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aproximação do início das atividades do Programa de

Aceleração do Crescimento (PAC) na região de Mangui-

nhos, aonde a Fundação está instalada desde 1900, chega

como uma ótima notícia para todos nós da Fiocruz que, ano após ano,

temos reafirmado que é principalmente por meio da cidadania e do

combate à exclusão social que os crescentes índices de violência da

região podem ser minimizados, e quem sabe mesmo, eliminados.

Coerente com essa premissa, a Fiocruz desenvolve há muito

tempo uma série de ações sociais, de geração de renda e em saúde

junto às populações vizinhas ao seu principal campus. Mais do que

isso, procura incentivar as reflexões acadêmicas que discutem os

determinantes sociais e o contexto da violência no Brasil.

A matéria de capa desta edição enfoca um dos trabalhos recentes

nesse tão importante campo que é a violência urbana, ao divulgar uma

tese que avalia como os movimentos sociais começaram a desenvolver

propostas originais no campo da segurança pública. Vivemos num

castelo, mas estamos atentos às demandas da sociedade.

Cada página que você, caro leitor, folhear daqui para frente

reforça esse sentimento. A diversidade de ações da Fundação mais

uma vez é o grande destaque nas matérias da Revista de Mangui-

nhos: possibilidades de novas aplicações das células-tronco, estudos

de grande relevância sobre a dengue e a tuberculose, serviços recen-

temente incorporados aos nossos hospitais, parcerias no exterior para

agregação de novas tecnologias na área de kits de diagnóstico,

reconhecimento da OMS à qualidade das vacinas aqui produzidas.

Perto de completar 108 anos, neste maio, a Fiocruz sente cada

vez mais satisfação de ser um agente a serviço da cidadania.

Boa leitura.

Paulo Marchiori Buss

Presidente da Fundação Oswaldo Cruz

EDITORIAL
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Porta da fachada frontal do Castelo de Manguinhos
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NOTAS

Saúde dos escravos
nos anúncios

Na segunda metade do século
19, o Jornal do Commercio do Rio
de Janeiro era um dos principais
periódicos do país e apresentava
uma gama variada de assuntos,
com sessões que iam desde as úl-
timas notícias da Europa até avi-
sos de escravos fugitivos. Esses
anúncios de notificação de fuga
apelavam pela identificação e de-
volução dos cativos, baseados em
uma estrutura básica repetitiva, que
apontava dados característicos (ida-
de, aparência e condições físicas,
profissão, costumes etc), locais
onde viviam e os nomes de seus
proprietários.

É a partir desses anúncios des-
critivos, publicados no ano de 1850,
que a historiadora Márcia Amantino
resolveu tentar compreender al-
guns aspectos sociais e cotidianos
da escravidão. Em artigo na revis-
ta História, Ciências e Saúde –
Manguinhos, da Fiocruz, a pesqui-
sadora verifica as condições de saú-
de e dos corpos de escravos cujas
fugas foram anunciadas no jornal
em questão. “Valendo-se das ca-
racterísticas e da saúde desses es-
cravos, pode-se inferir a situação
em que viviam”, comenta Márcia.

Quase um século após a sua desco-
berta, a doença de Chagas ainda re-
presenta um desafio internacional à saú-
de pública e permanece no grupo de
doenças negligenciadas. Para reverter
este quadro, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) reconheceu a importân-
cia global da enfermidade, há pouco
restrita à América Latina, com a cria-
ção da Rede Global para Eliminação da
Doença de Chagas. Composta por es-
pecialistas de todo o mundo e coorde-
nada pelo pesquisador visitante do La-
boratório de Doenças Parasitárias do

O atendimento prestado nos ser-
viços de saúde pode ser comprometi-
do por uma simples falha: a má quali-
dade dos prontuários médicos.
Pesquisa feita no Recife indica que
94% desses documentos foram pre-
enchidos de forma incompleta ou com
letras ilegíveis, o que interrompe o
acompanhamento do paciente e im-
pede um planejamento mais adequa-

Instituto Oswaldo Cruz, Pedro Albajar
Vinas, a rede funcionará por meio de
grupos técnicos, que trabalharão, por
exemplo, na elaboração de um projeto
piloto para um sistema georeferenciado
de coleta e armazenamento de dados,
no qual o Brasil está envolvido. “Ao es-
tender a responsabilidade sobre o con-
trole da doença de Chagas para todo o
mundo, incluindo países chamados não-
endêmicos, a iniciativa da OMS sinali-
za uma mudança de paradigma essen-
cial ao enfrentamento da doença”,
avalia o coordenador.

Pesquisador ligado ao IOC
coordena rede da OMS

Prontuário médico ilegível
do na saúde pública. Isso também
pode acontecer, por exemplo, com a
aquisição de medicamentos e na ela-
boração campanhas preventivas. O
estudo, apoiado pela Fiocruz-
Pernambuco, aponta também que 30%
dos prontuários só com dados cadastrais
da pessoa atendida. E, pior, nenhum dos
1.381 documentos analisados estava
bom, no máximo, regular.
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Brasil das cesarianas
“O Brasil é campeão do mundo

em partos cesarianos”, afirma a epi-
demiologista Silvana Granado No-
gueira da Gama, da Escola Nacional
de Saúde Pública (Ensp) da Fiocruz.
Foi essa a constatação que motivou
o trabalho de seu grupo de estudos
na investigação dos fatores médicos,
econômicos e culturais que levam às
altas taxas de partos operatórios no
país, sobretudo em serviços privados.
O estudo foi composto de entrevistas
e consultas aos prontuários de 437
grávidas atendidas em duas unidades
do sistema de saúde complementar
do Estado do Rio de Janeiro.

A pesquisa constatou que, em-
bora 70% das gestantes não tenham
manifestado preferência pela cesa-
riana no início da gravidez, 90%
delas tiveram esse tipo de parto.
“Essas taxas não parecem se relaci-
onar a fatores exclusivamente mé-
dicos, mas também a questões
socioeconômicas e culturais”, expli-
ca Silvana. “Existe uma crença, prin-
cipalmente nos níveis socioeconômi-
cos mais  e levados,  de que a
qualidade do atendimento obstétri-
co está associada à tecnologia utili-
zada no parto operatório”.

Patente em Aids
O governo brasileiro celebra mais

um avanço no combate à Aids. Re-
centemente, o Instituto de Tecnolo-
gia em Fármacos (Farmanguinhos) da
Fiocruz e a indústria farmoquímica
Blanver receberam a avaliação de
peritos europeus de que a patente
que depositaram, em parceria na
Espanha, do anti-retroviral DDI
Entérico não infringe direitos de ne-
nhum outro depósito concedido ou
depositado no mundo, inclusive no
Brasil. Até o fim do ano, o Brasil deve
começar a produzir o medicamento,
que faz parte do coquetel anti-Aids e
que, hoje, custa quase US$ 10 mi-
lhões por ano ao governo federal. A
maior parte do orçamento do Progra-
ma Nacional de DST/Aids é usada na
compra de medicamentos.

Pesquisadores da Escola Nacional
de Saúde Pública (ENSP) da Fiocruz
estão investigando o modelo de assis-
tência farmacêutica no âmbito das
endemias na Amazônia Legal. O pro-
jeto, apelidado de Mafalda, visa avali-
ar a prescrição, a dispensação de me-
dicamentos e adesão dos pacientes ao
tratamento de malária não complica-
da (que não apresenta conseqüências
graves) pelos parasitos Plasmodium
vivax e Plasmodium falciparum. Segun-
do o Ministério da Saúde (MS), mais
de 60% do território brasileiro têm con-
dições propícias à transmissão da do-
ença e cerca de 95% dos casos ocor-
rem na região abordada, onde são
registradas quase 500 mil novas ocor-
rências por ano.

Disponível na página do Minis-
tério da Saúde, o livro Vigilância e
controle de moluscos de importân-
cia epidemiológica –
diretrizes técnicas,
organizado pelo mé-
dico Ronaldo Santos
do Amaral, gerente
técnico do Programa
de Vigilância e Con-
trole da Esquistosso-
mose do Ministério
da Saúde e pelos
pesquisadores do Ins-
tituto Oswaldo Cruz
(IOC) Silvana Thien-
go e Otávio Pieri,
apresenta recomen-
dações para o controle de moluscos
de importância médica e veteriná-
ria no Brasil, incluindo a legislação
ambiental que regula a aplicação
de medidas de controle. Como a

Guia de referência em moluscos
esquistossomose é a principal do-
ença transmitida por moluscos no
país, o manual trata principalmen-

te dos moluscos do
gênero Biomphala-
ria, hospedeiro inter-
mediário da parasito-
se, com ênfase em
seus aspectos ecoló-
gicos e em técnicas
de campo e labora-
tório. A publicação,
que apresenta ainda
os procedimentos re-
comendados para o
controle do caramujo
africano, destina-se
aos profissionais en-

volvidos em planejamento, gerên-
cia e execução dos programas de
vigilância e controle, bem como aos
biólogos e parasitólogos com inte-
resse nessa área.

Produção de
audiovisuais em saúde

A Fiocruz vai premiar com R$ 480
mil, no total, seis filmes sobre saúde
pública: um média-metragem, com R$
100 mil, dois documentários e três ani-
mações de curta-metragem, com R$
60 mil cada. Esta é a primeira vez que
uma instituição científica ligada ao
Governo Federal lança um edital pú-
blico com o objetivo de incentivar a
produção nacional de vídeos sobre
temas ligados à assistência pública de
saúde. Os filmes deverão compreen-
der as seguintes temáticas: ciência e
tecnologia e saúde, ambiente e saú-
de, cidadania e saúde e educação em
saúde. O filme de média-metragem
deverá ter entre 40 e 52 minutos de
duração. E os curtas, tanto os de ani-
mação, quanto os documentários,
entre 15 e 30 minutos. As inscrições
serão aceitas durante a semana de 10
a 17 de abril. Edital disponível em
www.fiocruz.br/editora/cgi/cgilua.exe/
sys/start.htm?sid=55

Malária na Amazônia
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GENÉTICA

Conhecimento da

Genótipo de agente
da doença pode ser
mais virulento e
dificultar tratamento

Marcelo Garcia

m terço dos casos de tu-
berculose ocorridos na ci-
dade do Rio de Janeiro
entre 2002 e 2003 foi
causado por cepas de

Mycobacterium tuberculosis que apre-
sentam um genótipo particular e que
podem possuir virulência diferente do
normal. A descoberta foi feita por um
recente estudo realizado pelo Instituto
Oswaldo Cruz (IOC), em parceria com
pesquisadores da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Uni-
versidade de Cornell, nos Estados Uni-

U

tuberculosetuberculose

dos. Durante a pesquisa, identificou-
se uma “família” de linhagens do
bacilo, chamada RDRio, tendo em co-
mum a perda de uma grande fração
do DNA de uma bactéria ancestral,
num processo chamado deleção. Esta
é a maior deleção já encontrada entre
as variedades de M. tuberculosis no
mundo que pode ter conseqüências
para a transmissão e o combate à do-
ença, que ainda estão sendo estuda-
das. Apesar dos dados analisados se-
rem referentes a 2002 e 2003, os
pesquisadores acreditam que a propor-
ção de casos causados pela cepa se
mantém estável.

avançaavança
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semina-
ção ou sin-

tomas cau-
sados por este

genótipo. Po-
rém, explica que

o estudo, publicado
na edição de dezem-

bro da revista Journal of
Clinical Microbiology, apon-

tou que entre os genes perten-
centes à deleção havia dois do

tipo conhecido como “PPE” (Proline-
Proline-Glutamic acid), além de outros
com função metabólica ou ainda des-
conhecida. “Os genes PPE são geral-
mente associados com variabilidade na
apresentação de antígenos durante a
resposta imune”, conta Suffys. “A au-
sência destes genes poderia tornar es-
tas cepas menos visíveis por nosso sis-
tema de defesa”.

Presença da bactéria
no território brasileiro

pode ser maior

O pesquisador considera que mais
testes são necessários para que se deter-
minem as diferenças que essa deleção
pode trazer para a bactéria. “Ainda
estamos na fase inicial das testagens, não
há dados conclusivos para sabermos se
sua virulência foi alterada”, explica.

Apesar do grande número de ca-
sos relacionados à infecção por este
genótipo de M. tuberculosis no Rio de
Janeiro, Suffys afirma que sua origem
e distribuição ainda precisam ser
esclarecidas. Ela faz parte de um gru-
po de linhagens de M. tuberculosis de-
nominado “Latin American Meditera-
nean” (LAM), muito comum em outras
partes do Brasil e do mundo. “Apesar
de ser denominada RDRio, é possível
que ela apareça em outros pontos do
território brasileiro, onde talvez seja
ainda mais disseminada do que no Rio
de Janeiro”, o especialista pondera.
“Outras linhagens desse grupo já fo-
ram observadas dentro e fora do Brasil
e temos evidências preliminares de que

o mesmo ocorre nesse caso”.
Caso essa previsão se confirme,

de acordo com o pesquisador, será ne-
cessário ter mais atenção quanto à uti-
lização de novas formas de diagnóstico
da tuberculose. Suffys explica que, nes-
se caso, será preciso tomar cuidado para
que eles não sejam baseados em infor-
mações contidas em trechos de DNA
que façam parte da deleção da linha-
gem RDRio. “Essa deleção supostamen-
te não terá muita influência em relação
à imunização, pois acredita-se que a
vacina BCG não funciona somente à
base de um pedacinho do DNA, mas
estimula o sistema imune utilizando
parte considerável do genoma”, expli-
ca o pesquisador. “O que poderia ser
mais importante é uma virulência mai-
or da cepa RDRio o que levanta a hipóte-
se de tornar a vacinação menos efici-
ente ou causar uma doença de forma
clínica mais agressiva”, conclui.

Abandono do tratamento
é amplo e preocupa

A tuberculose é uma doença infec-
to-contagiosa, causada pela bactéria M.
tuberculosis, que atinge principalmente
o pulmão, mas pode afetar outros ór-
gãos, como rins e meninges. Ela é trans-
mitida de forma direta, de pessoa para
pessoa, através do ar ou de objetos con-
taminados. Os principais sintomas, que
no inicio podem ser fracos e dificultar o
diagnóstico, são tosse persistente, com
ou sem catarro, febre, principalmente
à tarde, sudorese noturna, falta de ape-
tite e emagrecimento. O diagnóstico é
feito através do exame do escarro e de
raio-x do tórax do paciente. Apesar de
ser 100% curável se tratada no início, o
índice de abandono do tratamento, re-
alizado com antibióticos, é grande, por
ser um processo longo, em que os sin-
tomas regridem logo nos primeiros me-
ses. Por isso, é importante que os paci-
entes procurem ajuda médico logo e só
parem o tratamento após a liberação
do médico. A vacina BCG, que deve
ser aplicada ao nascer e protege, prin-
cipalmente, contra formas mais graves
da doença. O Brasil ocupa hoje, segun-
do a Organização Mundial da Saúde, a
15ª posição entre os 22 países com maior
numero de casos de TB no mundo.

Segundo a
Secretaria Municipal

de Saúde, a tuberculose
registra cerca de nove mil ca-

sos anuais na cidade do Rio de Ja-
neiro. A principal causadora da doen-
ça é a bactéria M. tuberculosis, que
tem suas linhagens diferenciadas por
pequenas alterações do DNA. Tais
modificações podem ocorrer através de
inserções, inversões, duplicações e vári-
os outros eventos genéticos. A varieda-
de RDRio, encontrada pelos pesquisado-
res, tem sua origem numa recombinação
homóloga, que gerou uma deleção úni-
ca, com a perda de cerca de 0,5% de
todo seu genoma.

“Já foram encontradas linhagens
com outras deleções prevalentes em
outras regiões do mundo, por exemplo,
na África do Sul, mas nunca apresen-
tando uma deleção ou uma prevalência
deste tamanho”, explica o pesquisador
Philip Suffys, do Laboratório de Biologia
Molecular Aplicada a Microbactérias do
IOC, responsável por parte da caracte-
rização deste genótipo no Brasil. “Essas
diferenciações acontecem por acaso,
mas sua sobrevivência até hoje e sua
expressividade indicam que a perda
deste pedaço considerável de material
genético lhe dá alguma vantagem com-
petitiva”, diz ele.

Suffys afirma que ainda é cedo para
saber detalhes sobre a virulência, dis-
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Fabíola Tavares

A

Esperança para as doenças hepáticas
Terapia com células-tronco pode aumentar sobrevida de pacientes crônicos

inda é não é possível afir-
mar que a terapia celu-
lar pode tirar um pacien-
te da lista de transplante
de fígado. Porém, os ci-

entistas acreditam que ela poderá aju-
dar a aumentar a sobrevida dos paci-
entes enquanto eles esperam a doa-
ção do órgão. Estudo experimental re-
alizado com camundongos, no Centro
de Pesquisa Gonçalo Moniz (CPqGM),
unidade da Fiocruz na Bahia, confir-
ma essa idéia ao mostrar que o trans-
plante de células mononucleares de
medula óssea diminui as alterações do
fígado causadas por doenças hepáti-

cas crônicas, consideradas um proble-
ma de saúde pública.

A terapia reduziu significativamente
o tecido fibroso que enrijece o fígado,
provocando o mau funcionamento do
órgão. Dois grupos de animais foram
analisados. Nos que tinham cirrose, cons-
tatou-se a redução de 50%, e naqueles
que sofriam de esquistossomose, 30%.
Essa alteração provocou a melhora fun-
cional do fígado, prejudicado pela doen-
ça, e o aumento da sobrevida dos ani-
mais submetidos ao tratamento com
medula óssea. O fígado é responsável por
processar as reservas de ferro, vitaminas
e minerais no corpo. Desintoxica o orga-
nismo de substâncias químicas, drogas e
bebidas alcoólicas e produz bile para aju-

dar na digestão de alimentos e gorduras,
entre outras funções.

A redução do tecido fibroso foi acom-
panhada pela diminuição do TGF-â,
citocina (mecanismo regulador) conheci-
da por participar da formação da fibro-
gênese hepática, quando encontrada em
elevada quantidade no organismo. Os
níveis dessa substância ficaram próximos
aos dos animais infectados e não trata-
dos, que serviram de grupo controle.

O número de células-tronco do fíga-
do, conhecidas como células ovais, tam-
bém aumentou três vezes mais, quan-
do comparado com o do grupo contro-
le.  Essas células só são ativadas quan-
do a lesão do órgão é intensa ou quan-
do, por algum motivo, as células do fí-

BIOTECNOLOGIA

Sheilla em ação na Fiocruz-
Pernambuco: estudo indicou redução
da fibrose que enrijece o fígado

Br
un

a 
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gado, os hepatócitos, estão impedidas
de se replicarem.

O estudo também mostrou que as
células de medula óssea são capazes de
migrar para o tecido lesado, participan-
do ativamente da redução do tecido fi-
broso. Como a diminuição do tecido fi-
broso se processa e quais os mecanis-
mos envolvidos nessa atividade são ques-
tões a serem respondidas nos próximos
estudos da pesquisadora.

No caso dos camundongos infecta-
dos com o Schistosoma mansoni, para-
sita causador da esquistossomose, em
particular, eles voltaram a produzir
albumina, uma proteína de alto valor
biológico, presente no sangue e sinteti-
zada pelo fígado, em padrão mais pró-
ximo do normal. Essa alteração da
albumina, apresentada pelos roedores
em quadros de doenças hepáticas
crônicas, não acontece com o homem.

Injetadas nos animais por via
endovenosa e diretamente no fígado, as
células mononucleares, que, acredita-
se, representam menos de 1% das cé-
lulas-tronco, foram percebidas no teci-
do lesado por até quatro meses, após o
tratamento. Para os camundongos esse
é um período considerável porque ele
vive, em média, três anos. “A presença
das células foi mais atuante até os dois
meses como ocorreu com estudo expe-
rimental utilizando terapia celular em
doença de Chagas”, destaca Sheilla
Andrade, bióloga do Departamento de
Imunologia do Centro de Pesquisa Aggeu
Magalhães, a Fiocruz de Pernambuco,
responsável pela pesquisa.

As células mononucleares de me-
dula óssea foram obtidas a partir da tí-
bia e dos fêmures (ossos) de camundon-
gos verdes transgênicos (GFP), que têm
proteína verde fluorescente. Essa subs-
tância permite o rastreamento das célu-
las no animal doente.

A avaliação da capacidade migra-
tória das células mononucleares se deu
por meio de técnicas de imunofluores-
cência, que permitiu a visualização das
células através da absorção de luz, e da
detecção do DNA da célula do doador.

Modelo - No estudo, dividido em
três etapas, desenvolveu-se um modelo
de cirrose nos animais para analisar a con-
tribuição das células mononucleares de

medula óssea nas lesões do fígado. A
procura foi por um modelo que repre-
sentasse, o mais próximo possível, a do-
ença em seres humanos.

Para isso, camundongos genetica-
mente iguais, da linhagem C57BL/6, re-
ceberam doses repetidas de tetracloreto
de carbono, o CCL4, substância química
que intoxica o fígado, duas vezes por se-
mana, durante seis meses. A solução era
diluída em azeite de oliva combinado
com álcool e ingerida pelo animal por
via oral, utilizando-se uma agulha que a
canalizava direto para o estômago.

Com base nos estudos experimen-
tais, a Fiocruz Bahia vem realizando es-
tudos clínicos com células mononucleares
de medula óssea em humanos, no
CPqGM, pelo grupo dos pesquisadores
Milena Soares e Ricardo Ribeiro dos San-
tos, em parceria com o Hospital São
Rafael, na Bahia. “Estes estudos mostram
que a terapia celular é um método
exeqüível e seguro, e potencialmente
eficaz”, afirma Sheilla. Ela desenvolveu
o estudo, orientado pela pesquisadora
Milena Soares, como trabalho de con-
clusão do doutorado em patologia, uma
parceria do CPqGM com a Universidade
Federal da Bahia, em Salvador. O estudo
foi aprovado pelo Comitê de Ética Ani-
mal da Fiocruz.

Segundo a pesquisadora, uma vez
comprovada a eficiência das células
mononucleares no tratamento das doen-
ças hepáticas crônicas, elas serão uma
fonte acessível para transplante. Isso por-
que elas podem ser retiradas do próprio
homem, inexistindo problemas relaciona-
dos com a compatibilidade de doadores.

Hoje, o transplante de fígado é a
melhor alternativa de tratamento para os
pacientes com doenças hepáticas graves.
Mas ele ainda é um procedimento de
risco, que depende de vários fatores para
ser realizado, como a disponibilidade do
órgão, que só vem de doador cadáver, e
a inexistência de doenças associadas, que
tornam esse processo contra-indicado.

“Essa realidade justifica a necessi-
dade de desenvolvimento de novas es-
tratégias de tratamento como o de cé-
lulas tronco”, enfatiza. As causas mais
comuns das doenças hepáticas crônicas
são o consumo excessivo de álcool e as
hepatites virais, provocadas pela infec-
ção pelos vírus tipo B e C.

Avanços na terapia
com humanos

Os resultados da segunda fase das
pesquisas com células-tronco em paci-
entes com doenças graves no fígado
acabam de ser tabulados. O ensaio clí-
nico, que durou um ano e envolveu 30
voluntários, demonstrou avanços signi-
ficativos nos três primeiros meses que
seguiram a injeção de células-tronco
extraídas da medula óssea, pela arté-
ria hepática através de cateterismo, no
fígado dos pacientes.

Realizado com grupo controle,
método em que a terapia é adminis-
trada apenas em uma parte dos paci-
entes, enquanto a outra serve de con-
trole para posterior comparação, o ex-
perimento, o primeiro do mundo nesta
modalidade,  comprovou o aumento
de 16% nos níveis de albumina entre
aqueles que receberam as células.
Outro dado animador foi a redução do
indicador na classificação Child Pugh,
que mede as funções hepáticas. En-
quanto os submetidos à terapia celular
tiveram registro de oito pontos negati-
vos, os demais apresentaram cinco
pontos positivos. “Quanto maior a pon-
tuação nessa classificação, pior o de-
sempenho do fígado”, explica a pes-
quisadora Milena Soares. Em relação
ao índice Meld, houve estabilização por
parte dos tratados e piora para os não
tratados.

A pesquisa também identificou
que os avanços ocorridos nos primeiros
três meses praticamente cessam ao
completar um ano do procedimento.
“Estes resultados sugerem a aplicação
de mais doses de células para se ter
um efeito terapêutico adequado, a
depender do caso”, aponta Milena, que
está, juntamente com a equipe do Hos-
pital São Rafael - onde as pequisas fo-
ram feitas -, elaborando uma proposta
ao Ministério da Saúde para a realiza-
ção de um estudo maior, envolvendo
pesquisadores e instituições de diversas
partes do país. Os resultados da pes-
quisa foram apresentados na sessão
presidencial do Congresso Mundial de
Hepatologia, nos Estados Unidos. “Foi
a primeira vez que um trabalho do Bra-
sil recebeu esta distinção”, destaca ela.
(Antônio Brotas)
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GENÉTICA

Bruna Cruz

penas um genótipo para
cada um dos três tipos do
vírus da dengue está cir-
culando em Pernambuco
desde 1987, quando foi

registrada a primeira epidemia da do-
ença no estado pelo tipo 1 (DENV-1).
Desde então, sempre que um novo
sorotipo foi inserido na localidade, ob-
servou-se um aumento significativo na
incidência de casos, devido ao grande
número de pessoas susceptíveis ao ví-
rus. Essas e outras constatações são fru-
to de um estudo do Centro de Pesqui-
sa Aggeu Magalhães (CPqAM),
unidade da Fiocruz em Pernambuco,
em colaboração com o Laboratório
Central de Saúde Pública do estado
(Lacen-PE), que analisou os aspectos
epidemiológicos, clínicos e laboratori-
ais da evolução da dengue no estado
até o ano de 2006.

As análises genéticas dos vírus isola-
dos em Pernambuco mostraram que,
para o tipo 1, o conjunto de genes que o
caracterizam é o Américas/África. Para
o tipo 2, é o denominado Sudeste da
Ásia. Já o tipo 3 circulante, e que cau-
sou a última grande epidemia no estado
em 2002, é o Índia Subcontinental. “Es-
ses genótipos são considerados de alto
impacto epidemiológico e estão associ-
ados à ocorrência de casos de dengue
hemorrágica em vários países. Entretan-
to, ainda não se pode afirmar se eles
são os responsáveis pelo aumento do
número de casos de dengue hemorrágica
em Pernambuco nos últimos anos”, co-
mentou Marli Tenório Cordeiro, autora
do estudo e pesquisadora do Departa-
mento de Virologia e Terapia Experimen-
tal (Lavite) da Fiocruz de Pernambuco.

De 1988 a 1994, não houve
registro de casos nativos da doença,
o que os especialistas chamam de “si-
lêncio epidemiológico”. Mas em 1995
o estado voltou a apresentar casos de
dengue (9.982), desta vez, pelo tipo

2, em sua maioria. Em 1996, o núm-
ero chegou a 22.722, 128% maior que
no ano anterior. De 1997 a 1998, os
casos foram aumentando (32.627, em
1997, 52.633, em 1998), mas de 1999
a 2001, o número de registros caiu
32% (17.112, em 2001). Neste perío-
do, o contágio se alternou entre os
sorotipos 1 e 2. Já em 2002 (116.254
casos), o tipo 3 foi inserido, afetando
tanto os que já haviam tido a doença
em outras ocasiões, como os que ain-
da não haviam entrado em contato
com o vírus, contabilizando um au-
mento de 877% em relação ao nú-
mero de casos de 2001. Cerca de
380.492 casos foram notificados no
período do estudo, com 612 confirma-
dos da forma hemorrágica, levando 33
pessoas a óbito.

A taxa de incidência da doença
aumentou de 134 para 1.438 casos
por cem mil habitantes nas epidemi-
as de 1995 e 2002, respectivamente.
O maior número
de casos de den-
gue em cada epi-
demia (83,3%) foi
notificado no pri-
meiro semestre de
cada ano, durante
os meses de mar-
ço a maio, período
em que ocorrem
chuvas sazonais.

SINTOMAS –
As manifestações
clínicas mais impor-
tantes entre os ca-
sos confirmados
laboratorialmente
(48.900) foram fe-
bre (91,4%), cefa-
léia (84,1%), dores
musculares (61%), dor atrás do olho
(61%), dor nas articulações (56,4%),
prostração (52,8%) e erupções
cutâneas vermelhas (49,2%). Mas foi
a ocorrência de formas atípicas da do-

ença que chamou a atenção. A partir
de 1997 foram registrados e confirma-
dos 32 casos de manifestações neuro-
lógicas, tanto em casos de infecção pri-
mária, como secundária, pelos três
sorotipos da dengue. “Poucos profissi-
onais foram capazes de associá-las
com a infecção pelo vírus da dengue.
Nesse caso, o diagnóstico laboratorial
é imprescindível”, alertou Marli.

Segundo a pesquisadora, o estudo
contribuirá para o trabalho de vigilân-
cia epidemiológica e laboratorial da do-
ença no estado. O trabalho, apresenta-
do como tese de doutorado em saúde
pública do CPqAM, foi orientado pelos
pesquisadores Eduardo Freese (CPqAM),
Hermann Schatzmayr e Rita Nogueira,
os dois últimos do Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz), e realizado com dados da
Secretaria de Saúde e do Laboratório
Central (Lacen) de Pernambuco. Os re-
sultados serão publicados em formato
de livro ainda este ano.

Os mecanismos da dengue
Estudo traça perfil da doença em Pernambuco

A

Marli Tenório analisou a
evolução da dengue até 2006

Bruna Cruz
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disponibilidade da terapia
anti-retroviral, que é
fornecida gratuitamente
pelo Ministério da Saúde,
melhorou a qualidade de

vida e aumentou a sobrevida dos porta-
dores do HIV no Brasil. Uma das
consequências desta situação é a neces-
sidade de investir em medidas de pre-
venção da transmissão do vírus. Agora,
um projeto internacional com a partici-
pação do Instituto de Pesquisa Clínica
Evandro Chagas (Ipec) da Fiocruz pro-
mete levantar importantes dados para
diminuir o risco de transmissão sexual do
vírus HIV entre os chamados casais
sorodiscordantes.

Quando um dos parceiros vive com
HIV/Aids e o outro não, o casal é cha-
mado de sorodiscordante. Atualmente,
o número de casais com esse perfil vem
aumentando, de acordo com estudos fei-
tos por serviços de saúde do mundo todo.

Segundo os especialistas, há uma
série de fatores ligados à transmissão
do HIV entre casais sorodiscordantes.
Adquirir outras doenças sexualmente
transmissíveis (DST), por exemplo, au-
menta a chance de transmissão do HIV.
Dados da literatura mostram também
que o fato de saber-se portador do HIV
não implica, necessariamente, em uso
do preservativo em todas as relações
sexuais, mesmo com parceiro não por-
tador ou de sorologia desconhecida.

O Ipec, em parceria com o Hospi-
tal Geral de Nova Iguaçu (HGNI) no
projeto, está recrutando voluntários
para participar do estudo. Os casais
participantes têm garantido o sigilo das
informações e o benefício de receber
assistência clínica em HIV/Aids e outras
doenças sexualmente transmissíveis,
aconselhamento individual e de casal
voltado para a saúde sexual e reprodu-
tiva. Os casais que desejam participar
do projeto devem atender aos seguin-
tes requisitos: estar em um relaciona-

mento onde apenas um dos dois seja
portador do vírus da Aids e nunca ter
usado medicamentos para tratamento
da Aids. Podem ser casais heterossexu-
ais ou homossexuais masculinos.

“Um dos aspectos importantes do
projeto desenvolvido pela Fiocruz é o
cuidado com a saúde dos parceiros.
Questões relacionadas ao impacto da
revelação diagnóstica ao parceiro
soronegativo, aos direitos sexuais e
reprodutivos, aos cuidados necessários
para a prevenção do HIV, entre outras,
são discutidas com o casal”, explica a
psicóloga Sandra Lúcia Filgueiras, que
participa do projeto.

Troca de experiências
entre casais é

diferencial do trabalho

Para outro integrante da equipe,
o psicólogo Nilo Martinez, a sociali-
zação dos casais é um dos destaques
da pesquisa. “Conviver com as pes-
soas que passam pela mesma situa-
ção, conversar sobre questões dos
sorodiscordantes que não estão ne-
cessariamente presentes na vida de
uma pessoa soropositiva sem par-
ceiro soronegativo, faz com que
o casal se sinta acolhido. É a sen-
sação de pertencimento, de fa-
zer parte de um grupo, de verifi-
car que o outro também tem
os mesmos problemas”, ex-
plica Nilo, acrescentando
que os aconselhamentos e
as dinâmicas de grupos
de casais são técnicas
que têm dado resulta-
dos significativos.

“O avanço terapêu-
tico e científico no trata-
mento da doença tem
permitido que as pesso-
as se relacionem apesar
do vírus. Hoje, não se fala

mais em grupo de risco e sim, se dis-
cute as condições que colocam as pes-
soas em maior ou menor vulnerabili-
dade para a Aids. A prevenção
continua sendo o grande desafio, pois
implica em mudanças de atitude dian-
te da vida e seu enfretamento envolve
o compromisso de toda a sociedade.
Todos podem estar vulneráveis em al-
gum momento de suas vidas”, diz a
diretora do Ipec, a infectologista Valdiléa
Veloso, que sublinha que “apesar das
melhorias do tratamento ainda temos
muito que avançar em relação à
estigmatização e à discriminação das
pessoas que vivem com a Aids”.

A pesquisa internacional é coorde-
nada pela Rede de Ensaios para a Pre-
venção do HIV (HIV Prevention Trials
Network - HPTN), dos Institutos Nacio-
nais de Saúde (NIH) do governo ame-
ricano. O estudo foi analisado e apro-
vado por comitês de ética em pesquisa
brasileiros e internacionais, pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) e é acompanhado pelo Comi-
tê Comunitário Assessor (CCA), forma-

do por representantes
da sociedade civil
organizada.

A
Ísis Breves

Um é soropositivo, o outro não
Projeto avalia transmissão do HIV entre casais

PESQUISA
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Diferencial no atendimento de crianças
SERVIÇOS

Roberta Monteiro

rianças e adolescentes
portadores de muco-
polissacaridose já podem
contar com o Centro de
Tratamento Ambulatorial

para Infusões Venosas e Terapia de
Reposição Enzimática, inaugurado re-
centemente no Instituto Fernandes Fi-
gueira (IFF), unidade da Fiocruz. De
acordo com o médico do Departamen-
to de Genética Médica do IFF, Juan
Llerena, o novo centro garante as con-
dições hospitalares adequadas para
pacientes que utilizam periodicamen-
te medicações venosas como parte do
tratamento da doença.

A mucopolissacaridose (MPS) é uma
doença metabólica e hereditária causa-
da por erros inatos de metabolismo e que
determinam a diminuição de enzimas
fundamentais para o funcionamento do
corpo. Segundo dados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE),
estima-se que surjam 100 novos casos
por ano da doença no Brasil.

Segundo o geneticista, a implanta-
ção do Centro de Tratamento em ambi-

C

IFF inaugura centro para infusões venosas e terapia de reposição enzimática

ente ambulatorial garante que todos os
procedimentos em crianças portadoras
de doenças genéticas sejam realizados
sem precisar ocupar leitos nas enferma-
rias de pediatria. “Para pacientes consi-
derados saudáveis, apesar de terem uma
doença crônica, não haverá necessida-
de de internação hospitalar, uma vez
que o centro de infusão apresenta toda
a segurança e conforto necessário para
um atendimento médico dentro das exi-
gências técnicas para este tipo de pro-
cedimento”, explica Llerena.

Doenças genéticas
serão próxima meta

O IFF oferece tratamento primordi-
almente para crianças que apresentam
mucopolissacaridoses do tipo 1, 2 e 4
otimizando três leitos, todas as terças e
quintas-feiras, no período da manhã e
da tarde. Nos outros dias, pacientes de
outras especialidades recebem tratamen-
to específico, como a imunoterapia e as
transfusões sanguíneas aos prematuros.
Em média, cada criança permanece de
quatro a cinco horas no Instituto para a
terapia de reposição enzimática. “Cada
doença tem uma via metabólica defei-

tuosa e para cada uma delas há uma
enzima específica. Se hoje tratamos
quatro grupos de doenças metabólicas,
incluindo a doença de Pompe, no IFF,
esperamos que em um futuro próximo
possamos oferecer tratamento para um
número bem maior de doenças genéti-
cas, através deste tipo de intervenção”,
completa Llerena.

Além do IFF, este tipo de tratamen-
to enzimático também é oferecido pelo
Instituto de Puericultura Martagão
Gesteira, pelos hospitais universitários
Clementino Fraga da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ) e Pedro
Ernesto da Universidade Estadual do Rio
de Janeiro (Uerj), e pelo Hemorio. No
entanto, o IFF é o único hospital no Es-
tado do Rio de Janeiro a ter um espaço
exclusivamente reservado para este pro-
cedimento para crianças em nível
ambulatorial. Para Llerena, o Centro de
Infusão do IFF representa um grande
avanço no manejo das doenças genéti-
cas, que até recentemente somente
poderiam ser diagnosticadas e tratadas
de forma paliativa. “Trata-se de uma
transição para o modelo de atendimen-
to hospital-dia”, esclarece Llerena.

As novas instalações ampliaram
o conforto dos usuários
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Respostas à violência

CIDADANIA

Tese avalia como os movimentos

sociais começaram a desenvolver

propostas originais no campo da

segurança pública

O AfroReggae foi um dos principais grupos pesquisados (foto: Jerê Ferreira)

Q
Fernanda Marques

uando a sociedade civil
se mobiliza, ela aumen-
ta sua força para pressi-
onar governos e influen-
ciar a elaboração e a

execução de políticas públicas mais
democráticas e eficientes. Na área da
saúde, vários são os exemplos. Movi-
mentos sociais tiveram papel decisivo
em conquistas como o acesso gratuito
e universal aos medicamentos anti-
retrovirais; a abertura dos debates so-
bre direitos reprodutivos e sexuais das
mulheres; e a extinção dos manicô-
mios. Já na área da segurança públi-
ca, a participação dos movimentos so-
ciais tem sido reduzida.
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No entanto, recentemente, inicia-
tivas de aproximação entre organiza-
ções da sociedade civil e a polícia vêm
demonstrando que, a partir desse diá-
logo, podem surgir estratégias criati-
vas de enfrentamento da violência no
campo da segurança pública. Nesse
contexto, destacam-se as respostas que
grupos de jovens de favelas têm dado
à criminalidade nas periferias, assim
como a atuação do movimento ho-
mossexual no combate à homofobia.
A conclusão é da tese de doutorado da
psicóloga Silvia Ramos, defendida na
Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp)
da Fiocruz, sob orientação da sociólo-
ga e sanitarista Cecília Minayo.

O estudo incluiu revisão bibliográ-
fica, análise documental, aplicação de
questionários e entrevistas, atividades
que se somaram à experiência profis-
sional de Silvia. De 1999 a 2000, na
Secretaria de Segurança do Estado do
Rio de Janeiro, ela trabalhou com gru-
pos do movimento homossexual na cri-
ação de um atendimento telefônico
denominado Disque Defesa Homosse-
xual. Mais tarde, engajou-se em um pro-
jeto do Grupo Cultural AfroReggae jun-
to à Polícia Militar (PM) de Minas Gerais.

Pesquisadora do Centro de Estu-
dos de Segurança e Cidadania (CESeC)
da Universidade Candido Mendes, Sil-
via observou que a polícia, historica-
mente, não tem experiência de inte-
ração com os movimentos sociais.
Estes, por sua vez, muitas vezes não
apresentam uma agenda bem defini-
da de reivindicações e desconhecem
as atribuições e o cotidiano de bata-
lhões e delegacias. O resultado costu-
ma ser a falta de diálogo inserida num
cenário de aumento da violência, que
atinge, sobretudo, os mais jovens, os
homens, os negros e os moradores de
áreas mais pobres.

“As taxas de mortes violentas in-
tencionais no Brasil estão entre as
mais altas do mundo há mais de duas
décadas”, diz Silvia. Em 1980, o país
registrava cerca de 12 homicídios por
100 mil habitantes. No início do sé-
culo 21, o número já havia dobrado.
Em 2005, a taxa de homicídios de
jovens de 23 anos no Brasil foi de cer-
ca de 130 por 100 mil. Consideran-

do-se apenas os jovens negros, ela
subia para 174 por 100 mil.

As diferenças também são signifi-
cativas quando se analisa a geografia
da violência. No Rio de Janeiro, por
exemplo, a Zona Sul, que concentra
os bairros mais nobres da cidade, apre-
senta uma taxa de sete homicídios por
100 mil habitantes. Já a Zona Oeste e
os subúrbios chegam a registrar 70
homicídios por 100 mil habitantes, num
contexto onde a violência passa a ser
encarada como algo ‘natural’.

“A pequena capacidade de pres-
são política por parte das principais ví-
timas da violência letal explica o des-
pertar tardio dos governos, da mídia e
da sociedade civil brasileira para o tema
da segurança pública e para a urgên-
cia de programas de redução de ho-
micídios”, afirma Silvia. “A violência
e a questão da ordem não remetem
apenas ao Estado, mas cada vez mais
às pessoas, afetadas em suas existên-
cias singulares pelo temor de diversas
ameaças, reais ou potenciais”.

Saúde versus
segurança pública

No campo da saúde, os movimen-
tos sociais têm sido muito mais ativos.
O movimento da Reforma Sanitária –

que nasceu da luta contra a ditadura,
consolidou-se na 8ª Conferência Nacio-
nal de Saúde, em 1986, e garantiu na
Constituição de 1988 as diretrizes para
o Sistema Único de Saúde (SUS) – for-
taleceu a relação entre médicos, auto-
ridades e funcionários das secretarias e
do ministério, intelectuais e diversos
segmentos da sociedade civil. Assim,
enquanto a Constituição representava
uma vitória da articulação social na área
da saúde, ela não trazia nenhuma no-
vidade efetiva no campo da segurança
pública – tema que permanecia num
deserto de participação social.

Os próprios intelectuais de esquer-
da, em geral progressistas, não deram
muita atenção ao tema da segurança
pública. Surgiram trabalhos acadêmicos
que abordavam questões como os pre-
sos políticos e a tortura, mas faltavam
debates, por exemplo, sobre as reformas
necessárias na polícia. “Prevalecia a idéia
de que a polícia era uma coisa vincula-
da à ditadura e não precisaria ser discu-
tida no âmbito de uma sociedade de-
mocrática”, comenta Silvia. Assim, a
polícia permaneceu fechada ao contro-
le externo, à participação popular e às
críticas públicas mesmo após a edificação
institucional da democracia.

Soma-se a isso o fato de que,
durante muito tempo, o gestor de se-

Umas das características do AfroReggae é formar artistas que sirvam de inspiração ao jovem
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gurança pública esteve associado à fi-
gura do ‘general’. Pesquisadores, pro-
fessores universitários e militantes de
ONGs ocuparem cargos de gestores já
era comum na área da saúde, mas isso
só se tornou uma realidade no campo
da segurança pública no final dos anos
90. O primeiro pesquisador brasileiro a
assumir um posto de comando nessa
área foi o cientista social Luiz Eduardo
Soares, em 1999, no Rio de Janeiro.

Jovens de favelas são
novos atores sociais

Na análise de Silvia, as organiza-
ções da sociedade civil, embora tardi-
amente, já começaram a descobrir que
podem e devem participar ativamente
na produção de respostas originais para
os problemas da criminalidade e da
segurança. “Nesse sentido, a grande
novidade são os grupos de jovens de
favelas e bairros de periferia, que, ape-
sar de sua heterogeneidade e da au-
sência de uma articulação formal en-
tre eles, constituem novos atores
sociais, políticos e culturais preocupa-
dos em tomar atitudes contra a violên-
cia”, explica a pesquisadora, que es-
tudou em profundidade as experiências
de um desses grupos, o AfroReggae.

Silvia identificou nesses grupos ca-
racterísticas comuns e que, muitas ve-

Eles se organizam em torno de
experiências culturais onde combinam
produção artística com combate à de-
sigualdade social; discutem o proble-
ma da violência em suas músicas, es-
tética e atitudes; e buscam construir
um novo estereótipo do jovem da fa-
vela, que emerge como artista de su-
cesso, dissociado da imagem da
criminalidade. Os grupos de jovens de
favelas atuam como mediadores de
suas comunidades com o resto da so-
ciedade, inclusive com a polícia.

Um exemplo disso está na traje-
tória do AfroReggae, criado como uma
ONG na favela de Vigário Geral em
1993, mesmo ano em que essa comu-
nidade foi alvo de uma chacina polici-
al. Para promover a cidadania dos jo-
vens das favelas, por meio de uma
formação cultural e artística, o grupo
oferece oficinas de percussão, teatro,
circo, capoeira, vídeo e informática em
Vigário Geral, Parada de Lucas,
Cantagalo, Ramos e Complexo do Ale-
mão. A iniciativa já originou uma ban-
da e outros conjuntos de profissionais
que se apresentam no Brasil e no exte-
rior. Logo, surgiu também uma empre-
sa do AfroReggae. São os recursos des-
sa empresa e de doações, convênios e
patrocínios que sustentam a ONG.

Embora os jovens ligados ao
AfroReggae já tivessem vivenciado ex-

zes, os distinguem das ONGs clássicas.
Eles estão interessados no mercado e
têm fins lucrativos. Investem nas
trajetórias individuais, buscando formar
artistas que sirvam de modelo e inspi-
rem outros jovens a abraçarem a arte
e não o tráfico. Valorizam o perten-
cimento à comunidade, mas desejam
ter visibilidade bem além dos limites
da favela. A denúncia do racismo e a
afirmação da raça negra também ca-
racterizam esses grupos.

Oficina de percussão: forma
de reduzir distância entre

policiais e jovens de favelas

Para Silvia Ramos, coordenadora do estudo, os grupos
produzem agenda para governos, mídia e sociedade civil

Jerê Ferreira

Cristina Lacerda
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periências de violência policial e, por
causa dos ressentimentos, prevale-
cesse no grupo uma cultura ‘anti-
polícia’, eles sugeriram a realização
de um projeto junto à polícia. Assim,
em 2004, teve início o Juventude e
Polícia, uma iniciativa na qual jovens
do AfroReggae davam aulas de per-
cussão para policiais dentro de dois
batalhões da PM de Minas Gerais.

A idéia era reduzir a distância en-
tre os jovens das favelas e os policiais,
por meio da arte e do respeito à ‘cul-
tura do outro’. O sucesso do projeto
garantiu sua continuidade nos anos
seguintes. “Os resultados indicaram
que é possível valorizar os aspectos
humano, lúdico e artístico de policiais
ao mesmo tempo em que se reduz o
preconceito dos policiais sobre os mo-
radores das favelas”, avalia Silvia.

Em sua tese de doutorado, a pes-
quisadora destaca cinco elementos-
chave para o êxito da iniciativa: ela
não mobiliza apenas a razão, mas tam-
bém as emoções; em vez de impor mu-
danças aos policiais, propõe vivências
inusitadas para todos os envolvidos;
questiona tanto a imagem que os jo-
vens das favelas fazem da polícia como
a imagem que a polícia faz dos jovens
das favelas; e, por fim, leva esses
questionamentos para toda a socieda-
de, na medida em que ganha visibili-
dade na mídia.

A difícil reprodutibilidade é uma
das limitações do projeto. Afinal, ou-
tros grupos podem não produzir o mes-
mo impacto simbólico do AfroReggae e
outros batalhões da PM podem resis-
tir às atividades propostas. Silvia ad-
verte que projetos como o Juventude
e Polícia não devem ser idealizados
nem apontados como solução para a
violência. “Nenhuma alteração se ve-
rifica na taxa de homicídios de jovens
nas favelas onde os grupos mais
estruturados atuam há anos”, desta-
ca. “A principal contribuição desses
grupos é a sua capacidade de esta-
belecer mediações e produzir agen-
das para governos, mídia e socieda-
de civil sobre sujeitos e temas antes
silenciados ou invisíveis”.

Movimento homossexual
e suas influências

Os discursos e práticas adotados pelo
movimento homossexual para influenci-
ar as políticas públicas de enfrentamento
da violência também foram analisados
por Silvia. De acordo com a pesquisado-
ra, a trajetória desse movimento no Bra-
sil começa nos anos 80 com denúncias
de agressões e de discriminações moti-
vadas pela orientação sexual.

Essas denúncias, de fato, contri-
buíam para colocar em pauta o proble-
ma da homofobia, mas também cria-
vam uma imagem de vitimização dos
homossexuais que os afastava de uma
postura mais propositiva sobre a
temática. “O movimento permaneceu
até o final dos anos 90 na perspectiva
da denúncia, afirmando uma represen-
tação dos homossexuais como vítimas
de uma violência que não podiam evi-
tar”, diz Silvia. “É notável o contraste
entre essa postura passiva no campo
de propostas para a segurança pública
e o vigor das práticas do ativismo ho-
mossexual na área da saúde, onde sua
criatividade e suas reivindicações para
o combate e a prevenção do HIV fo-
ram amplamente responsáveis pelo
êxito das respostas brasileiras à epide-
mia de Aids”, compara.

A partir de meados da década de
90, ao mesmo tempo em que se multi-
plicavam as ONGs dedicadas à defesa
da diversidade sexual, o movimento
homossexual adquiriu novas configura-
ções, motivadas por uma série de pro-
cessos. O primeiro aconteceu no âmbi-
to do Poder Legislativo, onde emergiram
diferentes iniciativas para coibir a discri-
minação e ampliar os direitos dos ho-
mossexuais. O segundo foi a consolida-
ção de um mercado de bens e serviços
destinados a homossexuais. O terceiro
consistiu na adoção de uma política de
visibilidade maciça para o movimento,
materializada nas paradas do Orgulho
GLBT (sigla usada para designar gays,
lésbicas, bissexuais e transgêneros). O
quarto processo, por fim, diz respeito à
aproximação do movimento com o am-
biente acadêmico e universitário.
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É nesse cenário que ocorre a pri-
meira experiência de política pública
voltada aos homossexuais na esfera da
segurança pública: o Disque Defesa
Homossexual, criado em 1999 na Se-
cretaria de Segurança do Estado do Rio
de Janeiro. “A análise dos primeiros 500
casos atendidos por esse programa re-
velou a intensidade de dinâmicas coti-
dianas e silenciosas de homofobia”,
lembra Silvia. Além disso, pesquisas
realizadas nas Paradas do Orgulho GLBT
mostraram que, embora mais de 60%
dos entrevistados relatassem já ter so-
frido alguma experiência homofóbica,
somente 10% haviam registrado a ocor-
rência na polícia. “Está claro o
descompasso entre a alta incidência de
vivências homofóbicas e as ainda tími-
das demandas por políticas de seguran-
ça e justiça”, ressalta Silvia.

Contudo, avanços importantes já
têm sido observados. Prova disso foi a
realização, em 2007, do 1º Seminário
Nacional de Segurança Pública e Com-
bate à Homofobia, que reuniu cerca de

300 participantes entre ativistas do mo-
vimento homossexual, policiais civis e
militares, acadêmicos e representantes
do governo. Os objetivos principais eram
a troca de experiências e a construção
coletiva de diretrizes para a criação do
Plano Nacional de Segurança Pública
para o Enfrentamento da Homofobia.
“O seminário não significou que o mo-
vimento homossexual constituiu uma
agenda para a segurança, mas que ele
definiu demandas, está construindo um
discurso e começa a desenvolver práti-
cas nesse campo”, argumenta Silvia.

Se esse Plano Nacional e outras
iniciativas similares funcionarão a con-
tento, ainda é cedo para dizer. “Se
planejamentos e ações integradas de
segurança pública em nível nacional
ocorrerão ou não, em grande medida,
isto dependerá da capacidade de pres-
são que a sociedade for capaz de exer-
cer para que os governos, nos três
âmbitos, reconheçam a urgência dos
temas da violência e da segurança
pública”, conclui a pesquisadora.

A homofobia foi colocada em evidência pelo movimento homossexual
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Testes
rápidos para
diagnóstico

IMUNOBIOLÓGICOS

Parceria com grupo norte-americano prevê
kits para Aids, leishmaniose e leptospirose
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Edilene Lopes

Fiocruz assinou três novos
contratos de transferên-
cia de tecnologia com a
empresa norte-america-
na Chembio Diagnostics.

Os contratos se referem à produção de
dois novos testes rápidos para diagnós-
tico (leptospirose e leishmaniose cani-
na), além de imunoblot rápido para
confirmação sorológica da infecção
pelo HIV. De acordo com o gerente do
Programa de Reativos para Diagnósti-
cos do Instituto de Tecnologia em Imu-
nobiológicos (Biomanguinhos) da Fio-
cruz, Antonio Ferreira, a previsão é de
que seja dobrada a produção atual de
testes rápidos fornecidos ao Ministério
da Saúde (MS) - de um milhão/ano
para cerca de dois milhões/ano.

Os três novos produtos utilizam a
plataforma tecnológica conhecida como
DPP (dual path platform), que permite
um resultado com mais sensibilidade
sem prejudicar o desempenho relacio-
nado à especificidade. Biomanguinhos
vai fornecer os produtos para o MS, que
atualmente não dispõe de testes rápi-
dos de leishmaniose canina e leptos-
pirose. Com este dois novos produtos o
MS terá uma melhoria significativa nas
ações de controle das duas enfermida-
des. A transferência de tecnologia do
imunoblot rápido para confirmação
sorológica da infecção pelo HIV vai re-
duzir os custos do ministério.

“A tecnologia DPP é uma evolução
tecnológica importante na área de teste
rápido e se constituirá em uma impor-
tante plataforma tecnológica na área de
reativos para diagnóstico. Sem dúvida,
a concepção do teste que permite o di-
agnóstico em poucos minutos, seja no
campo ou ambulatórios, será um instru-
mento de enorme valor para a saúde
pública. A Chembio tem sido uma par-
ceira importante nesta área e esperamos
solidificar ainda mais a aliança
tecnológica para desenvolvimento e ofer-
ta de novos produtos”, explica o diretor
de Biomanguinhos, Akira Homma.

“No caso do diagnóstico do HIV, a
instrução do Ministério da Saúde indica
a utilização de dois testes rápidos para
identificar a doença. Normalmente, são

usados o teste Elisa ou outros testes
convencionais. Quando há divergência
de resultados, é necessário fazer uma
confirmação do diagnóstico e o imuno-
blot será usado para esta confirmação.
O produto é uma patente recente da
Chembio, depositada em 2006, e trará
uma economia de, pelo menos, quatro
vezes em relação aos produtos simila-
res utilizados hoje nos serviços de saúde
do país”, afirma Ferreira.

O processo de transferência de tec-
nologia terá duração de dois anos. A
partir da assinatura do contrato, a pro-
dução do imunoblot rápido será inicia-
da e começarão os estudos multi-
cêntricos para os outros dois produtos.

A

Teste rápido que utiliza plataforma DPP (dual path platform)

A perspectiva é de que os três produ-
tos comecem a ser oferecidos à rede
pública ainda no segundo semestre de
2008. Prevê-se que sejam produzidos,
anualmente, entre 500 e 750 mil tes-
tes de leishmaniose canina; entre 70 e
100 mil de leptospirose e entre 10 e
30 mil testes de imunoblot rápido. Bio-
manguinhos utilizará as instalações já
existentes, construídas a partir de in-
vestimentos do MS. Os três acordos de
transferência de tecnologia prevêem
etapas que incluem o envio de docu-
mentação técnica, treinamentos, visi-
tas das equipes de trabalho de Bioman-
guinhos à Chembio e das equipes da
empresa ao Instituto.

É uma tecnologia inovadora de
imunoensaio cromatográfico para
testes de diagnóstico rápido - com
resultados em até 20 minutos - que
pode ser aplicada a uma grande va-
riedade de doenças. Esta tecnologia
oferece algumas vantagens sobre os
ensaios convencionais de lateral
flow (LF), como: um nível de sensi-
bilidade de 10 a 50 vezes maior; uso

de volumes mínimos de amostra e
adaptação a diferentes tipos de flui-
dos corporais como sangue, soro,
plasma, saliva, urina etc. A tecno-
logia DPP também tem um procedi-
mento mais fácil para o usuário e
ainda permitirá o desenvolvimento
de multi-testes, uma vez que é pos-
sível incluir até cinco alvos de teste
na mesma reação.

Tecnologia DPP (dual path platform)
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IMUNOBIOLÓGICOS

Com o selo da OMS

A
Organização Mundial da
Saúde (OMS) comunicou
oficialmente que a vaci-
na contra meningite
meningocócica A e C, pro-

duzida pelo Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos (Biomanguinhos) da Fi-
ocruz, em parceria com o Instituto Finlay
de Cuba, foi pré-qualificada para forne-
cimento às agências das Nações Unidas.
De acordo com o ofício enviado pela
organização com sede em Genebra, a
pré-qualificação foi aprovada após o en-
vio de um relatório sobre a produção da
vacina, uma visita técnica a cada um
dos institutos envolvidos e o retorno que
as duas instituições deram às recomen-
dações feitas pela OMS.

“A pré-qualificação conferida
pela Organização Mundial da Saúde
para a nossa vacina demonstra a alta
capacitação científica e tecnológica
atingida por Biomanguinhos, pois os
procedimentos para a obtenção des-
ta pré-qualificação são muito comple-
xos, detalhados, exigentes e, por isso
mesmo, apenas poucos laboratórios
produtores de vacinas no mundo con-
seguiram obter a pré-qualificação da
OMS. Biomanguinhos, junto com o
CIGB/Cuba, são os únicos laboratórios
produtores de vacinas da América La-
tina que têm a certificação. Portanto,
mais uma grande e importante conquis-
ta, para qual a todos os colaboradores
participaram e pela qual merecem
efusivos parabéns”, afirma o diretor do
Instituto, Akira Homma.

Vacinas foram enviadas
para epidemias na África

Em 2006, na busca de alternativas
para o suprimento mundial da vacina -
os laboratórios internacionais interrom-
peram a produção da vacina polissaca-
rídica contra a meningite meningocócica
A e C -, a OMS procurou Biomangui-
nhos e Instituto Finlay para viabilizar a

produção do imunizante e evitar que a
falta do produto impedisse o controle de
epidemias na África. Em janeiro de 2007
os dois institutos estabeleceram um acor-
do de produção compartilhada para aten-
der a produção emergencial da vacina
com os quantitativos requeridos pela
OMS. Inicialmente, o fornecimento se-
ria feito para Burkina Faso, Chade, Cos-
ta do Marfim, Mali, Nigéria e Sudão.

Para atender a esta demanda, foi
criado um plano de ação que vem con-
tando com o esforço conjunto dos dois
institutos e autoridades regulatórias dos
dois países. O Instituto Finlay estabele-
ce, a partir do lote semente e a tecno-
logia de Bimanguinhos, a produção dos
polissacarídeos. Estes são fornecidos a
Biomanguinhos para formulação, enva-
samento, liofilização, rotulagem, emba-
lagem e controle de qualidade da vaci-
na. Tem sido de fundamental importância
o trabalho conjunto e parceria da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) e o Centro para el Control Esta-
tal de la Calidad de los Medicamentos
(Cecmed) - que, numa ação inovadora,
constituíram um Comitê Regulatório que
tem acompanhado e priorizado a imple-
mentação deste plano.

Biomanguinhos já forneceu cerca
de 1,9 milhão de doses da vacina para
Mali, que foram entregues diretamente
ao país. Até 10 de março deste ano o
Instituto vai fornecer mais 3,6 milhões
de doses para a OMS - um milhão des-
tas doses serão mantidas como esto-
que estratégico na Europa e as demais
serão embarcadas para os países que
fazem parte do Cinturão da Meningi-
te, na África, em caso de epidemia.
Até o final do ano, serão embarcadas
mais seis milhões de doses da vacina.

Aval da diretora da OMS

O trabalho conjunto entre institui-
ções produtoras e órgãos regulatórios
também foi considerado um ponto po-
sitivo pelo diretor-adjunto do diretor-
presidente da Anvisa, Norberto Rech:
“Este processo demonstra, sem qual-
quer dúvida, que é possível e necessá-
ria a perfeita articulação dos entes de
governo e das estruturas do Estado na
construção dos caminhos que levem ao
desenvolvimento de nossos países e a
potencialização de nossas capacidades.
Ganha o Brasil, ganha Cuba e ganham
os milhões de seres humanos que ne-
cessitam desta vacina para sua sobre-
vivência, especialmente no continente
africano”, disse Norberto.

Em meados do ano passado, a
diretora-geral da OMS, Margaret Chan,
visitou a Fiocruz e ressaltou a importân-
cia da cooperação internacional para os
países em desenvolvimento: “Para com-
bater algumas epidemias como a de
meningite na África, a vacinação é im-
perativa, mas tínhamos problemas em
encontrar fornecedores. Quando a
OMS contatou Biomanguinhos, a res-
posta foi imediata. Agradeço o que o
governo brasileiro tem feito para me-
lhorar a saúde do mundo”, afirmou
Chan na ocasião.

Vacina contra meningite meningocócica A e C
é pré-qualificada para as Nações Unidas
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PATRIMÔNIO

Um palácio para a saúde e a ciência
Fiocruz restaura jóia eclética da Serra

Ricardo Valverde

oradores da única cidade
imperial das Américas,
os petropolitanos costu-
mam ser bastante ciosos
da riqueza do patrimônio

arquitetônico de seu município. Em vir-
tude dessa singularidade histórica, a
divulgação pela imprensa da constru-
ção de um mercado e um centro co-
mercial em dois sítios preservados da
região central, que conseqüentemen-
te seriam descaracterizados com as
obras, agitou os ânimos da cidade, em
fevereiro. E levará a Associação de
Moradores a pedir ao Ministério Públi-
co a revisão da autorização para am-
bas as intervenções urbanísticas. Na

M

O Itaboraí hoje e abaixo na foto mais antiga do prédio erguido em 1892

Arquivo COC/Fiocruz
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contramão dessas duas polêmicas inici-
ativas – que atingem a Catedral de São
Pedro de Alcântara e uma fábrica que
ostenta o mesmo nome do templo reli-
gioso – a Fiocruz vai concluir, este ano,
as obras de restauração do Palácio Ita-
boraí, erguido em 1892 e que foi cedido
à Fundação no final do mandato do go-
vernador Marcello Alencar. No palacete
serrano será instalado um centro de es-
tudos das áreas de saúde, ciência e tec-
nologia, administrado pela Fiocruz e aber-
to à comunidade petropolitana.

Cedido à Fundação em 21 de dezem-
bro de 1998, o Itaboraí recebeu logo no
início do ano seguinte a primeira visita de
uma equipe do Departamento de
Patrimônio Histórico (DPH) da Fiocruz. Os
profissionais que participaram daquela
missão pioneira começaram um longo e
criterioso trabalho de levantamento das
condições do prédio. À frente do grupo
estava (e está até hoje) a arquiteta Mar-
cia Franqueira, atual chefe do DPH. “Fo-
ram meses de levantamento, durante os
quais às vezes passávamos três dias por
semana em Petrópolis. Fizemos uma am-
pla inspeção no palácio. Na época, fica-
mos impressionados com o estado em que
se encontrava a construção. A umidade
excessiva do terreno e os aterros feitos le-
varam ao apodrecimento de muitos ma-
teriais. E havia um grande número de in-
filtrações. Foi um trabalho pesado”, lembra
Marcia. Encerrada esta etapa, a equipe
passou a estudar propostas para a restau-
ração. Somente em 2002 é que se obte-
ve a chancela da Lei Rouanet e a aprova-
ção do projeto pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e pelo
Ministério da Cultura (MinC).

A captação de recursos ocorreu a
partir de 2006. A Petrobras financiou R$
2 milhões na primeira fase das obras de
restauração e a Fiocruz, na segunda fase,
entrou com R$ 1,2 milhão. Para concluir

as obras faltam, segundo Márcia, cerca
de R$ 600 mil, que estão sendo negoci-
ados com a Petrobras, por meio de um
aditivo do contrato. “A obra tem uma
relação custo-benefício muito boa. Tive-
mos tempo para elaborar e adaptar o
projeto às condições do local, além de
precisar com bastante minúcia as espe-
cificações técnicas do que queríamos
para o Itaboraí. Conseguimos material
de qualidade por preços satisfatórios, o
que é mais um atestado da capacitação
técnica e da normatização seguida pe-
los profissionais do DPH”, afirma Mar-
cia, que perdeu a conta de quantas ve-
zes subiu a serra para acompanhar de
perto o andamento do projeto.

O novo Itaboraí

Com a conclusão das obras de restau-
ração a Fiocruz pretende implantar um pro-
grama de eventos culturais e técnico-cien-
tíficos, direcionados aos moradores de
Petrópolis. O objetivo é difundir a produ-
ção científica e tecnológica da instituição
e também colaborar na recuperação da
história local. No segundo caso, uma das
linhas a ser explorada refere-se a Oswaldo
Cruz, o patrono da Fundação, que viveu e
foi prefeito do município depois de se afas-
tar do Instituto que recebeu seu nome.
Outra possibilidade é estudar a medicina e
saúde no Segundo Reinado – uma época
áurea para Petrópolis, já que o imperador
Dom Pedro II e sua família costumavam
se refugiar na cidade para fugir do calor
carioca, daí vindo o epíteto de “cidade im-
perial”. E, sendo a Fiocruz uma instituição
consciente de suas responsabilidades com
a saúde pública brasileira, o que a norteia
desde a sua criação, os atuais problemas
sanitários do município também serão, evi-
dentemente, enfocados e discutidos.

Segundo Marcia “a ocupação do pa-
lacete, dos anexos e das áreas não-edifi-

cadas tem como meta obter um
uso múltiplo e flexível dos espa-
ços. Uma pequena parte interna
do palacete ficará destinada à di-
vulgação de sua própria história
– projeto, construção e utilização
no tempo”. No Itaboraí funcio-
nará um centro multimídia, com
internet e recursos de áudio e
vídeo. As salas maiores serão
transformadas em locais para ex-
posições e auditório. Equipados

com recursos de recepção de imagens e

som acoplados ao centro multimídia, nos
salões poderão ser promovidas vídeocon-
ferências, exposições científicas e culturais,
recepções e outros eventos. Já as áreas ex-
ternas, que passarão por um tratamento
paisagístico para recuperar seu estado ori-
ginal, serão destinadas para o uso pela po-
pulação em geral.

O palácio e seus usos

Parte do atual terreno onde está o Palá-
cio Itaboraí foi adquirido em 1891 pelo en-
genheiro italiano Antonio Jannuzzi, nas es-
quinas da rua Elisa e avenida Moura, atuais
Ernesto Paixão e Visconde de Itaboraí.
Jannuzzi, autor do projeto de várias constru-
ções originais da Avenida Central (atual Rio
Branco, no Centro do Rio de Janeiro), cons-
truiu o palácio em 1892, em estilo eclético,
para ser sua residência de verão. Esse uso
durou pouco, pois Januzzi se desfez do palá-
cio e, de 1894 a 1920, o Itaboraí sediou o
Colégio Americano, primeiro dono do terre-
no triangular da Avenida Moura, comprado
em 1895. Mais tarde foi instalada ali a pri-
meira faculdade de direito de Petrópolis.

Os terrenos laterais do palácio, com as
construções existentes, foram incorporados
em 1938 e em 1944, pelo Governo do Esta-
do do Rio de Janeiro, quando o prédio foi
adquirido para ser usado como residência de
verão dos governadores. Até 1998, funcio-
navam em suas dependências quatro órgãos
estaduais: a Feema, a Coordenadoria da
Região Serrana 2, o Centro de Estudos Su-
pletivos de Petrópolis e a Fundação Leão XIII.A coordenadora Marcia Franqueira,

ao centro, vistoria as obras

A Petrobras entrou com o maior volume
de recursos para o trabalho de restauração
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RESENHA

Saúde e nutrição

equação que envolve
ingestão, atividade física
e saúde está, mais e
mais, na ordem do dia:
jornais e revistas não pa-

ram de noticiar resultados de pesqui-
sas relacionados à comida. Programas
de tevê são dedicados inteiramente à
questão da nutrição. A âncora de uma
rádio FM comenta estudo que dá con-
ta de que a quantidade de sódio pre-
sente em duas fatias de pizza de
caixinha, dessas congeladas disponí-
veis nos supermercados, é equivalen-
te à disponível em quatro refeições
completas, implora aos ouvintes que
parem de comê-las, pois há o risco de
adoecerem se continuarem ingerindo
mais sódio do que a medicina e a parci-
mônia recomendam.

Fato é que a imprensa descobriu
ser a nutrição e a saúde suculentos ni-
chos de mercado e que ajudam a
potencializar a venda de suas publica-
ções. Estas, por sua vez, também ofe-
recem o tradicional tema do ideal do
corpo e da saúde perfeitos.

Com exceção da minoria chamada
geração saúde, quem é que não quer
ser sarado, mas sem se submeter aos
sacrifícios da mudança de hábitos? En-
tão, come-se de tudo que se quer e na
quantidade que a vontade mandar, sem-
pre com a esperança voltada para os
resultados de uma dieta no futuro ou
até mesmo depois de se submeter a um
procedimento cirúrgico específico e en-
contrar a felicidade tão sonhada?

Evidentemente que a preocupa-
ção da imprensa não é com a saúde

do leitor, pois o papel dela, embora
na visão otimista seja o de informar,
ela é indústria, portanto, depende do
mercado para sobreviver, assim como
os editores comerciais querem mais é
que seus títulos alcancem o mel da
lista dos mais vendidos.

Como em toda a regra há exceção,
as editoras Fiocruz e Atheneu acabam
de lançar Epidemiologia nutricional, em
que, uma seleta de 54 autores, entre
os quais os organizadores da obra, Gil-
berto Kac, Rosely Sichieri e Denise
Petrucci Gigante, condensam o que há
de melhor sobre a correlação entre
saúde e nutrição.

Saudada, pelo coordenador cien-
tífico do Núcleo de Pesquisas Epide-
miológicas em Nutrição e Saúde da
Universidade de São Paulo (USP),
Carlos Augusto Monteiro, como “obra
de grande fôlego e generosidade, os
editores e autores deste volume brin-
dam a comunidade brasileira da
epidemiologia nutricional com uma po-
derosa ferramenta de trabalho”.

Verdadeira delicatessen de dados re-
lacionados à saúde nutricional, o livro
reúne os resultados dos principais estu-
dos internacionais e nacionais da área
de epidemiologia nutricional. Colabora,
assim, para jogar por terra a máxima re-
quentada, e altamente repetida, de que
não há estatísticas sobre prevalência de
doenças no Brasil. Elas estão lá.

Aos autores não escapa nenhum dos
temas com importância para a saúde
correlacionados à nutrição: as anemias,
ainda muito comuns entre brasileiros,
inclusive os povos indígenas, sobrepeso
e obesidade, atividade física, nutrição,
doenças crônicas não-transmissíveis, tais
como hipertensão arterial e diabetes
mellitus tipo 2, essa novidade (para lei-
gos) chamada síndrome metabólica,
padrões alimentares etc.

A

Epidemiologia Nutricional
Editora Fiocruz, (21) 3882-9093, 579 p. R$120
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ma coleção completa de
seis livros educativos vol-
tados para o professor
que atua na formação dos
mais de 200 mil agentes

comunitários de saúde de todo o Brasil
é o carro-chefe dos lançamentos edi-
toriais da Escola Politécnica de Saúde
Joaquim Venâncio (EPSJV) da Fiocruz.
Dando seqüência a uma série iniciada
há alguns anos, no evento serão lan-
çados também o segundo volume do
livro Estudos de politecnia e saúde e a
terceira edição do Iniciação científica
na educação profissional em saúde: ar-
ticulando trabalho, ciência e cultura,
além do último número da revista Tra-
balho, Educação e Saúde.

A coleção Educação profissional e
docência em saúde: a formação e o
trabalho do agente comunitário de saú-
de é dividida em seis livros que tratam
de temas mapeados a partir dos
referenciais curriculares do curso téc-
nico de ACS e de oficinas que conta-
ram com a colaboração de outras seis
escolas técnicas do SUS (do Rio Gran-
de do Norte, Acre, Blumenau, Paraná,
Santa Catarina e Paraíba), além de
ACS e gestores estaduais e municipais.
Organizados a partir de um projeto de
pesquisa aprovado no edital do Progra-

ma de Desenvolvimento e Inovação
Tecnológica em Saúde Pública: Siste-

ma Único de Saúde (PDTSP-
SUS), da Fiocruz, os títulos da

série são: O território e o
processo saúde-doença,

Estado, sociedade e di-
reito à saúde, Educa-
ção e saúde, Políticas

de saúde: a organiza-
ção e a operacionalização

do Sistema Único de Saúde,
Modelos de atenção e a saú-

de da família e O processo histó-
rico do trabalho em saúde. Todos

os livros estão disponíveis, na ínte-
gra, nos sites www.epsjv.fiocruz.br e
www.retsus.epsjv.fiocruz.br.

O volume 2 da série Estudos de
politecnia e saúde traz 13 artigos re-
sultantes de pesquisas desenvolvidas
pela EPSJV. A escola pública aparece
tematizada diretamente em três tex-
tos, que abordam a construção do pro-
jeto político-pedagógico, a relação dos
alunos com o conhecimento e a pro-
dução acadêmica vinculada à forma-
ção profissional. Educação corporativa,
modelo de competências e formação
profissional na sociedade contempo-
rânea são outros assuntos discutidos
no livro. Dois outros artigos debatem
as questões de gênero que se desta-
cam na inserção e nas escolhas feitas
pelos alunos do Programa de Voca-
ção Científica (Provoc) da Escola. Re-
lação entre integralidade e vigilância

em saúde, reforma psiquiátrica, bios-
segurança e ensino de laboratório são
assuntos tratados nos textos que dis-
cutem a formação em áreas específi-
cas da saúde. Por fim, o livro discute
os desafios da saúde coletiva na
mundialização, com um artigo adap-
tado de uma palestra apresentada
durante o 4º Congresso Brasileiro de
Ciências Sociais em Saúde.

Outro lançamento da Escola Poli-
técnica em 2008 é a terceira edição
do livro que reúne artigos derivados de
monografias de conclusão de curso pro-
duzidas por alunos do ensino médio in-
tegrado à educação profissional da
EPSJV. No volume 3 da série Iniciação
científica na educação profissional em
saúde: articulando trabalho, ciência e
cultura, a questão do trabalho é abor-
dada sob diferentes aspectos em dois
artigos que tratam do sofrimento do
trabalho em enfermagem e da saúde
do trabalhador no setor de
quimioterapia. Problemas como
anorexia nervosa em adolescentes, re-
lações entre o cuidador familiar e o por-
tador de doença de Alzheimer e até
raiva humana transmitida por morce-
gos são temas de outros artigos, sem
contar dois textos que trazem diferen-
tes abordagens sobre os transgênicos.
Um estudo sobre a realidade da escra-
vidão no Brasil e outro sobre o perfil
político e socioeconômico dos países
do Mercosul completam a coletânea.

Os lançamentos da Escola Politécnica

Educação para a saúde
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

U
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Renata Moehlecke

ão 23 de abril de 1909. O
jornal Gazeta de Notícias,
do Rio de Janeiro, traz
uma “importante comuni-
cação” para a saúde pú-

blica do país: em uma sessão realiza-
da na Academia Nacional de
Medicina, no dia anterior, o “Sr. Dr.
Oswaldo Cruz” apresentou uma nova
moléstia que “despertou vivo interes-
se” aos cientistas. “Trata-se de uma
nova entidade morbida, que um dos
mais bellos ornamentos do Instituto
Oswaldo Cruz, o Dr. Carlos Chagas,
conseguiu isolar, após pacientes e cui-
dadosos estudos”.

A nota descrita apontava, na épo-
ca, a descoberta de um protozoário
hoje conhecido como Trypanossoma
cruzi. A partir de um pequeno trecho
da matéria, não é difícil notar que os
jornais nacionais do início do século
passado utilizavam uma linguagem pe-
culiar, bem diferente da observada nos
dias de hoje. Olhadas agora, as notíci-

as soam esquisitas, extremamente opi-
nativas e carregadas de adjetivos, o que
as torna até mesmo engraçadas. Era
dessa forma “alegórica” que os princi-
pais eventos ocorridos no universo aca-
dêmico-científico e a vida das perso-
nalidades que faziam parte deste eram
retratados para as grandes massas.

Se tomarmos como exemplo a his-
tória e os feitos do médico e sanitarista
Carlos Chagas, podemos nos deparar
com relatos que visavam transmitir seri-
edade, mas que agora são bem diverti-
dos. O Diario da Tarde, de Belo Horizon-
te, em 28 de outubro de 1910, comenta
os benefícios dos estudos realizados pelo
cientista com relação à doença de Cha-
gas. “O maior alcance pratico da notá-
vel descoberta do dr. Chagas é acudir a
pavorosa e infelissima situação de
patricios, que se podem contar por cen-
tenas de milhares, victimas do morbus
transmittido pelo perigoso insecto”.

O Paiz: parabéns ao
governo pela indicação

de Oswaldo Cruz

O modo de expressar a esperança
de dias melhores com base em even-
tos científicos que buscam a melhora
da qualidade de vida dos brasileiros
também pode ser visto hoje como
irreverente. Em 23 de novembro de
1912, a Gazeta de Notícias narra uma

Cruz e Chagas
aos olhos da imprensa

Edição do Jornal do Brasil (JB)
noticia morte de Oswaldo Cruz
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expedição comandada por Oswaldo
Cruz ao Amazonas a fim de auxiliar a
implantação de saneamento na região.
“Oxalá que daqui a não muitos annos
possamos ver aquella região livre de
todos os múltiplos males que afligem
e que são o flagello de todos os seus
habitantes”, expõe a notícia em rela-
ção aos possíveis resultados.

Os jornais daquele período clara-
mente demonstram que não havia uma
preocupação com a controversa
objetividade jornalística que observa-
mos na contemporaneidade. O perió-
dico O Imparcial, do Rio de Janeiro, em
15 de fevereiro de 1917, aborda de
uma maneira nada neutra a indicação
do cientista pelo governo brasileiro
para o cargo de direção do então Insti-
tuto de Manguinhos (a atual Fiocruz).
“Só podemos ter louvores não só para
a escolha como para a presteza com
que foi feita. De facto, não seria con-
veniente deixar acephala por muitos
dias uma organização preciosa como
a daquelle Instituto”. Apenas dois dias
antes, quando ainda havia dúvidas so-
bre quem iria assumir o posto, o jornal
O Paiz também publicou o seguinte
comentário de felicitação: “caso se
confirme o boato, queira o governo
aceitar os nossos parabens pelo acerto
dessa escolha feliz”.

Alguns eventos eram contados de
maneira semelhante ao modo como,
atualmente, pode-se acompanhar o dia-
a-dia de celebridades. O periódico A
Noite, do Rio de Janeiro, em 28 de se-
tembro de 1920, menciona como fo-
ram ótimas as impressões que a rainha
Elisabeth da Bélgica teve sobre o Insti-
tuto de Manguinhos durante visita gui-
ada pelo diretor Carlos Chagas. “A rai-
nha trocou idéias com o Dr. Carlos
Chagas sobre a prophylaxia da doença
do ‘barbeiro’, e ficou bastante impres-
sionada com as noticias das doenças
ruraes do paiz, procurando informar-se
da organisação sanitaria que visa a res-
pectiva prophylaxia. O director expoz-
lhe em traços geraes o novo regulamen-
to destinado ao combate das molestias
que dizimam a população dos nossos
campos e, ao retirar-se, a rainha, a
quem fôra offerecido um delicado
‘lunch’, S.S. fez-lhe offerta de um lindo

ramalhete de cravos, presos por fitas
com as cores brasilieras e belgas.”

Outra situação exposta com bastan-
te pompa pelos jornais foi a posse do
cientista da cadeira de “Pathologia Tro-
pical” na Faculdade de Medicina do
Instituto Oswaldo Cruz. O episódio foi
retratado pelo Jornal do Brasil, em 24
de maio de 1925. O evento encheu de
alunos o salão principal da Faculdade e

“revestiu-se de solemnidade e
brilhantismo”. Diversas são as descrições
de salvas de palmas e poucas são as
explicações da importância do aconte-
cimento para a ciência brasileira. “Mui-
tas palmas coroaram as ultimas pala-
vras do mestre. O professor Rocha Vaz
declarou, empossado o Professor Carlos
Chagas e suspendeu a sessão. O novo
cathedratico recebeu, a seguir, os abra-
ços e felicitações dos seus collegas,
academicos, amigos e admiradores”.

Chagas: morte foi
“decreto do destino”

As sessões de óbito dos jornais tam-
bém ofereciam essa linguagem reple-
ta de galanteios. Em 9 de novembro
de 1934, o periódico Correio da Ma-
nhã divulga a morte repentina de Carlos
Chagas, que deixou “desolada a clas-
se medica” brasileira. “Era um dos ra-
ros espiritos que conseguiram concilliar
a clinica com o laboratorio, a sciencia
com a pratica da arte de curar, tendo-
se dedicado a um tempo a uma e ou-
tra actividade. Por isso mesmo lhe es-
tava reservado o destino glorioso que
o fez uma das mais puras aureolas da
medicina.”

A inauguração do “busto de Carlos
Chagas” em Manguinhos também foi
noticiada de forma hoje surpreendente
pelo O Jornal, no dia 16 de abril de 1937.
Segundo a matéria do jornal, o Instituto
pagava, com a estátua de homenagem,
uma dívida de gratidão ao cientista.
“Não faz muito tempo que Carlos Cha-
gas morreu, abandonando, por decreto
do destino, o patrocínio daquella casa.
(...) Foi a 8 de novembro de 1934, há
apenas dois e meio annos, que a rude
Parca ceifou a sua vida preciosa. E já
agora, os seus amigos e admiradores
querem que elle fique, ao lado de
Oswaldo, em bronze, como um nome
tutellar, vigilando para que a velha
chamma não deixe arder e para que os
pesquisadores não esmoreçam no seu
labor silencioso e grande.”

JB: Brasil perde o sábio Carlos Chagas

Em maio de 1925, a posse de
Chagas na Faculdade de Medicina
foi contada em detalhes pelo JB



Fábio Iglesias

oite de 26 de outubro de
1910. Às 20h15, na Aca-
demia Nacional de Medi-
cina, o presidente Hermes
da Fonseca, ministros, mé-

dicos e estudantes apertam-se no sa-
lão nobre para ouvir o discurso de
Carlos Chagas sobre a doença que
havia descoberto em Minas Gerais, no
ano interior. As elites médica e políti-
ca, entusiasmadas com a inauguração
da luz elétrica nos salões da Academia
naquela mesma noite, não previam o
choque. Após longa conferência, Cha-
gas exibe um filme produzido em
Lassance (MG), onde crianças manifes-
tam graves problemas neurológicos.
Uma mulher é flagrada em pleno delí-
rio. Outras imagens, como a de insetos
subindo as paredes das casas, são exi-
bidas até que às 22h30 termina a ses-
são. Chagas é calorosamente aplaudi-
do, mas a batalha que
enfrentaria para chamar a
atenção do poder público
para as endemias rurais es-
tava apenas por começar.

O cientista esforçava-
se para sensibil izar o
meio médico em relação
à precariedade das regi-
ões do interior do país.
Alvo de duras contesta-
ções, foi até mesmo en-
carado como antipatriota.
“Temiam que o estigma
de nação doente afastas-
se a mão-de-obra estran-
geira e ferisse o orgulho
nacional”, explica a his-
toriadora Simone Kropf.

Pesquisadora da Casa de Oswaldo
Cruz e autora da tese Doença de Cha-
gas, doença do Brasil: ciência, saúde e
nação (1909-1962), que em fevereiro
deste ano conquistou a Menção Hon-
rosa – na área de História - do Prêmio
Capes de Teses 2007, Simone defen-
de que os estudos e o debate sobre a
doença são emblemáticos para refletir
sobre a construção do conhecimento
científico e a própria história do Brasil.

Negociação

Chagas atribuía o inchaço no pes-
coço (papo), observado em inúmeros
sertanejos, à ação do Trypanosoma cru-
zi na tireóide. Hipótese que foi muito
questionada e, de fato, posteriormen-
te abandonada.

“Os questionamentos fizeram com
que Chagas revisse o peso que atribuía
à correlação com o bócio. Passou en-
tão a reforçar outros elementos, como

os problemas cardíacos”, avalia Simo-
ne. O acordo sobre os sintomas da do-
ença foi alcançado somente após a sua
morte, em 1934. Mas seu esforço em
vida para evidenciar a importância
médico-social da nova enfermidade
resultou em um intenso debate sobre
o atraso das regiões do interior do país
e o compromisso social da ciência.
Questões estas que culminaram no
movimento pelo saneamento dos ser-
tões, entre 1916 e 1920.

A primeira sondagem nacional da
doença é realizada em 1975. Com o
combate ao inseto nas décadas seguin-
tes, o Brasil obteve da Organização Pan-
Americana da Saúde, em 2006, o certi-
ficado de interrupção da transmissão
pela principal espécie vetora, o Triatoma
infestans. Mas a doença de Chagas con-
tinua mobilizando cientistas de excelên-
cia, no Brasil e no exterior. Simone acre-
dita que o centenário da descoberta, em
2009, deve suscitar muito debate sobre

questões relativas à en-
fermidade, como as re-
lações entre o homem e
o ambiente silvestre. “Re-
centes casos da doença
de Chagas são registra-
dos na Amazônia, onde
o barbeiro é triturado jun-
to ao açaí e ingerido.
Não se deve descuidar da
vigilância epidemiológi-
ca”, conclui.

A tese foi defendida
em 2006 no Departa-
mento de História da
Universidade Federal
Fluminense (UFF), com
orientação de André Luiz
Vieira Campos.

O Brasil de Carlos Chagas

N

Legado do cientista continua atual para a saúde pública

Carlos Chagas (à direita,
em pé, de branco) com
paciente no Hospital
de Manguinhos
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