De acordo com a coordenadora da
EAD/Ensp, o modelo de aprendizagem
é revisto diariamente para acompanhar
as novas necessidades do SUS, que exi-
ge trabalhadores cada vez mais criati-
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“O material é ótimo e bem prático, de
modo que, no futuro, se eu esquecer
alguma coisa, posso consultar o CD-
ROM a qualquer hora”, elogia. Mais
de cem projetos de investimentos para
diversos municípios do país foram ela-
borados a partir desse curso da EAD/
Ensp, entre eles o de um centro de
atenção psicossocial em Cruz Alta (RS)
e o de uma policlínica regional em
Chapecó (SC).

No caso de Chapecó, foi o pró-
prio secretário de Saúde, Nédio Luiz
Conci, que participou do curso, acom-
panhado de dois integrantes de sua
equipe. Como resultado, elaboraram,
em 2006, o projeto da policlínica, que
beneficiaria 46 municípios vizinhos. A
idéia surgiu da constatação de que era
preciso fortalecer os serviços de saúde
de média complexidade na região,
muito dependente dos estabelecimen-
tos privados conveniados ao SUS.

Pelas estimativas de Nédio, o va-
lor de uma consulta ou exame nesses
serviços particulares chega a custar
quatro vezes mais do que determina a
tabela do SUS, diferença onerosa para
a população e seu município. “Com
uma policlínica pública, os gastos com
esses atendimentos seriam muito me-
nores. Assim, dentro de dois anos, todo
o investimento feito em sua constru-
ção e implantação já teria retornado
aos cofres públicos”, calcula. “Sem
contar que a manutenção da policlíni-
ca sairia por um terço do que se gasta
hoje com os serviços conveniados”.

O secretário já solicitou financia-
mento junto ao Fundo Nacional de Saú-
de, mas ainda não foi atendido. Con-
tudo, com recursos próprios de
Chapecó, um outro projeto menor –
também incentivado pela experiência

no curso da EAD/Ensp – já saiu do pa-
pel. Trata-se de um pronto socorro 24
horas com centro de diagnóstico por
imagem, inaugurado em setembro,
com equipamentos de raio-X, ultra-som,
mamografia e endoscopia, entre ou-
tros. “Já é um bom começo, mas não
vou desistir da policlínica”, promete.

Futuro da EAD

Para a coordenadora Lúcia Dupret,
o sucesso dos cursos é resultado da
combinação de quatro pilares: materi-
al didático, sistema de tutoria, ambi-
ente virtual de aprendizagem e ges-
tão acadêmica. Somam-se a eles os
pressupostos do construtivismo, segun-
do o qual o aluno constrói significados
com base em suas experiências e
vivências, e as metodologias ativas,
que possibilitam ao aluno detectar os
problemas reais e buscar soluções ori-
ginais e adequadas ao contexto em que
são empregadas.

“A educação permanente integra-
da ao cotidiano de trabalho transforma
as práticas dos profissionais, colaboran-
do para tornar o SUS cada vez mais
produtor de eqüidade social e de quali-
dade de saúde, o que constitui a mis-
são da EAD/Ensp”, garante Lúcia. A
equipe se prepara agora para mais um
desafio: expandir essa experiência para

o stricto sensu – o MEC aprovou recen-
temente a possibilidade de cursos de
mestrado profissional a distância.

Segundo a coordenadora da Rede
de Ensino para a Gestão Estratégica
do Sistema Único de Saúde (Regesus)
na Ensp, Tânia Celeste Nunes, a deci-
são do Ministério é acertada. “Penso
que a EAD é uma estratégia fantásti-
ca para a educação permanente dos
profissionais de saúde, pois favorece a
educação continuada, mobiliza fóruns
de discussão e cria a possibilidade de
participação em fóruns virtuais, entre
outras vantagens”, aposta.

Por isso, o Regesus/Ensp, com o
apoio do Ministério da Saúde, por meio
da Secretaria de Gestão do Trabalho e
da Educação na Saúde (Segtes), está
investindo para que as escolas de saú-
de pública e as escolas de governo
de todo o país absorvam a EAD, mul-
tiplicando, assim, a capacidade de
oferta educativa nos respectivos es-
tados e municípios. “Estou conven-
cida de que o SUS deveria radicalizar
na absorção da EAD, apoiando a
modernização das estruturas de ensi-
no e a qualificação de gestores e do-
centes dessas escolas para a imple-
mentação da educação à distância,
além de uma ação vigorosa de incor-
poração tecnológica por essas estru-
turas escolares”, conclui Tânia.

A coordenadora Lúcia Dupret destaca os quatro pilares da EAD: material didático,
sistema de tutoria, ambiente virtual de aprendizagem e gestão acadêmica
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RESENHA

A história da Opas
ais de um século de tra-
balho ininterrupto no
campo da saúde pública,
com o objetivo de auxili-
ar na prevenção, no con-

trole e na erradicação de doenças e
na promoção da saúde, contribuindo
para redução da pobreza, taxas de mor-
talidade, aumento da expectativa de
vida e desenvolvimento humano mais
justo e sustentável nos países compo-
nentes do continente americano. Essa
é a marca deixada pela Organização
Pan-Americana da Saúde (Opas). E é
a história dessa instituição que o histo-
riador Marcos Cueto se propõe a nar-
rar em seu livro O valor da saúde, re-
cém-lançado pela editora Fiocruz.

A obra tem base em uma ampla
lista de fontes publicadas, documen-
tos inéditos e entrevistas, retirados de
instituições de toda a América, como
a Biblioteca Pública de Nova York, os
Arquivos Históricos do Ministério da
Saúde da Cidade do México e a Casa
de Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de
Janeiro. Conforme o autor, o livro pre-
tende narrar na ordem cronológica os
principais esforços e filosofia da Opas
ao longo de sua existência, concentran-
do-se em descrever a instituição den-
tro do contexto político e econômico
em que se desenvolveu. A história da
medicina latino-americana e caribenha
também foi investigada, a fim de dar
destaque adequado à forma como fo-
ram recebidas as políticas e interven-
ções da organização na região.

“O livro apresenta em linguagem
acessível uma visão panorâmica, de
grande interesse para historiadores,
gestores e trabalhadores da saúde e
todos os que procuram uma compre-
ensão mais ampla sobre a história so-
cial e política do continente ameri-
cano”, afirma a pesquisadora Nísia
Trindade Lima, que assina o prefácio
da edição brasileira. “Não se trata,
portanto, apenas de estudo sobre
uma instituição ou um setor especí-
fico de atividade”.

Cueto conta que a Opas é a enti-
dade mais antiga de sua natureza ain-
da em funcionamento e que seu pro-
gresso histórico retrata uma luta
constante contra a inclinação desse tipo
de organização internacional de se li-
mitar a um papel consultivo ou dema-
siado ativo na solução de problemas
em certas áreas. Durante a leitura, tam-
bém é possível conhecer o perfil bio-
gráfico e o estilo de cada sanitarista
que liderou a instituição com a tarefa
de convencer governos e elites políti-

cas de diferentes países a investir e
promover a saúde como um direito fun-
damental dos povos.

“Marcos Cueto fez um trabalho ex-
celente”, comenta a argentina Mirta
Roses Periago, atual diretora da Opas.
“Seu rigor meticuloso na escolha das
numerosas fontes consultadas, bem
como a extensa bibliografia resultan-
te, é complementado por uma narrati-
va animada e cativante, o que faz deste
livro uma contribuição duradoura para
a história de nossa amada Opas”.

M

O valor da saúde
Editora Fiocruz, (21) 3882-9093, 241 p. R$ 31
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Amianto: de mineral mágico
a vilão industrial do século 20

SAÚDE DO TRABALHADOR

Imagem de pulmão de paciente com asbestose, uma das doenças causadas pelo
amianto. O material é usado, por exemplo, na fabricação de caixas d’água

Catarina Chagas
e Fernanda Marques

ma empresa de minera-
ção explorava amianto
em um pequeno municí-
pio ao sudoeste da Bahia.
Na década de 60, quan-

do outra e mais produtiva mina foi des-
coberta em Goiás, a empresa mudou
de estado. Sem saber do risco, ao lon-
go das décadas seguintes, a população
do município baiano retirou as pedras
da antiga mina e usou-as para cons-
truir casas e pavimentar ruas. Como re-
sultado, uma cidade totalmente expos-
ta ao amianto – fibra de origem mineral
usada pelo homem desde a Anti-
güidade, quando era misturada ao bar-
ro para a fabricação de utensílios do-
mésticos, e hoje reconhecida como
grande vilão da saúde humana.

U
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Essa é a história de Bom Jesus da
Serra, revelada em julho de 2007 pelo
médico Hermano Castro, do Centro de
Estudos da Saúde do Trabalhador e
Ecologia Humana (Cesteh) da Fiocruz.
Relatório sobre o caso foi encaminha-
do pelo pesquisador ao Ministério Pú-
blico da Bahia. “Uma das primeiras
providências já tomadas foi isolar a
região da antiga mina, para evitar que
a população continue retirando o ma-
terial”, diz Castro, que aguarda, ago-
ra, um contato da Secretaria da Saú-
de do Estado da Bahia.

Segundo pesquisa do Cesteh, os
mais afetados pelo amianto são os
operários das minas e das indústrias
têxtil e de fibrocimento – material usa-
do para produzir telhas e caixas
d’água. Desde 1996, os pesquisado-
res da Fiocruz acompanham cerca de
300 trabalhadores dessas indústrias,
dos quais pelo menos 40 já foram di-
agnosticados com asbestose, fibrose
pulmonar progressiva causada pelo
amianto. Quanto à mortalidade, o es-
tudo apresenta dez óbitos de trabalha-
dores, cujas causas foram asbestose,
câncer de pulmão e mesotelioma de
pleura. O mesotelioma é um tipo de
câncer que atinge a pleura, membra-
na que reveste o pulmão; o pericárdio,
que recobre o coração; e o peritônio,
que forra a cavidade abdominal. Após
o aparecimento dessa doença, a so-
brevida do paciente é em torno de
apenas dois a três anos.

A mortalidade por esta doença
no Brasil foi alvo de uma pesquisa iné-
dita conduzida pelo Cesteh com finan-
ciamento do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq). O trabalho – já
submetido à publicação em revista ci-
entífica – mostrou que, de 1980 a 2003,
mais de 2.400 pessoas morreram em
decorrência do mesotelioma, câncer
quase exclusivamente causado pela
exposição ao amianto.

Ao longo dos 23 anos estudados,
a mortalidade por mesotelioma foi cres-
cente: houve 50 óbitos em 1980, con-
tra 179 em 2003 – e os números po-
dem estar subestimados, principalmente
devido à dificuldade de diagnóstico. O
maior número de mortes foi registrado

nas regiões Sul e Sudeste. São Paulo e
Rio de Janeiro foram os estados com mais
óbitos no período estudado: 691 e 422,
respectivamente. “Isso já era previsto,
devido à concentração populacional nes-
sas regiões. Um dado inesperado foi que
46,2% das mortes ocorreram em mu-
lheres, proporção elevada em compa-
ração a outros países”, conta o médico
Francisco Pedra, um dos responsáveis
pela pesquisa. “Uma possível explica-
ção seriam atividades como a indústria
têxtil, em que a força de trabalho femi-
nina é muito numerosa no Brasil”.

Exposição ao amianto em casa

O elevado número de óbitos é
conseqüência de uma história que se
iniciou na década de 60. Naquela épo-
ca, a produção anual de amianto no
Brasil era de 5 mil toneladas, mas, a
partir de 1967, com a descoberta da
mina em Minaçu (GO) – a maior do
Brasil e única em atividade atualmen-
te – esse número começou a crescer,
atingindo 250 mil nas décadas de 80
e 90. Embora a produção esteja em
queda – hoje são 200 mil toneladas
ao ano, por causa dos movimentos
sociais pelo banimento do amianto –,
a tendência é que o número de óbitos
associados ao amianto cresça nos pró-
ximos anos. “Da exposição à substân-

O pesquisador Hermano Castro alerta para a situação de Bom Jesus da Serra (BA),
cidade exposta ao amianto após o abandono de uma mina

cia ao aparecimento do mesotelioma
podem se passar entre dez e 60 anos”,
explica Pedra. “Por causa disso, é pro-
vável que quem já foi exposto ou está
sendo agora venha a apresentar a do-
ença no futuro, o que exige que os
serviços de saúde se preparem para
identificar e tratar esses casos”.

Estima-se que de 15 a 20 mil tra-
balhadores brasileiros estejam hoje
diretamente expostos ao amianto na
mineração e nas indústrias. Para cada
um desses operários, calcula-se que
outros cinco sofram exposição indireta,
como os empregados da construção
civil que inalam poeira enquanto ser-
ram telhas. Porém, o número pode ser
ainda maior, quando se considera a
rapidez com que esses trabalhadores
são contratados e demitidos e o fato
de que eles levam os uniformes
empoeirados para casa, o que expõe
seus familiares. Soma-se a isso a ex-
posição ambiental difusa, categoria na
qual se enquadram, por exemplo, os
moradores de casas com telhas ou
caixas d’água feitas de amianto.

“O grau de risco é diferenciado”,
pondera Castro. “Com certeza, o tra-
balhador sofre um risco bem maior,
mas o indivíduo ambientalmente ex-
posto também pode desenvolver um
câncer por causa do amianto, até por-
que não existe dose segura de exposi-

Virgínia Damas / Fiocruz
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ção ao material”, alerta. Telhas e caixas
d’água, seguidas de longe pelas pasti-
lhas de freio de automóveis, são os prin-
cipais produtos fabricados no país com
amianto, mas a substância entra na com-
posição de cerca de 3 mil produtos em
todo o mundo, como portas antichama e
uniformes de bombeiros. Devido à sua
toxicidade, telhas quebradas e outros pro-
dutos que contêm amianto não podem
ser descartados no lixo comum, segundo
a Resolução 348 do Conselho Nacional
do Meio Ambiente (Conama).

Meio século
de evidências científicas

O primeiro estudo que demonstrou
a associação entre exposição ao amian-
to e câncer de pulmão foi publicado em
1955. No ano seguinte, no Brasil, foram
relatados seis casos de asbestose entre
trabalhadores expostos à substância em
Minas Gerais. Quatro anos depois, com-
provou-se pela primeira vez que o ma-
terial era a causa do mesotelioma.

Meio século após esses trabalhos,
acumulam-se evidências científicas dos
males provocados pelo amianto – clas-
sificado como definitivamente carcino-
gênico pela Agência Internacional de
Pesquisa em Câncer (Iarc, na sigla em
inglês) da Organização Mundial da
Saúde. Isso explica por que todas as
variedades da substância já foram ba-
nidas de quase 50 países. Entretanto,
no Brasil – quarto maior produtor de
amianto do mundo, atrás apenas de
Rússia, Cazaquistão e China –, esse
assunto ainda gera polêmica.

A Lei Federal 9.055, vigente desde
1995, proíbe, em todo o território nacional,
a extração, industrialização e
comercialização das variedades de amian-
to conhecidas como anfibólios. Contudo,
desde que observadas certas normas de
segurança e vigilância, a variedade crisotila
é permitida. Segundo especialistas, porém,
ela também deve ser banida. “Todas as
variedades de amianto, inclusive a crisotila,
causam câncer”, enfatiza Castro.

Entre a saúde e a economia

O amianto é barato, resistente e
não pega fogo, de modo que encontrar

um substituto à altura não parece fácil.
No entanto, é viável empregar materi-
ais alternativos. Implantar uma nova tec-
nologia de produção mais saudável exi-
ge um investimento inicial, mas esse
gasto se dilui a médio e longo prazo,
igualando o preço do produto sem ami-
anto ao do que utiliza esse material.
Isso já vem sendo feito por algumas
empresas, que, por exemplo, na pro-
dução de telhas, têm gradativamente
substituído o amianto por polipropile-
no – não carcinogênico segundo a Iarc
e alvo de estudos que visam compro-
var sua segurança. Fibras vegetais, tais
como de banana, coco e eucalipto,
também serviriam para telhas.

Logo, se o amianto faz mal à saúde
e existem fibras alternativas, por que ele
ainda é utilizado? Quem responde é a
assistente social Vanda D’Acri, pesquisa-
dora do Cesteh. “Essa é uma luta política
e econômica”, resume. “Enquanto hou-
ver minas, elas vão continuar matando tra-
balhadores e a população em geral, além
de prejudicar o meio ambiente”.

Minaçu, que produz 10% de toda
a fibra crisotila comercializada no mun-
do, ilustra o problema apontado por
Vanda. A mineração do amianto, além
de fonte de riqueza para empresários,
representa uma fatia significativa do
Imposto sobre Circulação de Mercado-
rias e Prestação de Serviços (ICMS) ar-
recadado pelo Estado de Goiás. Este e

outros dez estados brasileiros abrigam in-
dústrias de processamento de amianto, que
pressionam o governo a não aprovar uma
lei federal pelo banimento do material.

Foi essa pressão que derrubou a
Portaria 1.851, de 2006, do Ministério
da Saúde. A proposta era que empre-
sas fossem obrigadas a enviar anualmen-
te ao Sistema Único de Saúde (SUS) uma
lista dos trabalhadores expostos, inclusi-
ve os já demitidos, bem como os laudos
de seus exames clínicos.

Já na esfera estadual, existem
leis que proíbem a substância, como
no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e
Pernambuco. Contudo, em São Pau-
lo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso
e Pará, iniciativas semelhantes foram
vetadas. “Se não há espaço político
para uma lei nacional, considero legí-
timo que os estados criem uma legis-
lação para proibir uma substância no-
civa como o amianto. Afinal, é
obrigação deles preservar a saúde de
suas populações”, opina Castro, cuja
equipe já assessorou parlamentares
que abraçaram a causa do banimento
do amianto, como Carlos Minc, atual
secretário de Estado do Ambiente do
Rio de Janeiro, e Eduardo Jorge, atual
secretário municipal do Verde e Meio
Ambiente de São Paulo. “Os municí-
pios também já começaram a fazer
suas leis. Isso é uma lição para o go-
verno federal”, completa Castro.

O Centro de Estudos da Saúde do
Trabalhador e Ecologia Humana
(Cesteh) surgiu no esteio da refor-
ma sanitária brasileira, em 1985,
quando as questões da saúde do tra-
balhador começaram a emergir no
cenário nacional a partir das deman-
das dos próprios trabalhadores. As
pesquisas do Cesteh – relacionadas
ao adoecimento nos ambientes de
trabalho – já influenciaram conquis-
tas importantes, como a retirada do
chumbo da gasolina e a proibição
do jato de areia no Brasil, entre ou-

tras. Aos estudos, somam-se ativi-
dades de ensino e serviços: o Cesteh
é referência, por exemplo, em epi-
demiologia, dermatologia e
audiologia ocupacionais, além de
contar com ambulatório para traba-
lhadores com lesão por esforço
repetitivo e laboratório que avalia a
contaminação do ambiente e dos
indivíduos por diferentes substânci-
as tóxicas, como metais pesados,
poluentes orgânicos persistentes etc.
Ao todo, são atendidos, em média,
3 mil trabalhadores por ano.

O que faz o Cesteh?
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Trabalhadores solidários
ição também é a mobi-
lização social pelo bani-
mento do amianto, que
tem como um de seus
principais ícones a Asso-

ciação Brasileira dos Expostos ao Ami-
anto (Abrea), fundada em 1995 em
Osasco (SP). Seus objetivos incluem
aglutinar pessoas expostas, cadastrá-
las e encaminhá-las para exames mé-
dicos, conscientizar a população geral
sobre os riscos, propor ações judiciais
a favor das vítimas e unir-se a outros
movimentos pelo banimento do ami-
anto, inclusive internacionais.

Desde 2001, a Abrea está presen-
te no Rio de Janeiro, graças a um pro-
cesso iniciado em 1996, com o apoio
da Fiocruz, e protagonizado por dona
Rosa, ex-trabalhadora da indústria têx-
til falecida em 2006 em decorrência da
asbestose. Rosa Amélia trabalhou du-
rante 14 anos com amianto e foi por
acaso que descobriu ter asbestose,
muitos anos depois de ter sido demiti-
da. Em consulta com uma médica do
SUS, queixou-se de sintomas respirató-
rios e foi encaminhada ao Cesteh, onde
fez exames que confirmaram a doen-
ça de origem ocupacional.

Os pesquisadores da Fiocruz, cer-
tos de que antigos colegas de traba-
lho de Rosa também podiam estar
doentes, pediram que ela os chamas-
se ao Cesteh. A partir daí, o grupo de
trabalhadores assistidos começou a
crescer e se mobilizar para a funda-
ção da Abrea-RJ. A atual presidente
da Associação, Ruth Nascimento, foi
uma das operárias que chegaram à
Fiocruz por intermédio de Rosa.
“Quando a Rosa apareceu lá em
casa, eu estava com falta de ar, tosse
e cansaço. Achava que era alergia,
mas ela me alertou que podia ser as-
bestose”, lembra.

Ruth entrou na indústria têxtil em
1978 e, sete anos depois, começou a
apresentar dificuldade para respirar.
“Eu era a fiandeira número um e po-
dia operar todas as máquinas do setor
fiação. Mas minha produção foi di-
minuindo até que a empresa me man-

L

A atual presidente da Abrea-RJ, Ruth Nascimento (à direita), com a irmã e a prima:
todas ex-trabalhadoras da indústria têxtil e diagnosticadas com asbestose

dou embora, depois de 12 anos de
trabalho sem saber que o amianto era
um risco para a minha saúde”. Des-
de então, por causa das limitações fí-
sicas, teve dificuldade para encontrar
emprego. “Entrei na empresa com 19
anos e saí com 31, praticamente in-
válida”, lamenta.

Passado o choque de ser diag-
nosticada com uma doença grave e
sem cura e ter notícia de vários cole-
gas na mesma situação, Ruth se con-
venceu de que não podia ficar de
braços cruzados. Juntou-se à Rosa e
à equipe da Fiocruz e ajudou a criar
a Abrea-RJ. “Com a ajuda de profis-
sionais do Cesteh, como as assisten-
tes sociais Katia Reis, Maria Blandina
Santos e Vanda D’Acri, fazemos um
trabalho de formiguinhas, que inclui
conscientizar as pessoas sobre os ris-
cos, buscar trabalhadores, seus fami-
liares e comunidades que foram
expostos, e mobilizá-los para lutar
pelo banimento do amianto e para
que as empresas se responsabilizem
pelos operários que adoecem por
causa desse material”, resume Ruth,
que, todos os meses, preside os en-
contros de associados.

Vanda D’Acri é uma das
pesquisadoras do Cesteh que,
desde 1996, acompanham
trabalhadores expostos ao amianto
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O vírus da Aids,

Como o isolamento do HIV-1
no Brasil modificou a história
da epidemia da Aids no país

U
Bel Levy

m programa nacional que
é referência mundial em
HIV/Aids e proporciona a
distribuição gratuita de
preservativos e medica-

mentos a toda a população brasileira;
redes de monitoramento da resistên-
cia de pacientes à terapia anti-retroviral
que garantem a eficácia do tratamen-
to e o aumento da sobrevida de pesso-
as vivendo com Aids; estudos promis-
sores para o desenvolvimento de
vacinas e novos esquemas terapêu-
ticos. Há 20 anos, contudo, o cenário
da epidemia de Aids no Brasil era ou-
tro. Um patógeno desconhecido, car-
regado de estigmas e preconceitos,
infectava mais e mais pessoas, levan-
do-as rapidamente a óbito – segundo
dados do Ministério da Saúde, em
1987, cinco anos após a identificação

20 anos
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O vírus HIV

depois

da Aids no Brasil, 2.775 casos da do-
ença já haviam sido registrados no país.
Mais: comprometia a qualidade do
sangue e hemoderivados utilizados em
transfusões e desafiava cientistas, de-
sorientados sobre como trabalhar em
segurança com um agente tão perigo-
so. Apesar de todos os obstáculos, uma
equipe multidisciplinar de jovens pes-
quisadores e estudantes do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC), liderada pelo
imunologista Bernardo Galvão, realizou
pela primeira vez no Brasil e na Améri-
ca Latina o isolamento do vírus HIV tipo
1 (HIV-1), abrindo um novo capítulo na
história da epidemia.

“A Fiocruz assumiu o desafio de
enfrentar a Aids em 1983, após a con-
firmação da doença no Brasil. Então, eu
e um colega de minha equipe, o
imunologista Cláudio Ribeiro, visitamos
o primeiro paciente soropositivo brasi-
leiro. Apesar do pouco conhecimento

sobre a infecção, percebemos a
potencialidade epidêmica da Aids e re-
conhecemos o grande problema de saú-
de pública que ela se tornaria. Por isso
resolvemos enfrentá-la: para cumprir a
missão da Fiocruz de responder às de-
mandas de saúde da população”, con-
ta Galvão, que à época era chefe do
Departamento de Imunologia do IOC e
atualmente coordena o Laboratório
Avançado de Saúde Pública do Centro
de Pesquisa Gonçalo Moniz (CPqGM),
unidade da Fiocruz em Salvador.

“Naquela época, havia muito pâ-
nico e preconceito em torno da Aids.
Sofríamos discriminação de colegas e
outros pacientes por lidar com
soropositivos, mas não desistimos. E
isso só acontece com quem tem com-
promisso com a ciência e com a saúde
da população brasileira”, confirma o
médico Fernando Sion, integrante da
equipe de Galvão, que desde a déca-

Estrutura em 3D do vírus HIV
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da de 1980 atua nos programas de
pesquisa e acompanhamento de paci-
entes infectados e na formação de re-
cursos humanos no Hospital Universi-
tário Gaffrée e Guinle.

No início da década de 1980, o co-
nhecimento internacional sobre a infec-
ção era muito incipiente e os estudos
se limitavam a abordagens epide-
miológicas e imunológicas. Quando fran-
ceses e norte-americanos isolaram o
HIV-1 pela primeira vez no mundo, em
1983 e 1984, informações como a alta
variabilidade genética do vírus foram
reveladas e incitaram pesquisadores bra-
sileiros a isolar o vírus circulante no país.
A conclusão da tarefa era imprescindí-
vel à ampliação da pesquisa em Aids
no Brasil: devido ao desconhecimento
sobre o HIV-1, até o isolamento do vírus
os estudos sobre a infecção versavam
exclusivamente sobre as alterações
imunológicas que a síndrome provoca
no organismo humano.

“O isolamento do HIV-1 no Brasil re-
presentou, por um lado, a conclusão de
uma série de pesquisas que o laborató-
rio liderado por Galvão conduzia desde
o início dos anos 1980, quando ainda
sequer a etiologia viral da Aids era co-
nhecida. A descoberta representa tam-
bém o corajoso esforço de colocar em

funcionamento as condições laboratoriais
necessárias ao isolamento e cultivo do
HIV-1, numa época em que pouquíssimos
laboratórios do mundo faziam isso.
Galvão e sua equipe deram visibilidade
à pesquisa em Aids no país e sobretudo
à pesquisa básica, o que abriu as portas
para a posterior demonstração dos
subtipos de HIV-1 circulantes no Brasil e
para a formação de lideranças científi-
cas no país”, sintetiza a imunologista
Mariza Morgado, atual chefe do Labo-
ratório de Aids e Imunologia Molecular
do IOC e especialista em abordagem
genética do HIV-1.

Busca do diagnóstico na tentativa
de evitar a contaminação

O episódio do isolamento do HIV-1
no Brasil e na América Latina, que cul-
mina com a publicação do artigo que
descreve o trabalho na revista Memó-
rias do Instituto Oswaldo Cruz em 1987,
tem início dois anos antes, de forma
bastante pitoresca. Em 1985, o casal
de virologistas Hélio e Marguerite Pe-
reira forneceu a Bernardo Galvão duas
garrafinhas que abrigavam células hu-
manas infectadas pelo vírus da Aids. O
material, cedido a Peggy – como
Marguerite era conhecida – pelo pes-
quisador norte-americano Robert Gallo,
envolvido no isolamento do HIV-1 nos
Estados Unidos, serviu de base para os
estudos que levaram ao isolamento do
vírus da Aids na América Latina.

Com o material em mãos, o pri-
meiro passo dos pesquisadores do IOC
foi trabalhar para implantar as técni-
cas necessárias para a identificação
sorológica da infecção causada pelo
HIV-1, dando início ao processo de de-
senvolvimento do primeiro kit diagnós-
tico brasileiro, realizado por imuno-
fluorescência – técnica que sinaliza por
iluminação ultravioleta a presença de
antígenos ligados a anticorpos especí-
ficos. Outro objetivo primordial era cri-
ar as bases para a triagem do material
coletado por bancos de sangue. A ini-
ciativa está ligada à aprovação, 16
anos mais tarde, da Lei 10.205 de 2001,
que regulamenta coleta, processa-
mento, estocagem, distribuição e apli-
cação do sangue, seus componentes e

derivados e proíbe o comércio destes
materiais no Brasil. A gravidade da
situação dos bancos de sangue fica
evidente no próprio episódio de iso-
lamento do vírus da Aids: as amos-
tras clínicas que subsidiaram a reali-
zação do projeto foram coletadas de
um paciente infectado pelo HIV-1
através de transfusão de sangue fei-
ta após um acidente de trânsito.

“Na década de 80, bancos de san-
gue atuavam em todo país sem qual-
quer  controle. Para estimular a doa-
ção, muitos ofereciam dinheiro em
troca da coleta, o que atraía popula-
ções marginalizadas, como pessoas em
situação de rua, profissionais do sexo
e usuários de drogas, freqüentemente
contaminados pelo HIV-1”, lembra o
imunologista Luiz Roberto Castello-
Branco, atual chefe do Laboratório de
Imunologia Clínica do IOC e autor de
um estudo pioneiro de investigação
sorológica de mendigos que nos anos
80 identificou forte prevalência de
Aids, sífilis e hepatites neste grupo,
denunciando o alto risco de contami-
nação do material biológico distribuí-
do por instituições que coletavam
sangue desta população. “Para inter-
romper a difusão de patógenos atra-
vés da distribuição de sangue conta-
minado era fundamental a utilização
de uma técnica capaz de identificar o
HIV-1, para que o material coletado
pudesse ser avaliado e selecionado. A
atuação do Departamento de Imuno-
logia do IOC, que desenvolveu a meto-
dologia para a triagem do sangue foi
crucial para este processo”, reconhe-
ce o  imunologista.

Solucionado o problema, os pes-
quisadores ajustaram o foco de seus
microscópios a outro desafio: isolar o
vírus da Aids no Brasil. Em 1987, o HIV-
1 já havia sido isolado em diversos pa-
íses desenvolvidos e executar a tarefa
no Brasil – e na América Latina – era
imprescindível para inserir o país no
cenário científico internacional de pes-
quisa em HIV/Aids. Não fosse o isola-
mento do vírus circulante no país,
seria impossível, por exemplo, desen-
volver estudos para a produção de va-
cinas e medicamentos específicos para
a população brasileira de acordo com

Bernardo Galvão liderou o
isolamento do HIV-1 no Brasil
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as características dos vírus que circu-
lam aqui, identificar e comparar os sub-
tipos circulantes nas diferentes regiões
do país ou monitorar a resistência de
pacientes à terapia antirretroviral.

Desafio: metodologia de Primeiro Mun-
do para um país em desenvolvimento

Isolar o HIV-1 no Brasil significou
implantar, em um país em desenvolvi-
mento, técnicas já amplamente utiliza-
das por países desenvolvidos. Um de-
safio que exigia, além de infra-estrutura
laboratorial e financiamento, recursos
humanos de alta qualidade. Formar
uma equipe multidisciplinar composta
por especialistas e estudantes envolvi-
dos em diferentes áreas do conhecimen-
to e dotados de habilidades distintas foi
a estratégia adotada pelo imunologista
Bernardo Galvão. Entre os componen-
tes deste time estavam virologistas,
imunologistas e bioquímicos que hoje
integram o mais alto escalão da ciên-
cia brasileira e acumulam reconheci-
mento internacional.

Para ter acesso aos detalhes da
metodologia necessária ao isolamento
do HIV-1, a bioquímica Vera Bongertz,
pesquisadora do Laboratório de Aids e
Imunologia Molecular do IOC, viajou à
França para acompanhar de perto as
atividades do Laboratório de Oncologia
Viral do Instituto Pasteur – primeiro no
mundo a isolar o vírus da Aids. “A par-
tir de meu estágio no Instituto Pasteur,
pude trazer ao Brasil conhecimentos
sobre a cinética de replicação viral e as
concentrações celulares ideais para
experimentos relacionados ao isolamen-
to, além de amostras de um reagente
que auxilia a fixação do HIV-1 em
linfócitos hospedeiros, o Polybrene.
Trouxe também uma técnica para a
produção de antígenos para uso em
Western Blot, técnica empregada para
diagnóstico da infecção, que devido ao
alto custo foi substituída pela
imunofluorescência – método diagnós-
tico rotineiramente utilizado por labo-
ratórios brasileiros”, conta Vera.

Reunidos os recursos humanos e
tecnológicos, a equipe de Galvão final-
mente deu início aos estudos que leva-
ram ao isolamento do HIV-1 no Brasil,

tendo como base as amostras cedidas
pelos virologistas Hélio e Peggy Perei-
ra. O primeiro desafio consistia em cul-
tivar o vírus em laboratório. “Para
acompanhar em laboratório o proces-
so de infecção de células saudáveis pelo
HIV-1, empregamos um procedimento
conhecido como co-cultivo celular, que
consiste em misturar e cultivar células
de indivíduos saudáveis e células
infectadas pelo HIV-1, coletadas de
pacientes. Após infectar as células sau-
dáveis, o HIV-1 se replica de forma
abundante, processo que pode ser
acompanhado em laboratório pela ob-
servação de efeitos citopáticos, da me-
dida de proteínas do HIV-1 no meio de
cultura, da detecção de antígenos virais
por imunofluorescência ou pela visua-
lização do próprio vírus por  microscopia
eletrônica, por exemplo. Como eu uti-
lizava diversos procedimentos de cul-
tura de células em meu doutorado so-
bre a relação parsito-hospedeiro na
Paracoccidioidomicose [infecção pelo
fungo Paraccoccidioides brasiliensis],
pude trazer esta contribuição à equipe
coordenada por Galvão”, descreve o
imunologista Dumith Chequer Bou-
Habib, pesquisador do Laboratório de
Imunologia Clínica do IOC.

Implantada a técnica do co-cultivo
celular, os pesquisadores precisavam
comprovar cientificamente a presença
do vírus no meio de cultura, pela iden-

Castelo-Branco: metodologia da Fiocruz
para triagem do sangue foi crucial

Ana Limp / Fiocruz

Aids na imprensa na década de
1980 e início dos anos 1990:
amplo espaço para a doença
que assustava a sociedade
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tificação in vitro da replicação viral. A
técnica internacionalmente utilizada
para isto, a detecção da enzima trans-
criptase reversa – que caracteriza o
HIV-1 por transcrever o RNA viral em
DNA, permitindo sua replicação – não
estava disponível no Brasil e, mais uma
vez, o desafio foi vencido em um epi-
sódio bastante singular.

“A partir de amostras clínicas de
pacientes, nós isolávamos linfócitos
infectados pelo HIV-1, cultivávamos em
co-cultura com células saudáveis, que
eram então infectadas, mas não con-
seguíamos confirmar a presença do ví-
rus nem sua replicação. Encontramos
a peça final deste quebra-cabeça quan-
do Carlos Morel, então pesquisador do
IOC e atual diretor do Centro de De-
senvolvimento Tecnológico em Saúde
da Fiocruz, entrou em nosso laborató-
rio com antígenos virais trazidos dos
Estados Unidos. Aplicamos os antígenos
ao co-cultivo e o reconhecimento des-
te material pelos anticorpos produzidos
pelas células de defesa presentes no expe-
rimento confirmaram finalmente a pre-
sença do HIV-1 na cultura celular”, des-
creve Galvão. A notícia do isolamento
do vírus da Aids na América Latina foi
oficializada em 1987 com a publicação
do artigo científico Isolation and
antigenic characterization of human
immunodeficiency vírus in Brazil na revis-
ta Memórias do Instituto Oswaldo Cruz.

Vinte anos depois, a Fiocruz conti-
nua em destaque no cenário internaci-
onal de pesquisa científica em HIV/Aids.
Segundo o Institute for Scientific
Information (ISI), órgão internacional res-
ponsável por avaliar a relevância de pe-
riódicos científicos indexados, quatro
pesquisadores da Fundação estão en-
tre os 15 autores residentes na Améri-
ca Latina e Caribe mais citados em ar-
tigos sobre o tema entre 2001 e 2005:
Mariza Morgado e Vera Bongertz (IOC),
Bernardo Galvão (CPqGM) e Francisco
Bastos (Icict). Este reconhecimento re-
sulta da combinação entre tecnologias
de ponta, investimento financeiro e re-
cursos humanos especializados – fato-
res diretamente influenciados pelo iso-
lamento do vírus no Brasil, que gerou
também a publicação de uma série de
trabalhos pioneiros, que incluem a des-

crição biológica e molecular e a carac-
terização da variabilidade genética e
antigênica dos vírus circulante no país.

Ciência, mídia e sociedade

Quando os primeiros casos de
Aids foram identificados no Brasil, a
mídia logo se interessou pela miste-
riosa síndrome que alarmava a po-
pulação e desafiava pesquisadores.
Sem a devida orientação, os meios
de comunicação não hesitaram em
difundir manchetes como A sombra
da Aids, Vírus atinge também grupo
dos “gays” sadios ou Aids – a para-
nóia da doença se espalha e cresce
a procura pelos testes.

“O isolamento do vírus é um mar-
co histórico da epidemia da Aids no
Brasil, que repercutiu sobre toda a soci-
edade e não só entre a comunidade
científica ou as pessoas infectadas.
Misturado ao preconceito, o pouco co-
nhecimento sobre a doença produziu
estigmas alarmistas, multiplicados pela
imprensa. Como produtores de conhe-
cimento científico, tínhamos o dever de
capacitar os profissionais de comunica-
ção para informar corretamente a soci-
edade. E assim foram criados na Fiocruz
os primeiros cursos de imunologia e bi-
ologia celular e molecular para jorna-
listas”, conta Bernardo Galvão.

Integrante da turma de repórte-
res que começava a se especializar
em ciência através dos cursos ofere-
cidos pela Fiocruz, o jornalista
Edmilson Silva, que realizou a cober-
tura do isolamento do HIV-1 pelo Jor-
nal do Brasil, reconhece a influência
da iniciativa em sua carreira. “A co-
bertura jornalística sobre qualquer
assunto exige um estudo prévio do
tema, para que o repórter não atue
como mero reprodutor de versões.
Para exercer o papel do jornalismo,
que é esclarecer a população – e isso
era fundamental no contexto da epi-
demia da Aids na década de 1980 –,
é preciso realmente entender sobre o
que se escreve. E os cursos cumpri-
ram a missão de educar os repórteres
para tratar de ciência”, considera o
atual Consultor da Organização Pan-
Americana de Saúde (Opas).

Manchetes alarmistas e estigmatizantes
marcaram a cobertura da imprensa
nos anos 1980. O trabalho da Fiocruz
também foi muito divulgado
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Um tomate mais livre dos

INCQS conduziu ensaios com produto cujo cultivo usa menos essas substâncias

Pablo Ferreira

m breve, os consumidores
poderão contar com uma
variedade de tomate com
redução significativa nos
níveis de agrotóxicos. É o

chamado Tomate Ecologicamente Cul-
tivado (Tomatec), produzido por agri-
cultores orientados pela Empresa Bra-
sileira de Pesquisa e Agropecuária
(Embrapa), com a parceria do Instituto
Nacional de Controle de Qualidade em
Saúde (INCQS) da Fiocruz, que analisou
a presença dos agrotóxicos no produto.
O Tomatec só não chegou aos super-
mercados ainda por contar com núme-
ro muito pequeno de produtores, quan-
tidade que se pretende ampliar logo.

O tomate é muito suscetível a pra-
gas, o que faz com que tradicionalmen-
te seu cultivo seja cercado de cuida-
dos e exigências extremas. Desse
modo, é comum a aplicação excessiva
de agrotóxicos (também chamados no
meio científico de “ingredientes
ativos”). “Para que se tenha uma idéia,
até o momento, em torno de cem de-
les são permitidos no plantio do toma-
te”, complementa Armi Wanderley
Nóbrega, engenheiro químico e coor-
denador do grupo do INCQS participan-
te do projeto. Tal aplicação gera dife-
rentes problemas de saúde pública: por
exemplo, é comum, entre os agriculto-
res, o surgimento de alergias, altera-
ções imunológicas, genéticas, mal-
formações congênitas, câncer, efeitos
sobre o sistema nervoso, entre outros
desdobramentos à saude. Também
pode ocorrer a contaminação do meio
ambiente  – sobretudo do solo e da água
– nos arredores de onde se planta o
tomate, o que afeta a vida de insetos
que não são pragas e de animais que
são seus predadores. Por fim, o fruto

que chega ao consumidor pode apre-
sentar níveis residuais de agrotóxicos.

Dado esse quadro, ambientalistas têm
valorizado alternativas como a cultura or-
gânica, que não utiliza produtos químicos.
O tomate orgânico, no entanto, apresen-
ta alto custo na produção, sendo de duas
a três vezes mais caro que o tradicional.
“O Tomatec deverá ter um preço inter-
mediário entre o tomate tradicional e o
orgânico”, esclarece Nóbrega.

Em função desse quadro, pesqui-
sadores da Embrapa, coordenados pelo
agrônomo José Ronaldo de Macedo,
foram ao município de São José do Ubá,
um dos principais produtores de toma-

te do Estado do Rio de Janeiro, onde
entraram em acordo com alguns agri-
cultores para começar a empregar a
nova técnica de plantio do tomate.
Esta, entre numerosas outras ações,
prioriza a conservação do solo e da
água, pratica o chamado manejo inte-
grado de pragas (técnica que somente
lança mão de produtos, naturais ou
químicos, quando a infestação da pra-
ga atinge o chamado “nível de dano
econômico”) e faz o ensacamento das
pencas de tomate. “Essa é a grande
inovação: os sacos isolam o fruto, pro-
tegendo-o quando há a necessidade de
aplicação de agrotóxicos”, diz Macedo.

E

O Tomatec terá um preço intermediário entre o produto tradicional e o orgânico

agrotóxicos
Fotos: Maria Helena Morelli Cardoso / Fiocruz
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Testes na Fiocruz - Para compro-
var o sucesso da nova técnica, os pro-
fissionais da Embrapa pediram ajuda
ao INCQS, que averiguou a presença
de resíduos de agrotóxicos em amos-
tras do novo tomate. Para tanto, foi
acionado o Laboratório de Resíduos de
Agrotóxicos, sob orientação da quími-
ca Lucia Helena Pinto Bastos. Esta afir-
ma que “a tarefa foi facilitada pelo fato
da Embrapa nos listar quais agrotóxicos
foram utilizados”.

Para as análises, a Embrapa en-
viou tomates de quatro produtores par-
ticipantes do projeto. Utilizando-se de
técnicas apropriadas, equipamentos
caros e substâncias químicas de refe-
rência importadas (chamadas de
SQRs), o INCQS não detectou resíduos
de agrotóxicos dentro dos limites dos
aparelhos do laboratório. “Nunca di-
zemos que não há resíduos de ingre-
dientes ativos, pois um instrumento
mais moderno pode surgir e revelar
algo que não vimos; no entanto, não
há dúvidas que o Tomatec foi eficien-

te no que diz respeito à diminuição dos
agrotóxicos no fruto”, conclui Lucia,
completando que, ao experimentar o
tomate da Embrapa, este lhe pareceu
“mais macio e saboroso” que o tradi-
cional. Em seguida, pesquisadores do
Instituto foram então a São José do
Ubá visitar a plantação, participar de
reunião com os agricultores e discutir
os resultados obtidos.

O projeto Tomatec continua em an-
damento. Além de pretender que o pro-
duto esteja em breve nas prateleiras dos
supermercados, a Embrapa também
quer criar um selo de qualidade para
diferenciar seu fruto do tradicional.

A Embrapa buscou o INCQS não
só por sua excelência, mas também
por este ter acesso às chamadas SQRs
para agrotóxicos. Elas servem como
uma espécie de padrão para os labo-
ratórios e são necessárias para se
quantificar a presença de resíduos de
produtos químicos nas amostras anali-
sadas. Sua disponibilidade, porém, é
um problema nacional, pois geralmen-

te são importadas, caras, e quando
compradas levam muito tempo para
chegar ao Brasil. Como conseqüência,
laboratórios públicos nacionais, que
priorizam a qualidade de seus servi-
ços, têm dificuldades em conseguí-las,
o que torna extremamente árduo o
monitoramento e o controle da quali-
dade de produtos a eles submetidos.

Devido a esse panorama, o INCQS
pretende, no futuro, produzir e distri-
buir tais substâncias para os demais la-
boratórios do Brasil. Nas análises la-
boratoriais do Instituto, só uma parte
é usada, podendo o restante ser for-
necido aos outros: “Para tanto, quere-
mos diluir esse restante e com isso cri-
ar novos frascos com concentrações
mais baixas, que serão empregados
por nós ou distribuídos para quem ne-
cessita”, explica Nóbrega. No INCQS,
já existe a estrutura física para esse
projeto, com um laboratório recém
inaugurado em agosto deste ano, que
trabalha exclusivamente com SQRs
para agrotóxicos.

Na nova técnica, sacos isolam os tomates, protegendo-os quando há necessidade de agrotóxicos. Mas produtos naturais ou
químicos só são aplicados se a infestação da praga atinge o nível de dano econômico



REVISTA DE MANGUINHOS  |  DEZEMBRO DE 20073 6

F
Ricardo Valverde

az 70 anos em 2007 que
a extinta Divisão de Assis-
tência a Psicopatas do Dis-
trito Federal (DAP-DF) ini-
ciou um inquérito que

duraria quatro anos e seria utilizado
para elaborar o Plano Hospitalar Psi-
quiátrico, com o planejamento e a cons-
trução de 4 mil leitos. De acordo com
a antropóloga Ana Teresa Venancio,
pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz
(COC) da Fiocruz, a formulação do pla-
no é um dos eventos centrais da histó-
ria da assistência psiquiátrica no país
entre os anos 30 e 50 do século passa-
do. Os outros dois seriam as criações
do Instituto de Psiquiatria da Universi-
dade do Brasil (Ipub) e do Serviço Na-
cional de Doenças Mentais (SNDM).
Estudiosa da história da psiquiatria,

A colônia
que sonhou ser

uma cidade
Ana Teresa e a bolsista Janis Alessandra
Cassilia (Pibic/CNPq/Fiocruz) apresenta-
ram, na reunião anual da Associação
Nacional de Pós-graduação em História
(Anpuh), em São Leopoldo (RS), um tra-
balho sobre o caso da Colônia Juliano
Moreira (CJM), no Rio de Janeiro, cujo
modelo, o de hospital-colônia, foi privi-
legiado e implementado como padrão
pelo SNDM, que utilizou o inquérito fei-
to pelo DAP-DF como subsídio para as
mudanças estabelecidas a partir de 1941.

“O nosso trabalho analisa a história
da assistência à doença mental na dé-
cada de 40, centrada no caso da Juliano
Moreira. Avaliamos como, naquele pe-
ríodo, a assistência psiquiátrica esteve
articulada à política para a área da saú-
de, centralizadora e modernizadora, que
acabou por incentivar a criação de am-
bulatórios e produzir a expansão de gran-
des estruturas hospitalares psiquiátricas

em vários estados”, diz Ana Teresa. Para
a pesquisadora, “a especificidade da
CJM se dá no modo como a política
pública da época reverberou no ideário
original institucional, centrado no trata-
mento das doenças mentais pela praxi-
terapia e pela assistência hetero-famili-
ar, que produzia uma vida social e
urbana como parte da instituição”.

O SNDM era um dos 23 órgãos do
Departamento Nacional de Saúde (DNS)
do Ministério da Educação e Saúde, que
compreendia as divisões de Saúde Pú-
blica, de Assistência Hospitalar, de As-
sistência a Psicopatas e de Amparo a
Maternidade e a Infância. De acordo
com Ana Teresa, “a reunião desses ór-
gãos foi um indício de mudanças subs-
tanciais no campo da política assistencial
psiquiátrica, porque ampliou a ação do
Departamento Nacional de Saúde (DNS)
na área psiquiátrica, até então mais cir-

Um dos pavilhões do Núcleo Ulisses Viana. Cada pavilhão tinha 60 leitos e a lotação total do núcleo era de 640 pacientes

FIO DA HISTÓRIA

Foto: Anais da Assistência a Psicopatas
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cunscrita ao Distrito Federal”. O SNDM
representou a junção, em apenas um
órgão, do Serviço de Assistência a Psi-
copatas (SAP) e da DAP-DF.

Segundo a pesquisadora, o inquéri-
to iniciado em 1937 tinha por finalida-
de obter um diagnóstico da assistência
psiquiátrica, o que resultou na demons-
tração da diversidade da assistência
prestada pelas diferentes unidades da
Federação. Os estados foram classifica-
dos como: os que não prestavam assis-
tência a seus doentes (Sergipe, Goiás e
o então Território do Acre); os que ofe-
reciam uma assistência rudimentar, sem
tratamento diferenciado e especializa-
do (Mato Grosso, Espírito Santo e Piauí);
os que prestavam alguma orientação es-
pecial, ainda que a assistência fosse con-
siderada bastante deficiente (Amazonas,
Maranhão, Ceará, Rio Grande do Nor-
te, Alagoas e Santa Catarina); os que
ofereciam assistência especializada,
mas ainda reduzida (Paraíba, Pará, Bahia
e Rio de Janeiro); e os que assistiam seus
doentes com base nos métodos psiqui-
átricos considerados mais modernos e
preocupados com a prevenção (Paraná,
Rio Grande do Sul, Pernambuco, São
Paulo e Minas Gerais).

“Quando analisamos as propostas
contidas no Plano Hospitalar Psiquiá-
trico vemos que a estrutura hospitalar
implementada como padrão foi a do
hospital-colônia. Entre os 20 estados
(incluindo-se o Distrito Federal) 14 são
citados como aqueles que deveriam ser
contemplados com a construção ou
ampliação de hospital-colônia ou
colônia”, afirma Ana Teresa, acrescen-
tando que esse modelo institucional já
era defendido há 30 anos. “De um
modo geral, as ações político-assis-
tenciais iniciadas na década de 40 na
área psiquiátrica foram organizadas a
partir de um processo de moderniza-
ção, centralização e nacionalização da
assistência mais ampla em saúde. Mas
o principal modelo assistencial psiqui-
átrico proposto e executado a partir
daquela época foi o das grandes estru-
turas, que sob a alcunha de hospital-
colônia recriavam o modelo institu-
cional já idealizado nos anos 10”,
observa a pesquisadora, que trabalhou
na Colônia Juliano Moreira entre 1986

e 1988, atuando como assistente no Nú-
cleo de Pesquisa em Psiquiatria Social.

Apenas homens no início

Instalada na área (equivalente ao
bairro de Copacabana) de um dos mais
antigos engenhos de cana de açúcar de
Jacarepaguá – conhecido inicialmente
como Engenho de Nossa Senhora dos
Remédios e, depois, como Engenho
Novo de Jacarepaguá – a Colônia
Juliano Moreira foi inaugurada em 1924.
Em 1912 o governo do presidente
Hermes da Fonseca desapropriou o En-
genho Novo, seguindo as recomenda-
ções de se buscar um novo espaço para
as atividades das colônias de alienados
situadas na Ilha do Governador (Conde
de Mesquita e São Bento), considera-
das inadequadas. Em 1919 teve início
o processo de construção da então Co-
lônia de Psicopatas-Jacarepaguá, desti-
nada inicialmente apenas para homens
e mais tarde chamada Juliano Moreira.

A nova instituição fundamenta-
va-se em dois alicerces básicos, a
praxiterapia e a assistência hetero-
familiar. O tratamento hetero-familiar

inspirava-se na experiência vivida pela
aldeia de Geel, na Bélgica, que desde
o século 17 recebia romarias de alie-
nados. Esta afluência de doentes para
a aldeia acabou fazendo com que mui-
tos camponeses, por meio de paga-
mento, recebessem em suas casas os
alienados e seus parentes, na época
das festas religiosas, ou passassem a
cuidar dos doentes que ali eram dei-
xados pelas famílias até o ano seguin-
te. Ana Teresa lembra que no Brasil a
assistência hetero-familiar foi propos-
ta e incentivada por Juliano Moreira
desde a década de 10 do século 20,
com o objetivo de estabelecer uma
colônia que previsse o contato siste-
mático dos doentes com pessoas sadi-
as, com a instalação de funcionários
que ajudassem a inserção dos doen-
tes a uma vida social mínima e propi-
ciassem um convívio doméstico.

Cinco mil pessoas nos anos 60

A partir da década de 40, a praxi-
terapia foi completada com a convul-
soterapia (elétrica e química), o cho-
que insulínico, o eletro-narcose e a

Getúlio Vargas e o ministro Gustavo Capanema percorrem as enfermarias da colônia, em 1941

Foto: Anais da Assistência a Psicopatas



psicocirurgia. Segundo Ana Teresa, as
atividades do trabalho terapêutico na
CJM “eram, principalmente, lavoura
(cereais e hortaliças), pecuária e peque-
nas indústrias, destacando-se entre es-
tas as de artefatos de vime e a de col-
chões. Como recursos auxiliares à
terapêutica ocupacional eram usados o
cinema, o rádio (rede de alto-falantes
em toda a CJM), os esportes – futebol,
basquete, voleibol, peteca etc – e as
artes aplicadas, inclusive a pintura”.

O número de internos chegou a
somar, no início dos anos 50, cerca de
3.800 pessoas dos dois sexos – e atin-
giu cerca de 5 mil na década de 60.
Ana Teresa diz que além da popula-
ção hospitalar vivia na CJM, desde a
sua fundação, um considerável núme-
ro de servidores do estabelecimento,
cujas famílias serviam à normalização
do convívio dos doentes, dando ao am-
biente a vida de uma cidade – até
mesmo festividades religiosas ocorriam
na colônia de Jacarepaguá.

Nos anos 40 continuaram sendo
construídas casas para moradia dos
funcionários da instituição. Ana Teresa
afirma que no contexto da “vida soci-
al” os funcionários eram designados
como moradores e nesse grupo tam-

bém estavam seus filhos e familiares.
Ainda nesse contexto os pacientes não
eram nomeados como doentes ou en-
fermos, mas como “hóspedes”.

Para Ana Teresa, a CJM passou a
ter uma outra função social que não
apenas a do tratamento e da exclusão
social decorrente do internamento pro-
longado dos pacientes e do afastamen-

to geográfico do centro urbano. A
colônia passou, contraditoriamente, a
reproduzir um núcleo urbano, tomando
também como sua população-alvo pes-
soas consideradas comuns e sadias.

Em 1996 a colônia passou a inte-
grar a rede de saúde mental da Prefei-
tura do Rio de Janeiro, com o nome de
Instituto Municipal de Assistência à
Saúde Juliano Moreira. A instituição
abriga hoje cerca de 600 pacientes,
com idade média de 66 anos.

Abrigo para pacientes agitados do Núcleo Ulisses Viana

Vista parcial de um dos refeitórios da
Colônia Juliano Moreira

Foto: Anais da Assistência a Psicopatas

Foto: Boletim da CJM
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