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s indicadores de produtividade da Fiocruz estão entre

aqueles itens que fazem renovar em cada trabalhador da

nossa instituição a sensação do dever cumprido. Temos

uma produção expressiva de vacinas e medicamentos,

pesquisamos e publicamos trabalhos científicos de impacto mundial,

desenvolvemos inovações em produtos e em saúde pública, mante-

mos um programa de ensino que capacita anualmente milhares de

pessoas e, na área de comunicação, fazemos circular amplamente

informação qualificada, este insumo tão importante para a cidadania.

Olhados isoladamente, esses indicadores mostram o quanto

também seus detalhes são preciosos. É o caso de mais um produto

que recentemente adicionamos ao nosso rol de respostas à confiança

que a sociedade brasileira deposita na Fundação: um novo tratamen-

to contra a malária. É com grande satisfação que apresentamos na

Revista de Manguinhos este medicamento que tanto vai beneficiar

crianças, adultos e idosos aqui e em outras partes do mundo.

A malária faz cerca de meio milhão de pessoas adoecerem por ano,

só no Brasil. E mata mais de um milhão no mesmo período em todo o

planeta; parte delas brasileiros que vivem na Amazônia. Presente em mais

de 100 países, a doença reduz o crescimento econômico das áreas

endêmicas e produz sofrimento incalculável aos doentes e seus familiares.

Convido-o também, caro leitor, a conhecer as pessoas por trás dos

indicadores. Os professores que transformaram o mestrado profissional

numa realidade; os pesquisadores atrás de um bioinseticida contra o

mosquito da dengue; o farmacêutico à frente de um projeto que em-

prega métodos agroecológicos ligados ao manejo de plantas medici-

nais; os profissionais que fizeram do banco de leite brasileiro uma

conquista  que se espraiou para o mundo; o fotógrafo que registrou em

belas imagens os primeiros anos da Fiocruz.

Em Manguinhos, os indicadores são um bem valioso. Tanto quanto

as pessoas que os constroem e aqueles que serão beneficiados por eles.

Boa leitura!

Paulo Marchiori Buss

Presidente da Fundação Oswaldo Cruz

EDITORIAL

O

Uma das torres do castelo da Fiocruz, no Rio de Janeiro
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NOTAS

Referência em hanseníase

O ministro da Saúde, José Gomes
Temporão, inaugurou no final de maio
as novas instalações do Ambulatório
Souza Araújo de atendimento à hanse-
níase do Instituto Oswaldo Cruz (IOC).
Temporão enfatizou a importância do
combate ao preconceito sobre a doen-
ça e defendeu a adoção de uma visão
mais humanista do tratamento médico
ligado ao Sistema Único de Saúde (SUS).
A inauguração integrou as comemora-
ções dos 108 anos do Instituto Oswaldo
Cruz IOC e da Fiocruz.

O ambulatório é responsável pelo
diagnóstico de 7% a 10% dos casos
de hanseníase notificados no Estado
do Rio de Janeiro e de 20 a 30% dos
casos notificados no município. As no-

Ciência no rádio

Ciência e tecnologia, música e li-
teratura são as apostas do programa
Electron, uma parceria entre a Rádio
MEC AM 800 KHz e Museu da Vida
da Fiocruz, que vai ao ar toda quinta-
feira. A cada semana, um cientista dis-
cute temas como pré-história, sons do
cotidiano (acústica), biocombustíveis,
nanotecnologia, células-tronco e histó-
ria da ciência brasileira. A atração é
veiculada às 12h30 e também é en-
contrada na internet em <http://
www.radiomec.com.br/online/>.

Pesquisas na internet

O Projeto de Lei 1.120/2007, de
autoria do deputado federal Rodrigo
Rollemberg (PSB-DF), foi aprovado pela
Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática. A proposta
prevê que as instituições de ensino su-
perior e unidades de pesquisa devem
publicar sua produção na internet. Isso
significa que as instituições deverão
criar um “repositório institucional”
(banco de dados) com trabalhos de
conclusão de mestrado, doutorado e
pós-doutorado de alunos e professores,
assim como resultados de pesquisas
financiadas com recursos públicos.

O relator do projeto, deputado
Ariosto Holanda, acrescentou uma
emenda que inclui todas as instituições
públicas brasileiras e a totalidade das
publicações produzidas por elas no
âmbito da lei. Estariam livres dessa
obrigatoriedade somente as publica-
ções protegidas por copyright, e pes-
quisas que tenham a possibilidade de
gerar patentes. Por outro lado, elas
deveriam ao menos publicar informa-
ções básicas.

O projeto tramita em caráter con-
clusivo – sem necessidade de ser leva-
do ao plenário da Câmara. A proposta
será analisada agora pelas comissões
de Educação e Cultura e de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania.

Novo ambulatório de hanseníase do IOC realiza doagnóstico e oferece tratamento

vas instalações garantem uma atenção
de melhor qualidade às pessoas aten-
didas nas cerca de 450 consultas reali-
zadas a cada mês.

O Souza Araújo conta com 12 pro-
fissionais – entre médicos, neurologis-
tas, enfermeiros, assistentes sociais, fi-
sioterapeutas e técnicos de enfermagem
– para realizar o diagnóstico clínico e
tratamento de pacientes. Fundado em
1987, o Ambulatório Souza Araújo aten-
deu, até 2007, 1.982 pacientes. O am-
bulatório foi um dos centros pioneiros
na adoção da poliquimioterapia (PQT)
no Brasil, ainda no final da década de
80, quando o tratamento passou a ser
indicado como protocolo pela Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS).

O Ministro da Saúde
José Gomes Temporão
(segundo à esquerda)
prestigiou a inauguração
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Experimentação
com animais

Depois de 12 anos de tramitação
no Congresso Nacional, foi aprovada
na Câmara dos Deputados a chama-
da Lei Arouca, que regulamenta a ex-
perimentação com animais no Brasil.
Agora a lei - aprovada na forma do
substitutivo da Comissão de Ciência
e Tecnologia - será votada pelo Sena-
do. Membros de diferentes entidades
científicas, como a Sociedade Brasi-
leira para o Progresso da Ciência
(SBPC), a Academia Brasileira de Ci-
ências, a Federação das Sociedades
de Biologia Experimental (Fesbe), a
UFRJ e a Fiocruz, estiveram mobiliza-
dos nos últimos meses para a aprova-
ção do projeto que trata das regras
para uso de animais em pesquisas.

Aplicar os princípios da ética em
pesquisa aos experimentos realizados
com animais foi mais uma das ban-
deiras que Sergio Arouca (1941-
2003), ex-presidente da Fundação, de-
fendeu no Parlamento. O Projeto de
Lei 1.153/95 estabelece regras para
o uso de animais em atividades de
ensino, pesquisa e experimentação
em todo o Brasil, criando o Conselho
Nacional de Controle de Experimen-
tação Animal (Concea). O Conselho
ficará subordinado ao Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCT).

Parceria com MST
Começou no final de maio, o cur-

so especialização técnica em saúde
ambiental para a população do cam-
po, que acontece no Centro de For-
mação Maria Olinda (Ceforma) — es-
cola do Movimento dos Trabalhadores
Sem Terra (MST) — e no assentamen-
to Zumbi dos Palmares, ambos em São
Mateus (Espírito Santo).

O curso faz parte de uma parceria
entre o MST e a Escola Politécnica de
Saúde da Fiocruz. A cooperação con-
siste no envio de docentes qualifica-
dos para a formação dos alunos, na
produção do material didático utiliza-
do nas aulas e na elaboração, conjun-
ta com o MST, da grade curricular. O
projeto também conta com o apoio fi-
nanceiro da Coordenadoria Geral de
Vigilância Ambiental (Cegevam) do
Ministério da Saúde.

Os participantes do curso foram
selecionados pelo movimento entre
representantes de diversos assenta-
mentos, levando em conta aqueles

que tinham mais necessidade de qua-
lificação na área. Estão presentes as-
sentados vindos de todas as regiões
do país. Além da indicação, é requi-
sitado que o aluno tenha concluído
o Ensino Médio.

O curso é dividido em 4 unidades
de aprendizagem, num total de 12
módulos, e tem previsão para ser con-
cluído em março de 2009. A carga ho-
rária é de 582 horas, sendo 438 de
aulas teóricas e 144 de aulas práticas
— realizadas como trabalho de cam-
po no assentamento de São Mateus.

Esse projeto é resultado de uma
pesquisa intitulada Demandas de Saú-
de do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra: elementos para a for-
mulação de proposta didático-pedagó-
gica voltada para a promoção à saú-
de, estratégias de promoção à saúde
da população do campo. Ainda em
andamento, a pesquisa busca identifi-
car e analisar as demandas de saúde
nas áreas de assentamento.

Patente de anti-retroviral

O governo brasileiro celebra mais
um avanço no combate à Aids.
Farmanguinhos, unidade da Fiocruz, e
a fabricante de medicamentos Blanver
obtiveram, em parceria, o registro da
patente na Espanha do anti-retroviral
DDI Entérico. Até o fim do ano, o Bra-
sil deve começar a produzir o medica-
mento, que faz parte do coquetel anti-
Aids que, hoje, custa quase US$ 10
milhões por ano ao governo federal.
A maior parte do orçamento do Pro-
grama Nacional de DST/Aids é usada
na compra de medicamentos. O Mi-
nistério da Saúde oferece acesso uni-
versal e gratuito ao tratamento da Aids.

O Brasil consome hoje 7 milhões
de comprimidos, ao custo unitário de
US$1,40. Com a produção local, o
diretor de Farmanguinhos, Eduardo

Costa, estima que o preço caia, pro-
gressivamente, à metade. “O registro
na Europa é importante, pois permitirá
que o medicamento seja exportado”,
diz. Atualmente, o coquetel é distribu-
ído a 180 mil pacientes no país.

Arouca (1941/2003): autor do projeto de lei
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 Um golpe
Medicamento abre novo capítulo
da luta contra a doença

na malária

FÁRMACOS

Divulgação
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Edmilson Silva

omba azul”. É assim que
passou a ser chamada,
pelos pacientes da re-
gião do Vale do Juruá,
no Acre, estado em que

foi utilizada experimentalmente, e com
sucesso, a pílula contra a malária, re-
centemente lançada pelo consórcio
Fiocruz e DNDi, sigla no inglês para
Iniciativa Medicamentos para Doen-
ças Negligenciadas. A cada ano, em
todo o mundo, a malária adoece de
350 a 500 milhões de pessoas, provo-
cando mais de 1 milhão de mortes,
5 mil delas no Brasil.

A história do uso desse epíteto, em-
prestado do mundo bélico ou da área
do entretenimento, foi contada pelo
diretor do Centro de Desenvolvimento
de Tecnologia em Saúde (CDTS) da
Fiocruz, Carlos Morel. Geralmente as-
sociado a coisas negativas, o termo
bomba foi usado, não nega o sorriso
de Morel, na sua melhor acepção, de
bombar, de dar certo, trazer alívio aos
pacientes, ou seja, de ficar tudo azul
após o tratamento.

“Quando alguém se queixa a ou-
trem quanto aos sintomas da malária,
imediatamente há quem sugira a ‘bom-
ba azul’, referindo-se ao novo medica-
mento, que associa o artesunato (AS) e
a mefloquina (MQ). A recomendação
é feita, porque já se sabe que o remé-
dio acaba com o mal-estar provocado
pela malária, evitando que a pessoa
adoeça e morra”, explica Morel, um dos
articuladores do projeto FACT, sigla no
inglês para Terapia Combinada em
Dose Fixa à base de Artemisinina, e
cujas atividades levaram ao ASMQ.

Graças ao ASMQ, os pacientes que
contraírem malária poderão ficar cura-
dos mais rapidamente se a eles for
administrado esse medicamento de
primeira linha. Em lugar de ser obriga-
do a engolir até sete comprimidos e
durante uma semana, pelos tratamen-
tos convencionais, o doente terá que
ingerir apenas duas pílulas e durante
três dias. “Além da eficácia do medi-
camento, a redução do número de pí-
lulas e da duração do tratamento re-
presentam um ganho significativo na

“B
adesão a ele”, festeja o diretor do Ins-
tituto de Tecnologia em Fármacos
(Farmanguinhos), Eduardo Costa.

 “Este é o primeiro medicamento
realmente inovador lançado por um la-
boratório público no Brasil contra a ma-
lária”, afirma o coordenador técnico do
projeto FACT, o farmacêutico Jorge
Mendonça, um dos 15 profissionais dos
50 que estiveram mais diretamente en-
volvidos com o desenvolvimento da pí-
lula, e que ele prefere chamar de “com-
primido azul dos trópicos”.

Antes de o ASMQ, os demais me-
dicamentos inovadores feitos nos labo-
ratórios da rede pública, inclusive
Farmanguinhos, o eram por engenha-
ria reversa, jargão que nomina o pro-
cesso para cópia da fórmula criada por
laboratórios particulares estrangeiros.
Cópia feita, evidentemente, com res-
paldo da legislação brasileira.

Outro diferencial do ASMQ está no
fato de ele ter uma formulação especí-
fica para crianças. Antes, era preciso
partir ao meio o comprimido usado pe-
los adultos. Além disso, a formulação
nova dispensa a necessidade de o me-
dicamento ser guardado em geladeira.

Economia para o SUS e ação
contra doença negligenciada

No caso do ASMQ, a inovação se
dá pela associação de duas dro-
gas, o artesunato e a meflo-
quina, em apenas uma pílula,
conquista obtida pelos especi-
alistas de Farmanguinhos. Esta
associação é recomendação
da Organização Mundial da
Saúde (OMS), de modo a
melhorar a eficácia do me-
dicamento e evitar o desen-
volvimento de resistência
pelos microorganismos que
provocam a malária, os
plasmódios falciparum e
vivax, à artemisinina, um
dos mais eficazes fármacos
utilizados contra a malária.
No Brasil, a malária mais
prevalente é a causada
pelo plasmódio falciparum,
enquanto na África e na Ásia
o é pelo vivax.

Além de ter a eficácia comprovada
no estudo com mais de 17 mil pacientes
do Vale do Juruá onde houve redução
dos casos de malária e do número de
hospitalizações relacionadas à doença,
o novo medicamento é também mais
barato, o que vai resultar em economia,
anual, de alguns milhões de reais ao SUS.
Cada tratamento, custa exatos R$ 4,50.

Para o secretário nacional de Vigi-
lância Sanitária do Ministério da Saú-
de, Gerson Penna, o novo antimalárico
veio para agregar valor significante no
tratamento desta doença. O uso do
ASMQ no Acre,  cita Penna, reduziu
de 150 mil para 93 mil o número de
casos da malária falciparum entre 2006
e 2007, e fez baixar de 9,5 mil para
6,3 mil o número de internações, no
mesmo período.

O lançamento do ASMQ foi sau-
dado pelo presidente da Fiocruz, Pau-
lo Buss, como a primeira iniciativa de
uma série de outras e que visam redu-
zir o déficit setorial brasileiro do mer-
cado da saúde, avaliado em R$ 8 bi-
lhões anuais, pelo ministro da Saúde,
José Gomes Temporão. A intenção de
Temporão é que Farmanguinhos e Bio-
mangu inhos
(instituto de pro-
dução de vaci-
nas e kits para
diagnóstico de
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doenças) ajude o Brasil a reduzir, em
pelo menos R$ 1 bilhão, nos próximos
quatro anos, o valor do déficit total.
“Com o medicamento recém-lançado
contra a malária, a Fiocruz vai nos aju-
dar, e muito, a reduzir dos atuais 603
mil casos atuais para 360 mil, até 2011,
os casos de malária, no Brasil”, disse
Temporão, em conferência em que apre-
sentava, no final de maio, as metas do
programa Mais Saúde aos pesquisado-
res do Instituto Oswaldo Cruz (IOC).

Além da conquista a ser obtida no
plano econômico-setorial, o lançamento
do ASMQ é motivo de alegria para os
envolvidos com o projeto pelo fato de
ser um medicamento eficaz contra a
malária, doença negligenciada, o que
significa um ganho de qualidade para a
vida das pessoas que vivem na pobreza.

Outro ganho técnico-científico asso-
ciado ao emprego do ASMQ, observa
Morel, é o de que, somada à eficácia do
novo remédio no tratamento das pesso-
as infectadas está a capacidade da as-
sociação da artesunato e da mefloquina
em evitar que mosquitos livres do
plasmódio se infectem e continuem a
contaminar outras pessoas. “O remédio
é barato, trata de maneira rápida e re-
duz a parasitemia”, destaca Morel.

Pelo fato de a pílula acabar com o
cansaço que costuma acompanhar os
portadores que tiveram malária, cansa-
ço que os incomoda em simples tarefas,

tais como subir uma escada ou fazer um
outro esforço qualquer, recuperando a
qualidade de vida das pessoas, além de
ter a mesma cor azul, o ASMQ tão cedo
deixará de ser comparado à pílula co-
mercial usada com sucesso contra
disfunção erétil. Com quase nenhum
efeito colateral, a pílula, ou, como pre-
ferem chamá-la os acreanos, “bomba
azul”, põe o paciente para cima. E o
tratamento contra a malária no Brasil,
na Ásia e na África também.

Criar medicamento inovador
é tarefa muita complexa,
mas que envolve emoção

O desenvolvimento de um novo
medicamento é empreitada que envol-
ve muita complexidade, dispendiosa,
que requer anos e mais anos de traba-
lho, e pressupõe o convívio com incer-
tezas, tentativas e erros. Em síntese,
esse tipo de argumentação é ressalta-
da nas falas dos participantes do Pro-
jeto FACT, tais como das dos diretores
do CDTS, Carlos Morel, e de Farman-
guinhos, Eduardo Costa. “Algumas
pessoas acham que é muito fácil de-
senvolver um novo medicamento,
mas não é bem assim não, é bem mais
complicado do que parece ser”, diz
Morel. Complicação que Costa classi-
ficou como “novidade muito grande
para Farmanguinhos”.

Em meio a toda essa complexida-
de, se puderam constatar, entretanto,
momentos da mais pura emoção. E
com o ASMQ não foi diferente. Tive-
ram as lágrimas da farmacêutica
Alessandra Lifsitch Viçosa, também in-
tegrante do projeto FACT, ao receber
a informação de que os primeiros tes-
tes, feitos na Ásia, há dois anos, com
o remédio corresponderam à expecta-
tiva, tinham funcionado, como previs-
to pelos técnicos da Fiocruz.

Ou simplesmente o recordar da
emoção pela qual foi tomado ao saber
que uma mãe tailandesa, tendo o bebê
ao colo, e alguns comprimidos na pal-
ma da mão direita, disse ao pesquisa-
dor, que fora lá “pegar mais um pouco
de vida” para o filho, caso do também
farmacêutico Jorge Mendonça, coorde-
nador técnico do FACT.

“Em um momento daqueles, a gen-
te é tomado por um sentimento forte de
esperança”, diz Mendonça. “Enquanto
estamos dentro da fábrica, estamos en-
volvidos em rotinas, mas quando você
vê uma pessoa feliz, com a possibilida-
de da reconquista do seu bem-estar, a
sensação é de satisfação”, completa.

Entretanto, para se chegar aos mo-
mentos emocionais, além do afinco dos
pesquisadores e administradores, o de-
senvolvimento de um medicamento ino-
vador também requer aporte de recur-
sos vultosos. No caso do ASMQ, o
financiamento, no valor de  8 milhões
(equivalente a R$ 20 milhões), foi a
parte que coube à União Européia.

Por enquanto, os sais – artesunato
e mefloquina – usados na formulação
do ASMQ, foram importados, respecti-
vamente, da Alemanha e da Suíça. E
uma nova partida de mefloquina será
comprada em mãos de italianos. Mas,
em breve, torce Mendonça, o Brasil terá
condições de fazer todas as etapas no
país, caso o complexo industrial da saú-
de, uma das meninas-dos-olhos do mi-
nistro Temporão vingue, condiciona o
farmacêutico. “Se houver financiamento
e outras condições adequadas, nós po-
demos fazer tudo aqui, sem dependên-
cia, pois cérebros é o que não faltam
no Brasil”, completa.

Tecnologia de produção
será transferida para Índia

e países da África

Além do fato de ter nascido em
um laboratório público e também por
ser fruto das parcerias que compõem
a DNDi, uma entidade o novo medi-
camento contra malária, em
breve, passará a ser pro-
duzido na Índia.
Assim como será
repassada à
e m p r e s a
indiana
Cipla,

Divulgação
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A notícia do lançamento do novo medi-
camento contra a malária foi publicada nos
mais importantes diários do mundo, a come-
çar pelo prestigioso New York Times. Tam-
bém saiu no Washington Post e na revista
que é tida como bíblia da economia mundi-
al, a não menos conceituada The Economist.

Embora tenha sido feito no auditório do
Museu da Vida, no campus de Manguinhos,
Zona Norte do Rio, as informações sobre o
lançamento do ASMQ foram distribuídas, mun-
dialmente, pelas assessorias de imprensa da
Fiocruz e da DNDi. A da Fiocruz ficou respon-
sável por informar a imprensa brasileira e a da
DNDi pelos veículos dos países da Europa.

a tecnologia de produção do ASMQ
será transferida aos africanos.

“Esta nova combinação em dose-
fixa é um bem público desenvolvido
para atender às necessidades dos paci-
entes: fácil de usar, mais acessível fi-
nanceiramente, e de boa qualidade”,
diz  o diretor-executivo da DNDi, Bernard
Pecoul, entidade que teve como uma
de suas origens a organização Médi-
cos Sem Fronteiras. “O fato do ASMQ
ser bem sucedido, com o desenvolvi-
mento, o financiamento e a produção
realizados por parceiros públicos no Bra-
sil, Europa e Sudeste Asiático, como par-
te do projeto FACT de DNDi, revela uma
forma alternativa para se desenvolver
medicamentos para as doenças negli-
genciadas”, diz Pecoul.

O primeiro país da África a receber
a tecnologia será a Tanzânia. Para que
o processo de transferência prossiga,
aguarda-se que o conselho que regula
a ética nas pesquisas na Tanzânia se
pronuncie quanto à oportunidade de re-
alização de testes sobre a tolerabilidade
do ASMQ no povo daquele país.

Esses novos testes, explica Men-
donça, terão que ser refeitos pois são
antigos os resultados dos estudos que
dão conta da ocorrência de efeitos
colaterais severos à mefloquina entre
alguns grupos de africanos, por conta
da diferenciação de perfil genético.

Segundo Mendonça, o grupo de
Farmanguinhos trabalha com a expec-
tativa de que os novos estudos dêem
sinal verde para a pílula azul brasileira.
Pílula que concretiza um dos frutos do
sonho tido, há cinco anos, em Gene-

bra, quando pesquisadores da Fiocruz
deram total apoio a essa par-

ceria transcontinental
contra as doenças

negligenciadas
e que atende

pela sigla
de DNDi.

De Manguinhos para o mundo: deu no New York Times
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Fitoterápicos

Farmanguinhos participará de criação
de sistema agroecológico de produção
de plantas medicinais

sociais

AGROECOLOGIA
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P
Renata Moehlecke

romover a adoção progres-
siva de métodos agroe-
cológicos ligados ao mane-
jo de plantas medicinais,
visando a distribuição de

benefícios sociais e a proteção da biodi-
versidade local. Essa é a alternativa só-
cio-ambiental proposta por pesquisa-
dores do Instituto de Tecnologia em
Fármacos (Farmanguinhos) da Fiocruz
para produtores agrícolas do entorno
do Parque Estadual da Pedra Branca,
o maior parque natural urbano do mun-
do. Mas isso a partir de processo intera-
tivo, que envolva e considere a opi-
nião e os anseios dos indivíduos das
comunidades em questão.

“Estamos diante da possibilidade
de um sistema de inovação tecnológica
que não visa somente à produção de
fitomedicamentos, mas uma mudan-
ça completa nas práticas de saúde, co-
locando a tecnologia a serviço da so-
ciedade e auxiliando a troca de conhe-
cimento entre os pesquisadores e as
comunidades”, afirma o farmacêutico
Glauco Villas-Boas, um dos coordena-
dores da iniciativa. “O projeto é uma
parceria de Farmanguinhos com a co-
munidade, e tem como metodologia
a gestão participativa, ou seja, o
coletivo decide o que vai fazer”.

A parceria visa ajudar a colocar em
prática algumas das diretrizes esta-
belecidas na implantação da Política
Nacional de Plantas Medicinais e Me-
dicamentos Fitoterápicos, aprovada em
2006 pelo Ministério da Saúde, que
propõe ser necessário não apenas o
incentivo a pesquisa e desenvolvimen-
to de medicamentos fitoterápicos, mas
também o resgate e certificação do
saber, da produção e do uso popular,
da capacitação e qualificação dos
atores envolvidos na cadeia produtiva.

“Um dos objetivos do projeto é
devolver à comunidade a possibilidade
e a dignidade de escolher o que quer

fazer, buscando a sustentabilidade”,
afirma Glauco. “Espera-se que as es-
truturas familiares consigam produzir
matéria-prima e que sejam remunera-
das por isso”. O pesquisador ainda
acrescenta: “Cabe a Farmanguinhos
fazer a interface com diversos ministé-
rios e departamentos no que concerne
ao desenvolvimento e gestão de proje-
tos a partir da biodiversidade”.

Para o projeto, três áreas do entor-
no do parque foram abordadas: a re-
gião do Pau da Fome, em Jacarepaguá,
a região do Rio da Prata, em Campo
Grande e a região de Vargem Grande.
Os pesquisadores participantes explicam
que as comunidades residentes nessas
áreas, atualmente, possuem como prin-
cipal meio de sustento o cultivo de ba-
nanas, caqui, hortaliças e a criação de
pequenos animais (como a galinha cai-
pira). Há também registros de produção
de plantas ornamentais e histórico de
coleta e uso de plantas medicinais.

Meta é propiciar
alternativa de renda

“Uma limitação enfrentada pela
agricultura familiar é que esta não
possui uma assistência técnica adequa-
da sofrendo com o famoso tripé de
sustentação: compra mal os seus
insumos, produz mal e por fim vende
mal os seus excedentes”, esclarecem
os estudiosos no projeto. “Todos estes
fatores acabam contribuindo por tor-
nar comum a prática de incorporação

O Parque Estadual da Pedra Branca

Criado em 1974 e legalizado em 1988 – para a proteção dos mananciais
hídricos que estavam sendo devastados pela crescente favelização –, o Parque
Estadual da Pedra Branca é o maior parque ecológico do Rio de Janeiro. Com
12.500 hectares de extensão cobertos pela Mata Atlântica, ele abriga a maior
floresta urbana do mundo e possui grandes riquezas da fauna e flora brasileiras.

Atualmente, apesar de ser legalmente definido como uma área de proteção
integral (sem a presença humana) pelo governo, a unidade de conservação
apresenta cerca de 45 mil habitantes em seu interior. O parque tem sofrido
pressões antrópicas (modificações efetuadas pelo ser humano em ambiente
natural) desde os anos 1980 e foi considerado, segundo a prefeitura local,
como a unidade de conservação que perdeu mais áreas de floresta de 1984 a
1999, em comparação com o Parque Nacional da Floresta da Tijuca e o Parque
do Mendanha, ambos no Rio de Janeiro.

Maior parque natural urbano do mundo, a área abriga 45 mil habitantes, parte deles
sobrevivendo de produtos agrícolas

fotos: Roberto Costa



������� �� ����������  |   ����� �� 20081 4

de novas áreas para o plantio, mesmo
que elas não possuam as condições
ideais para o mesmo, o que represen-
ta um aumento de pressão sobre as
áreas remanescentes de florestas”.

O cultivo de plantas medicinais pre-
sentes na vegetação nativa de Mata
Atlântica (que compõe o parque) aju-
daria, assim, a preservar o bioma local.
“Após debates com os próprios produ-
tores e análise da região, observamos
que a área tem potencial para a pro-
dução de plantas como a aroeira
[Schinus terebinthifolius], espinheira-
santa [Maytenus ilicifolia], guaco
[Mikania glomerata] e carqueja
[Bacharis trimera]”, comenta engenhei-
ro agrônomo Roberto Costa, co-coor-
denador do projeto. Além disso, essas
plantas, em consórcio com a agricultu-
ra já desempenhada nesses locais, cons-
tituiriam uma maneira dos produtores
não ficarem dependentes de uma úni-
ca fonte de renda. “A idéia é que com
a inserção de outras espécies (nativas
e ao mesmo tempo comerciais), os pro-
dutores possam ter uma alternativa de
renda durante todo o ano”.

O incentivo às atividades agrícolas
em base agroecológica pode ainda
funcionar como uma barreira à ocu-
pação e expansão imobiliária no en-
torno do parque. Os pesquisadores
elucidam que os produtores da região

sofrem de falta de assistência técnica,
não possuem infra-estrutura adequa-
da nem rede elétrica, tem baixa pro-
dutividade e apresentam condições
precárias para o escoamento da pro-
dução. “Todos esses fatores contribu-
em por tornar a atividade rural extre-
mamente difícil e desinteressante eco-
nomicamente, o que acarreta na sua
descontinuidade em favor da especu-
lação imobiliária, com sérios danos à
manutenção do parque”.

Conversas com moradores para
o resgate do saber popular

O projeto, que conta com a parce-
ria do Banco do Brasil, teve início em
2006 e está dividido em três fases.
Atualmente, os participantes se encon-
tram na primeira, a de diagnóstico.
Nesta etapa, com final previsto para
dezembro de 2008, os pesquisadores
estão efetuando um levantamento de
características sócio-econômicas,
agrônomas e etnobotânicas das comu-
nidades. Para isso, estão sendo reali-
zadas diversas interações com os mo-
radores locais, como reuniões, entre-
vistas, visitas técnicas às áreas de pro-
dução e dinâmicas de grupo.

Segundo o engenheiro agrônomo
Roberto Costa, “as conversas com os
moradores podem possibilitar o resga-
te de plantas medicinais e dos saberes
populares dessas comunidades que
estão se perdendo com os idosos, já

que a população jovem não mostra
interesse neste conhecimento e tende
a sair desses locais em busca de me-
lhores oportunidades”. Glauco Villas-
Boas, coordenador do projeto, desta-
ca: “este diagnóstico vai gerar conhe-
cimento para que depois os próprios
moradores descubram e definam quem
serão os seus parceiros”.

A análise preliminar dos resultados
dessa fase mostra que os produtores
possuem baixo índice de associativismo,
o que dificulta o desenvolvimento da
região. “Nas três comunidades estuda-
das, apesar das pessoas se conhece-
rem devido à proximidade e enfrenta-
rem os mesmos problemas, elas não
encontram meios para superá-los”, co-
menta Roberto. “Se realizarem suas
ações de modo cooperativo, os produ-
tores podem aperfeiçoar o processo de
produção e comercialização, obtendo
os insumos e soluções de dentro das
próprias comunidades, tornando-se
auto-suficientes”.

A segunda fase do projeto, que, a
princípio, terá a duração de nove me-
ses, é a de auxílio à capacitação de 30
agricultores, selecionados juntamente
com as comunidades ao final da etapa
de diagnóstico. A intenção dos pesqui-
sadores é ajudá-los a se tornar aptos, a
partir de uma série de cursos de espe-
cialização e palestras, a produzir e
comercializar plantas medicinais de
qualidade, o que é vital para despertar
o interesse de indústrias farmacêuticas

Projeto prevê o resgate dos saberes
populares, hoje restritos aos idosos

A capacitação dos agricultores é uma das metas do projeto
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e pequenas farmácias de manipulação,
além de garantir melhores preços.

“É preciso ensiná-los, por exemplo,
que não só a biomassa ou tamanho da
planta é importante, mas também o teor
de princípio ativo que é o foco da pro-
dução de remédios, sendo ideal obter
um equilíbrio entre estes dois fatores”,
diz o pesquisador. “Os indivíduos capa-
citados poderão, então, produzir, be-
neficiar e comercializar plantas medici-
nais a partir de um sistema de cultivo
agroecológico, assim como acompa-
nhar, difundir e implementar os princí-
pios do projeto em sua comunidade e
nas demais do entorno”.

Na implementação da produção e
posterior beneficiamento, terceira fase
do projeto, com tempo mínimo de exe-
cução de 24 meses, os pesquisadores
fornecerão mudas de plantas do bioma
local, assistência técnica e orientação
para a organização de cooperativas.
Farmanguinhos também oferecerá cer-
tificado para os produtos que estive-
rem dentro das normas.

“O pleno funcionamento do siste-
ma está previsto para 2010 e esse mo-
delo de produção pode servir como base
para o desenvolvimento de outras loca-
lidades no país”, afirma Roberto. “Em
longo prazo, além da distribuição pelo
SUS das plantas produzidas e o conhe-

cimento popular sobre plantas medici-
nais difundido na área de saúde, há a
possibilidade da ampliação do projeto
na área de educação, com a implanta-
ção de pequenas hortas nas escolas
dando suporte as aulas de biologia e
funcionando como farmácias verdes”.

Mercado de plantas
medicinais desponta no Brasil

Os pesquisadores apontam que,
segundo dados da Associação Brasilei-
ra das Empresas do Setor Fitoterápico,
a produção e comercialização desses
medicamentos à base de plantas me-
dicinais movimenta anualmente um
bilhão de reais e emprega mais de 100
mil pessoas no Brasil. O número de
farmácias de manipulação cresceu
73% nos últimos cinco anos e os
fitoterápicos já representam 7% do
mercado farmacêutico brasileiro.

“O potencial brasileiro nessa área
é inigualável”, destacam os pesquisa-
dores. “No entanto, a falta de uma
legislação específica vem causando
prejuízos no setor, pois não incentiva
os investimentos no desenvolvimento
de novos produtos oriundos da
biodiversidade do país, comprometen-
do a manutenção do resgate do co-
nhecimento tradicional”.

Um outro problema descrito pelos
estudiosos é que 70% do mercado na-
cional são controlados por empresas
transnacionais que, devido a dificulda-
des ligadas à qualidade e à regularida-
de de ofertas, preferem importar suas
matérias-primas. “Muito do que é pro-
duzido no país utiliza matéria-prima não
cultivada (oriunda do extrativismo), sem
controle sanitário, químico ou biológi-
co, comprometendo, desta forma, a
saúde e o meio ambiente”.

Mas as grandes transnacionais far-
macêuticas não são a única fonte de
demandas no Brasil. O sistema público
de saúde está começando a utilizar o
uso criterioso da fitoterapia como uma
alternativa para a redução de custos dos
medicamentos e, conseqüentemente,
como mais um estímulo para a produ-
ção de plantas medicinais. “Tem-se
evidenciado, em várias regiões do país,
iniciativas bem-sucedidas no uso de
medicamentos não-convencionais para
o tratamento da população carente”,
explicam os pesquisadores. “Sem falar
na nova política nacional onde o SUS
será o principal comprador de matéria-
prima desta natureza já que será o
grande motivador na área através da
inclusão de fitoterápicos em sua lista
oficial e do treinamento de médicos
para este tipo de prescrição”.

Análise preliminar mostrou baixo índice
de associativismo na região

Pesquisadores da Fiocruz fornecerão mudas do bioma do parque
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Mestrado profissional completa seis anos e quase 300 alunos formados

P
Fernanda Marques

rotocolos assistenciais pa-
ra prevenção de doenças
neonatais; aconselhamen-
to em HIV/Aids no Progra-
ma Saúde da Família; ges-

tão de arquivos permanentes; e sistema
de informação para pesquisa clínica:
estes são os temas dos quatro projetos
recentemente aprovados em edital
relativo ao Programa de Incentivo à Ino-
vação no Ensino, Comunicação e In-
formação na Fiocruz. Dirigido a pro-
postas que tivessem origem em
dissertações de mestrado profissional
apresentadas em 2005, 2006 e 2007,
o edital – uma iniciativa da Vice-Presi-
dência de Ensino, Informação e Comu-
nicação – contemplou cada um dos
projetos aprovados com R$ 10 mil,
quantia destinada a colocar os traba-
lhos em prática, no prazo de um ano.
“Os objetivos desta iniciativa são fo-
mentar a inovação e valorizar os pro-
dutos dos cursos de mestrado profissi-
onal oferecidos pela Fundação aos seus
quadros profissionais”, diz a coordena-
dora geral da Pós-Graduação da Fio-
cruz, Virginia Hortale.

Além da seleção de trabalhos pela
Vice-Presidência, há outra novidade
quando o assunto é o mestrado profissi-
onal da Fiocruz. A Escola Politécnica de
Saúde (EPS), uma unidade da Funda-
ção, iniciou este ano seu primeiro curso
nessa modalidade, na área de educa-
ção profissional em saúde. As linhas de

ENSINO

A
academia no universo do

trabalho
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pesquisa incluem políticas sociais e ges-
tão do trabalho na educação e na saú-
de, bem como concepções e práticas
na formação dos trabalhadores de saú-
de. O novo curso da EPS se soma a
outros mestrados profissionais já ofe-
recidos por diferentes unidades da Fio-
cruz, em áreas como gestão em ciên-
cia e tecnologia em saúde; gestão em
vigilância epidemiológica e sanitária;
gestão em organização de serviços e
sistemas de saúde; saúde materno-in-
fantil; ensino em biociências e saúde;
tecnologia de imunobiológicos; e co-
municação e informação.

Embora seja uma modalidade de
pós-graduação em crescimento na
Fiocruz e no país como um todo, mui-
ta gente não sabe o que é mestrado
profissional nem suas diferenças em
relação ao mestrado tradicional. Os
dois tipos de mestrado têm objetivos
distintos e, portanto, devem gerar pro-
dutos também diferentes. “Na moda-
lidade tradicional, o aluno aprofunda
e produz conhecimentos científicos
numa preparação para se tornar um
professor e/ou pesquisador. Já na mo-
dalidade profissional, como o objetivo
principal é formar trabalhadores para
as áreas tecnológicas e de prestação
de serviços, o aluno deve desenvolver
novas técnicas ou processos dire-
tamente aplicáveis ao universo do tra-
balho e da produção”, explica a vice-
presidente de Ensino, Informação e
Comunicação, Maria do Carmo Leal.
“O mestrado profissional é considera-

do a alternativa mais viável para a for-
mação de quadros estratégicos e lide-
ranças que atenderão às funções es-
senciais da saúde pública”, completa
a coordenadora do Programa de Pós-
Graduação em Saúde Pública da Esco-
la Nacional de Saúde Pública (Ensp) da
Fiocruz, Maria Cristina Guilam.

O que se espera, portanto, é que
as dissertações de mestrado profissio-
nal tenham aplicação na prática. Um
exemplo é o trabalho da tecnologista
Ana Beatriz Moraes da Silva, da Vice-
Presidência de Serviços de Referência
e Ambiente, que foi da primeira turma
de mestrado profissional da Fiocruz, na
Ensp. “No curso, escolhi estudar um
assunto que já fazia parte do meu co-
tidiano de trabalho: a gestão da quali-
dade nos laboratórios de referência da
Fiocruz”, diz.

Com foco nos laboratórios de refe-
rência para a vigilância epidemiológi-
ca, onde qualidade significa con-
fiabilidade dos resultados analíticos
para o diagnóstico de doenças, Ana
Beatriz realizou um estudo dividido em
duas etapas. Na primeira, 22 laborató-
rios de referência foram avaliados
quanto a requisitos gerenciais (organi-
zação, controle de documentos, audi-
torias internas, ações corretivas etc) e
técnicos (pessoal, instalações, equipa-
mentos, procedimentos, entre outros).
Na segunda etapa, a partir dos resul-
tados dessa avaliação, foi proposto um
plano de ação para que aqueles requi-
sitos, baseados nas normas de gestão
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da qualidade laboratorial vigentes no
país, fossem 100% atendidos nos la-
boratórios de referência da Fiocruz.

Concluída em 2004, a dissertação
de mestrado profissional de Ana Beatriz
começou logo a ser posta em ação.
Naquele mesmo ano, o Ministério da
Saúde lançou uma portaria tornando
compulsória a implementação da ges-
tão da qualidade nos laboratórios de
referência. No final de 2007, eles co-
meçaram a passar por auditorias e ape-
nas os aprovados são habilitados como
referência para o Ministério. Até ago-
ra, dez laboratórios de referência da
Fiocruz já passaram pelas auditorias e
todos foram habilitados: prova da efi-
ciência do plano de ação proposto por
Ana Beatriz.

Da vigilância epidemiológica
às vacinas

Eficiência semelhante foi alcança-
da pela dissertação de mestrado profis-
sional da vice-diretora de Qualidade do
Instituto de Tecnologia em Imunobioló-
gicos (Biomanguinhos) da Fiocruz, Ma-
ria da Luz Fernandes Leal. Ela desen-
volveu o trabalho em um período no
qual a equipe de Biomanguinhos discu-
tia amplamente a reorganização de suas
atividades de desenvolvimento tecno-
lógico. “Participei dos debates que cul-

minaram no formato hoje em vigor, que
é a organização por programas e a ges-
tão por projetos”, conta Maria da Luz,
que concluiu o curso em 2004 na Ensp.
“No mestrado profissional, foi possível
ampliar minha visão de saúde pública e
compreender o processo de globa-
lização, em que padrões de qualidade
são utilizados como forma de competi-
ção e há intensa inovação com o lança-
mento de novos produtos”.

A vice-diretora de Qualidade ana-
lisou a evolução do desenvolvimento
tecnológico de vacinas em Biomangui-
nhos. O objetivo central era discutir as
práticas de gestão vigentes, assim como
identificar e vencer os obstáculos para
transformar em produtos os conheci-
mentos gerados pelas atividades de
pesquisa e desenvolvimento. Para es-
tabelecer parâmetros comparativos e
contribuir para o aperfeiçoamento do
desenvolvimento tecnológico de vaci-
nas na Fiocruz, a pesquisadora também
analisou as práticas de uma indústria
farmacêutica de destaque na área de
inovação. “Como produto final, foi
apresentada uma proposta de opera-
cionalização da Planta de Protótipos de
Biomanguinhos, que deve entrar em
operação no segundo semestre de
2009”, diz Maria da Luz, que respon-
de pelas áreas de garantia e controle
de qualidade e participa da elabora-

ção e implantação do plano estratégi-
co de Biomanguinhos.

No entanto, não são apenas funci-
onários da Fiocruz que se beneficiam
dos cursos oferecidos pela Fundação. O
coordenador geral do Programa Nacio-
nal de Controle da Malária do Ministé-
rio da Saúde, José Lázaro de Brito
Ladislau, também fez mestrado profis-
sional na Fiocruz. Sua dissertação, de-
fendida em 2007, avaliou o plano de
intensificação das ações de controle da
malária na Amazônia Legal, ou seja,
tratou de um tema totalmente pertinen-
te a suas atividades de trabalho. “Optei
pelo mestrado profissional porque eu
precisava fazer uma pós-graduação sem
me afastar do serviço. A grande vanta-
gem do mestrado profissional é possibi-
litar ao aluno aprender e imediatamen-
te aplicar em suas rotinas de trabalho
aquilo que aprendeu”, opina.

Segundo Ladislau, a experiência no
mestrado profissional facilitou a toma-
da de decisões no trabalho, que pas-
saram a ser cada vez mais embasadas
em dados epidemiológicos, racionali-
zando o uso dos recursos e conduzin-

Ana Beatriz estudou a gestão de qualidade dos laboratórios de referência
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do a resultados mais eficientes. “O co-
nhecimento de metodologia científica
fez com que eu avaliasse e organizas-
se melhor o serviço. É importante for-
talecer a discussão acadêmica atrela-
da às rotinas de trabalho, isto é,
incentivar que a academia realize es-
tudos voltados aos problemas reais da
população”, opina.

Ladislau obteve o grau de mestre
na Ensp. No entanto, outras unidades
da Fiocruz também oferecem cursos
de mestrado profissional, como Bio-
manguinhos, a EPS, o Instituto Nacio-
nal de Controle de Qualidade em Saú-
de (INCQS), o Instituto Fernandes
Figueira (IFF) e o Instituto Oswaldo Cruz
(IOC). A Fiocruz Pernambuco formou
seus primeiros alunos de mestrado pro-
fissional em 2007. Todos eram funcio-
nários da Fiocruz Pernambuco ou da
Fiocruz  Bahia.

“A tônica dos trabalhos foi a
aplicabilidade na Fiocruz. Os temas
foram os mais variados, como ges-
tão acadêmica, biossegurança e po-
lítica de comunicação social”, con-
ta o vice-diretor de Ensino da Fiocruz
Pernambuco, Wayner Vieira de Sou-
za. Estruturado em torno de três áre-
as temáticas – gestão e avaliação
de serviços de saúde; gestão em ins-
tituições de ciência e tecnologia em
saúde; e gestão de sistemas de vigi-

lância em saúde –, o curso ganhou
uma segunda edição este ano, des-
ta vez em parceria com a Secreta-
ria de Saúde de Pernambuco.

“Os cursos de mestrado profissio-
nal são feitos sob encomenda e man-
tidos por instituições que necessitam
dessa formação para seus funcionári-
os. São cursos que devem ser basea-
dos no desenvolvimento de competên-
cias e habilidades para o trabalho”,
afirma a vice-presidente Maria do
Carmo. Além de cursos destinados aos

seus próprios funcionários, a Fundação
também recebe encomenda de cursos
dirigidos ao pessoal do Ministério da
Saúde e das secretarias de Saúde mu-
nicipais e estaduais.

Em meados dos anos 90, diante das
transformações técnicas e socioeco-
nômicas que exigiam cada vez mais qua-
lificação e produtividade do profissional
no mercado, a Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superi-
or (Capes) do Ministério da Educação
(MEC) percebeu a necessidade de
flexibilizar o sistema tradicional de for-
mação no mestrado. “O mestrado con-
vencional fornecia uma qualificação aca-
dêmico-científica predominantemente
voltada à carreira docente, que não aten-
dia às demandas do mundo do trabalho
e do mercado. Para atendê-las, criou-se
uma nova modalidade, o mestrado pro-
fissional”, justifica Maria do Carmo.

O mestrado profissional da Fiocruz
teve início em 2002 e, de lá para cá,
já formou cerca de 270 alunos. Atual-
mente, mais de 130 estão matricula-
dos em cursos oferecidos pela institui-
ção nessa modalidade. “O mestrado
profissional se encaixou muito bem na
missão da Fiocruz, que tem como um
de seus principais objetivos a forma-
ção de recursos humanos para o Siste-
ma Único de Saúde (SUS)”, garante
Maria do Carmo.
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Fernanda Marques

tualizar o conhecimento
sobre a evolução recen-
te do Complexo Econô-
mico-Industrial da Saúde
(CIS) e, assim, contribuir

para um padrão nacional de desenvol-
vimento que viabilize, a um só tempo,
o dinamismo econômico, a geração e
difusão de inovações em saúde no Bra-
sil e o acesso da população aos bens e
serviços essenciais em saúde: este foi
o propósito de um seminário realizado
no Rio de Janeiro, no final de maio,
pelo Ministério da Saúde, por meio da
Fiocruz, e pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES). Com mais de mil participan-
tes inscritos, entre representantes do
governo, da academia e de empresas
públicas e privadas, o seminário discu-
tiu várias ações para o desenvolvimen-
to da base produtiva de bens e servi-
ços em saúde com foco na inovação,
tendo como referências o PAC Mais
Saúde, o PAC Inovação e a nova Polí-

A

Aposta na inovação
tica de Desenvolvimento Produtivo
(PDP). O evento foi um marco nas dis-
cussões do Estado com o setor privado
e a academia sobre o tema da inova-
ção, processo do qual a Fiocruz tem
participado ativamente, por meio de sua
recém-criada Vice-Presidência de Pro-
dução e Inovação em Saúde (VPPIS).

Segundo especialistas reunidos no
BNDES, no Seminário sobre o Comple-
xo Econômico-Industrial da Saúde: Em
busca de uma Articulação entre Inova-
ção, Acesso e Desenvolvimento Indus-
trial, espera-se um aumento significa-
tivo da demanda por produtos e
serviços de saúde no Brasil. As razões
são várias e quase sempre positivas.
Entre elas, pode-se destacar maior ex-
pectativa de vida, menor mortalidade
infantil, maior renda, menor desigual-
dade na distribuição desta renda,
melhoria do acesso à saúde e consoli-
dação do Sistema Único de Saúde
(SUS). A tendência, portanto, é o au-
mento do mercado consumidor em
saúde e especialistas no assunto
alertam: é preciso agir para que a ca-

deia produtiva nacional consiga aten-
der a este crescimento.

“Devemos estar preparados para o
crescimento da demanda por bens e
serviços de saúde sem aprofundar a
dependência de importações e a vulne-
rabilidade do país”, afirmou o presidente
do BNDES, Luciano Coutinho. “É ne-
cessário reduzir tanto a iniqüidade soci-
al em saúde como a fragilidade da base
produtiva e de inovação, ou seja, arti-
cular a política social com a política
econômico-industrial”, completou o
vice-presidente de Produção e Inovação
em Saúde da Fiocruz, Carlos Gadelha.

Redução do déficit da balança
comercial na área da saúde

Ciente desse desafio, o governo
federal acaba de criar o Grupo Execu-
tivo do Complexo Industrial da Saúde
(GECIS), com a participação de 14 ór-
gãos e entidades, entre eles o BNDES
e a Fiocruz. A idéia é viabilizar um
ambiente econômico e institucional
propício ao desenvolvimento do Com-

Empresários, pesquisadores e
gestores da administração pública
participaram do seminário, que
contou com as presenças do
Ministro da Saúde, José Gomes
Temporão, e do Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, Miguel Jorge

Articulação entre economia e saúde foi tema de seminário no Rio

PARCERIAS

Fotos: Divulgação / BNDES
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plexo Econômico-Industrial da Saúde
(CIS), que engloba as indústrias públi-
cas e privadas de equipamentos médi-
cos, materiais, reagentes e dispositivos
para diagnóstico, hemoderivados, va-
cinas, princípios ativos e medicamen-
tos, bem como, num sentido mais
amplo, o governo, os serviços e os pro-
fissionais dedicados à saúde.

O CIS também foi incluído na Polí-
tica de Desenvolvimento Produtivo
(PDP), recém-lançada pelo presidente
da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Sob a responsabilidade do Ministério
da Saúde, o programa da PDP relativo
ao CIS tem duas metas principais: re-
duzir o déficit da balança comercial na
área da saúde de US$ 5,5 bilhões para
US$ 4,4 bilhões até 2013 e desenvol-
ver tecnologias para a fabricação local
de produtos estratégicos para o SUS.

Essas medidas visam integrar as
lógicas econômica e sanitária. A rela-
ção existente entre economia e saúde
pode ser percebida, ainda, quando se
verifica que a cadeia produtiva da saú-
de – englobando as atividades indus-
triais e os serviços – representa 8% do
Produto Interno Bruto (PIB), isto é, cer-
ca de R$ 160 bilhões, e responde por
10% do emprego formal no Brasil. São
cerca de 9,5 milhões de trabalhadores
direta ou indiretamente envolvidos com
o setor da saúde e a expectativa é che-
gar a 12,5 milhões nos próximos anos.

Investimentos em saúde,
e não gastos

Os números apontam para a área
da saúde não como um setor que con-
centra os gastos governamentais, mas
como um espaço de geração de renda
e emprego. “Neste sentido, os gastos
com saúde passam a ser encarados
como investimentos. A saúde é um ele-
mento endógeno ao desenvolvimento”,
disse o chefe do Departamento de Pro-
dutos Intermediários Químicos e Farma-
cêuticos do BNDES, Pedro Palmeira.

Apesar do forte apelo econômico,
não se pode perder de vista a dimensão
e o impactos sociais da saúde. “Mais de
70% da população brasileira dependem
exclusivamente do SUS”, ressaltou a se-
cretária-executiva do Ministério da Saú-

de, Márcia Bassit. “Existem 27 mil equi-
pes de Saúde da Família, que acompa-
nham 87 milhões de brasileiros em 92%
dos municípios do país”, acrescentou.
Considerado um projeto social único no
conjunto dos países em desenvolvimen-
to, o SUS realizou, em 2006, 2,3 bi-
lhões de procedimentos ambulatoriais,
300 milhões de consultas médicas e 2
milhões de partos. Quanto aos procedi-
mentos mais complexos, houve 11,3 mi-
lhões de internações, 9 milhões de pro-
cedimentos de quimioterapia e
radioterapia, 215 mil cirurgias cardíacas
e 11 mil transplantes.

O contexto da saúde, portanto,
congrega as questões sociais e econô-
micas. “A saúde tem uma dualidade.
Por um lado, o aspecto do direito cons-
titucional, da cidadania, da qualidade
de vida; por outro, o dinamismo de
produção e inovação. Uma política que
integra estas duas dimensões represen-
ta, de fato, um avanço”, sintetizou o
ministro da Saúde, José Gomes
Temporão. E esta política se materiali-
za nas medidas para consolidar o CIS,
que objetivam enfrentar os problemas
de saúde pública e, ao mesmo tem-
po, fazer com isto sirva de alavanca
para a economia.

Fortalecer o CIS significa, por
exemplo, passar a produzir no Brasil
produtos estratégicos para o SUS que
hoje são importados. É o caso dos he-
moderivados (derivados do sangue,
como os fatores de coagulação 8 e 9,
usados no tratamento das hemofilias).
No âmbito da Política de Assistência
Farmacêutica, a aquisição de hemo-
derivados, 100% importados, custa em
torno de R$ 280 milhões aos cofres
públicos. O fomento ao CIS requer, ain-
da, aumentar o conteúdo tecnológico
dos produtos já fabricados no país e
ampliar o acesso dos brasileiros às no-
vas tecnologias.

Para atingir esses objetivos, uma
das medidas é o investimento em pes-
quisa e desenvolvimento (P&D). Os
gastos dos países ricos em P&D na área
da saúde totalizam US$ 180 bilhões ao
ano e mais da metade desta quantia
vem do setor privado. No Brasil, onde
o gasto anual com P&D em saúde é de
US$ 531 milhões, o setor privado res-

ponde por menos de um quarto deste
valor. Esta é uma das razões que preju-
dicam o potencial inovador das empre-
sas nacionais, que, pouco a pouco, têm
se aproximado das universidades e ins-
tituições científicas. “Para promover a
inovação tecnológica em empresas,
uma das nossas metas é elevar os in-
vestimentos privados em P&D de
0,51% do PIB para 0,65% do PIB até
2010”, afirmou o secretário-executivo
do Ministério da Ciência e Tecnologia,
Luiz Antonio Rodrigues Elias.

Parcerias voltadas para as
necessidades do SUS

De acordo com Pedro Palmeira, do
BNDES, o empresário precisa de um
ambiente de negócios favorável para
inovar e este ambiente começa a acon-
tecer. “Agora é a hora de o empresário
privado nacional fazer investimentos de
maior risco, para os quais conta com
instrumentos do BNDES”, disse. Um des-
tes instrumentos é o Programa de Apoio
ao Desenvolvimento do CIS, chamado
de Profarma 2. “A modernização e a
organização da rede produtiva pública
também são alvos do nosso trabalho”.

A parceria entre os setores públi-
co e privado é outra estratégia em
pauta. “Mas não é qualquer parce-
ria. Ela tem que ser voltada às neces-
sidades do SUS”, lembrou Carlos
Gadelha, da Fiocruz. “O alvo da em-
presa é o acionista. O alvo do siste-
ma público de saúde é a população.
É possível, sim, conciliar os interesses
de ambos, mas até um determinado
limite. Não abriremos mão da regu-
lação de preços, do papel da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) etc. O Ministério da Saúde
quer melhorar seu diálogo com as
empresas e já há avanços neste en-
tendimento. A parceria em que o mi-
nistério está interessado é aquela
em que o parceiro privado ganha a
garantia de compra de seus produtos
para o mercado público e o parceiro
público ganha a elevação de seu pa-
tamar tecnológico”, resumiu o secre-
tário de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos do Ministério da Saúde,
Reinaldo Guimarães.
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AMAMENTAÇÃO

Grife
brasileira
na Europa

Primeiro banco de
leite espanhol segue
modelo do Brasil

Roberta Monteiro

Espanha acaba de inau-
gurar o primeiro Banco
de Leite Humano (BLH) a
funcionar na Europa se-
guindo o modelo brasilei-

ro. A ação faz parte do programa Cú-
pula Ibero-americana de Bancos de
Leite Humano, coordenado pela Rede
Brasileira de Bancos de Leite Humano
(Rede BLH-BR), projeto interinstitucional
da Fiocruz, desenvolvido sob a respon-
sabilidade do Instituto Fernandes Figuei-
ra (IFF) e do Instituto de Comunicação
e Informação Cientifica e Tecnológica
em Saúde (Icict), unidades da Fiocruz.

O modelo brasileiro foi implantado
no Serviço de Neonatologia do Hospi-
tal 12 de Octubre, pertencente à Pre-
feitura de Madri. Segundo o coorde-
nador da Rede BLH-BR, João Aprígio
Guerra de Almeida, todas as técnicas

A
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de processamento e controle de quali-
dade seguem as instruções normativas
da rede brasileira, que visa garantir a
qualidade final do produto, a qualifi-
cação de recursos humanos e contri-
buir com o modelo de gestão brasilei-
ro para o desenvolvimento científico e
tecnológico. Além dos profissionais de
saúde, a equipe do IFF treinou 150 pro-
fessores das áreas de pediatria,
neonatologia, enfermagem e nutrição,
de toda a Espanha, para atuarem em
bancos de leite humano.

Guatemala firma acordo

A expansão do modelo brasileiro
de BLHs para países da América Lati-
na e Europa também rendeu um acor-
do de cooperação entre Brasil e
Guatemala, que prevê apoio técnico
do Brasil na implantação de BLHs na
Guatemala, nos moldes dos bancos de
leite do Brasil. O acordo, que foi firma-
do pelos presidentes Luiz Inácio Lula
da Silva e Álvaro Colom Caballeros,
tem como foco inicial implantar BLHs
em dois hospitais: Roosevelt, na Cida-
de da Guatemala, e Antigua, na cida-
de homônima, que já vem recebendo
apoio da equipe da Rede BLH-BR.

Para Aprígio, a cooperação interna-
cional só é possível devido à ação
prioritária conferida pela Agência Brasi-
leira de Cooperação (ABC) à implanta-
ção de BLHs. Segundo o embaixador
Luiz Henrique da Fonseca, diretor da
ABC, um dos  melhores investimentos
que um país da América Latina pode
fazer é em programas sociais, em que
se invoca a inclusão do indivíduo. “Além
de reduzir o custo da saúde pública, os
bancos de leite humano ajudam a re-
duzir a importação de fórmulas infantis
produzidas pelas empresas multina-
cionais”, explica o embaixador.

Controle de riscos

As boas notícias não páram aí.
Para garantir a qualidade do leite hu-
mano, orientar as atividades envolvi-
das no processamento e evitar possí-
veis riscos, o Ministério da Saúde, em
parceria com a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Insti-
tuto Fernandes Figueira (IFF) da Fiocruz,
lançou o manual Banco de leite huma-

no: funcionamento, prevenção e con-
trole de riscos. Segundo o responsável
pelo Laboratório de Controle de Quali-
dade de Leite Humano do IFF, Franz
Reis Novak, o documento é direcionado
a todos os profissionais que trabalham
na obtenção, processamento e contro-
le de qualidade do leite humano orde-
nhado e para todos os profissionais de
vigilância sanitária, que se ocupam da
inspeção sanitária dos bancos de leite
humano no Brasil.

O manual estabelece os requisitos
mínimos para o funcionamento de ban-
cos de leite humano (BLH) e postos de
coleta de leite humano (PCLH) e tem
como objetivo garantir a segurança dos
produtos distribuídos, além de enume-
rar itens relacionados a responsabilida-
de técnica, recursos humanos, infra-
estrutura, equipamentos, entre outros,
e estabelecer processos operacionais
para o transporte e armazenamento.

De grande importância para as
políticas públicas de bancos de leite
humano, o manual surge como um
meio específico para evitar riscos à saú-
de dos bebês. “Tivemos o prazer de
colaborar com alguns capítulos para a
primeira publicação desse gênero, que
em breve estará disponível em outros
idiomas para países que se interessem
por este trabalho”, afirma Novak.

Referência no tema

Desde 1985, a Fiocruz investe e tra-
balha no campo da pesquisa e do de-
senvolvimento, o que tornou possível
hoje o Brasil possuir a maior Rede de
BLH, reconhecida pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), cujo mode-
lo tem sido seguido por países da Amé-
rica Latina e Europa. A equipe do BLH
do IFF tem como objetivo apoiar e pro-
mover o aleitamento materno. Para
isso, conta com o apoio do programa
Bombeiro Amigo do Peito, que passa
diariamente nas casas das doadoras
que moram no Estado do Rio de Janei-
ro para recolher o leite fornecido.

As mães interessadas em doar o
excesso de leite ou receber qualquer
tipo de orientação em relação
amamentação podem ligar gratuita-
mente para o SOS Amamentação, pelo
telefone 0800 268877.

Número de
doadoras de leite
humano cresce
a cada ano

O número de doações de
leite humano cresce a cada ano
graças ao ato de solidariedade
de mães que além de amamen-
tarem seus filhos, doam o leite
excedente aos Bancos de Leite
Humano (BLH) do país. Em
2007, foram registradas no BLH
do Instituto Fernandes Figueira,
centro de referência nacional
em bancos de leite humano,
mais de 7 mil doações, e nos
três primeiros meses deste ano
foram contabilizadas cerca de
1,5 mil. De acordo com o coor-
denador da Rede Brasileira de
Bancos de Leite Humano (Rede
BLH-BR), João Aprígio Guerra de
Almeida, o Brasil, atualmente,
conta com 187 BLHs e 33 pos-
tos de coleta, que conseguem
juntos arrecadar aproximada-
mente 114 mil litros de leite
humano ao ano.

Segundo a pediatra Isa
Yoshikawa, cada mamada é
uma vacina. “O leite materno
tem substâncias que protegem o
bebê contra doenças, por isso ele
é recomendado em regime ex-
clusivo nos seis primeiros meses
de vida e continuado até os dois
anos ou mais”, explica a médi-
ca. Entre os benefícios da ama-
mentação para o bebê, a pedia-
tra destaca a diminuição dos
riscos de futuras doenças alimen-
tares, coronarianas e crônicas,
como diabetes e linfomas, e evi-
ta a desnutrição e a obesidade.
Para a mãe, a amamentação
protege contra a depressão pós-
parto, reduz o risco de hemorra-
gia após o parto, de contrair cân-
cer de mama e auxilia para que
o corpo volte ao normal.
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Sistema ajuda a planejar setor
de hematologia em Pernambuco

Bruna Cruz

uso de informações fide-
dignas sobre a realidade
é condição básica para
o planejamento e gestão
de qualquer atividade,

inclusive na esfera pública da saúde. Na
área de sangue e hemoderivados, co-
nhecer a distribuição espacial dos servi-
ços e da clientela atendida é essencial
para o aperfeiçoamento do atendimen-
to às demandas da sociedade. Em
Pernambuco, a Fundação Hemope, vin-
culada ao governo do estado e respon-
sável pela prestação de serviços na área
de hematologia e hemoterapia, pas-
sou a contar com um sistema de infor-
mações que utiliza ferramentas de
geoprocessamento. O Sistema de Infor-
mação Geográfica (SIG), como é cha-
mado, propicia, por exemplo, a cons-
trução de mapas temáticos e, a partir
deles, o conhecimento dos desloca-
mentos, da origem e do destino dos
pacientes em relação aos hemo-

O
centros, do volume de demanda por
insumos, como plasma e hemácias, e
da estrutura disponível em cada uni-
dade que compõe a hemorrede per-
nambucana. O SIG foi desenvolvido
pela unidade da Fiocruz em Pernam-
buco, em parceria com a equipe téc-
nico-administrativa do Hemope.

A hemorrede pernambucana é for-
mada por um centro coordenador, situ-
ado no Recife, 5 hemocentros regionais
(Caruaru, Garanhuns, Palmares,
Petrolina e Serra Talhada) e 4 núcleos
de hemoterapia, além de 20 agências
transfusionais, 13 situadas no Grande
Recife e outras 7 no interior do estado.
Em 2006, contabilizou 119.719 coletas
de sangue.  Em 2007, o número caiu
para 96.229 doações. “A transferên-
cia da tecnologia desenvolvida pela Fi-
ocruz foi de extrema relevância para
a obtenção e manutenção de nume-
rosas informações da nossa hemorrede
estadual”, comentou Fátima Bandei-
ra, diretora de Articulação da Funda-
ção Hemope. Ela conta, ainda, que a
utilização do sistema de geoproces-
samento aplicado à área de hemote-
rapia vai possibilitar um maior conheci-
mento da rede e de seus usuários em
todo o estado, permitindo a análise e
geração de medidas de adequação
desses centros às reais necessidades
das regiões onde eles se encontram.

Programa indica origem dos
doadores de sangue

Utilizando o software livre TerraView,
desenvolvido pelo Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (Inpe), o proje-

to reuniu bases de dados cartográficas
(mapas de Pernambuco) e dados
cadastrais do Hemope relativas a 2006,
associando as informações geradas por
cada unidade da rede de hemocentros
à posição geográfica de seus lugares
de origem. A cada ponto (que corres-
ponde a uma unidade da rede) foram
associadas variáveis como a quanti-
dade de bolsas de sangue coletadas,
a produção dos principais hemocom-
ponetes, o número de amostras para
realização de testes de triagem
sangüínea (sorologia), o fluxo de plas-
ma para a produção de hemo-
derivados e a quantidade de hemo-
componentes enviados para as
agencias transfusionais, entre outras in-
formações. A partir dessa convergên-
cia de informações, foi possível iden-
tificar a origem e o fluxo dos pacientes
por ponto da rede, ou seja, de que
lugares eles vinham para doar sangue.

“Também trabalhamos com um
pouco de logística da distribuição, ta-
bulando as distâncias entre as unida-
des, o tempo em que os insumos leva-
vam para serem deslocados de uma
para outra, pois muitos dos insumos
chegam ao Recife, onde fica situado o
hemocentro central, de ônibus. Então,
todas as variáveis relativas a esse re-
quisito, como o tempo e a freqüência
das viagens, também tiveram que ser
consideradas”, ilustrou Constantino
Silveira, pesquisador colaborador que
participou do desenvolvimento do SIG.

O banco de dados gerado pelo sis-
tema está em fase inicial de atualiza-
ção dos dados e será mantido por meio
da alimentação do Sistema de Informa-

Conatantino Silveira, da equipe do projeto,
diz que o sistema pode gerar mapas que
indicam o fluxo de doadores de sangue

Informação geográfica
a serviço da
Saúde Pública

Detalhe da tela do sistema de informação geográfica

HEMATOLOGIA
Fotos: Divulgação / IPqAM
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ções do Banco de Sangue existente nos
serviços da hemorrede de Pernambuco.
Para as unidades hemoterápicas que
ainda não estão integradas ao sistema,
foi desenvolvida uma forma simplificada
de obtenção de informações essenciais
para a alimentação do sistema de
geoprocessamento que, a partir da trans-
ferência da tecnologia está sendo feita
pela equipe técnica do Hemope.

Com base no sistema, os gestores do
Hemope estão habilitados a calcular o
tempo que um insumo leva para chegar,
por exemplo, de Garanhuns, onde há um
hemocentro regional, ao Recife. Também
serão capazes de verificar os lugares onde
há maior demanda pelos hemocom-
ponetes podendo modificar a lógica de
produção e distribuição ou, até mesmo,
planejar campanhas junto à população
dos lugares que mais necessitam da ma-
téria prima: a doação de sangue.

De acordo com Tiago Lapa, coor-
denador-executivo do projeto e pesqui-
sador da Fiocruz Pernambuco, o uso
de ferramentas de geoprocessamento
neste contexto vai auxiliar o Hemope
a atingir o objetivo de atender com qua-
lidade as necessidades de saúde da po-
pulação. “Com o sistema será possível
delimitar áreas de abrangência das uni-
dades que compõem a hemorrede,
fazendo com que os insumos sejam em-
pregados efetivamente, além de ga-
rantir o atendimento da demanda de
sangue e de hemocomponentes, asse-
gurando a saúde do doador, do recep-
tor e dos profissionais envolvidos na prá-
tica hemoterápica”, explicou. O sistema
de informação geográfica foi desenvol-
vido em um ano e meio e teve financi-
amento do Fundo Nacional de Saúde,
através de um convênio entre o Minis-
tério da Saúde e o Hemope.

Da “caça” ao Aedes a
deslizamentos: diferentes
possibilidades de uso são

diferencial do Sistema

Os Sistemas de Informações
Geográficas e de análise espacial vêm
sendo cada vez mais utilizados pela
Saúde Pública. Por associar dados ambi-
entais e sociais aos dados sobre saú-
de, permitem caracterizar e quantificar

possíveis determinantes de agravos e
de outros eventos relacionados à saú-
de da população. As possibilidades de
utilização dessas abordagens ampliam
a capacidade de análise do processo
saúde-doença e têm potencial para uti-
lização na análise e tomada de decisão
sobre as prioridades de investimento e
sobre as práticas de vigilância em saú-
de, como é o caso do Sistema de Moni-
toramento e Controle Populacional do
Vetor da Dengue (SMCP-Aedes).

A metodologia, desenvolvida pela
rede Sistema de Apoio Unificado para
Detecção e Acompanhamento em Vi-
gilância Epidemiológica (SAUDAVEL)
da qual a Fiocruz Pernambuco faz par-
te, é totalmente baseada nessa tec-
nologia. Ela está sendo utilizada, atual-
mente, em duas cidades – Ipojuca, no
litoral sul, e Santa Cruz do Capibaribe,
na região Agreste – pela Secretaria de
Saúde para o controle do vetor da den-
gue sem a utilização de larvicidas quí-
micos. Testado com sucesso em cinco
áreas do Recife – Engenho do Meio,
Casa Forte/Parnamirim, Morro da Con-
ceição/Alto José do Pinho, Dois Irmãos/
Sítio dos Pintos e Brasília Teimosa –, o
SMCP-Aedes possibilitou a montagem
de mapas com as áreas “áreas quen-
tes”, locais onde foram encontrados
mais ovos do Aedes, contribuindo para
retirar cerca de 12 milhões de ovos do
mosquito do meio ambiente.

A ferramenta também foi trans-
ferida para o Programa Guarda-Chu-
va da Comissão de Defesa Civil
(Codecir) da Prefeitura do Recife e é
uma dos instrumentos empregados na
identificação de locais sujeitos a
deslizamentos e inundações. A aplica-
ção cruza dados sobre a ocorrência de
doenças como a filariose, a dengue e
a leptospirose, levando-se em conta a
localização espacial dos casos e a den-
sidade de vetores em relação à altitu-
de. “O sistema amplia a capacidade
de monitoramento e prevenção de aci-
dentes nos morros da capital pernam-
bucana, por integrar, num sistema de
visualização em três dimensões, ima-
gens de satélite, bases de dados e ima-
gens de logradouros”, explicou Wayner
Souza, que coordenou os projetos que
envolvem os SIG.

Imagens dos mapas gerados pelo
sistema que auxiliam no monitoramento
do mosquito da dengue
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Marcelo Garcia

Bacillus thuringiensis (Bt)
é uma das espécies de
bactéria mais utilizadas
na elaboração de bioin-
seticidas para pragas

agrícolas, vetores de agentes patogê-
nicos e insetos incômodos. Sua princi-
pal aplicação é no controle do Aedes
aegypti, vetor da dengue, do Culex
quinquefasciatus, o pernilongo vetor da
filariose linfática, e dos simulídeos, po-
pularmente conhecidos como borra-
chudos. O Instituto Oswaldo Cruz (IOC)
estuda o potencial de linhagens auto-
aglutinantes de Bt, que hoje não são apli-
cadas na fabricação de inseticidas. Os
resultados apontam, em algumas delas,

O
uma letalidade até três vezes maior para
os insetos alvo do que a apresentada
pela variante atualmente utilizada. Ain-
da é necessário realizar estudos de
toxicidade das linhagens estudadas.

O desafio de utilizar as linhagens
autoaglutinantes de B. thuringiensis é
que elas não podem ser identificadas
através dos métodos convencionais de
sorologia flagelar, um teste de diag-
nóstico imunológico que estuda a
reação de aglutinação entre um de-
terminado antígeno e um anticorpo.
A saída encontrada pelos pesquisado-
res foi recorrer a métodos moleculares
– com base na tecnologia do DNA. Os
resultados obtidos, segundo a pesqui-
sadora Clara Cavados, do Laboratório
de Fisiologia Bacteriana do IOC e uma

das responsáveis pelo estudo, foram
animadores. “As bactérias estudadas
apresentaram resultados muito seme-
lhantes aos da linhagem padrão em
todos os testes, mas são mais letais
para os insetos nos ensaios de labora-
tório”, pondera.

Os pesquisadores estudaram 28
amostras autoaglutinantes, originárias de
nichos ecológicos diversos. Todas foram
comparadas com a B. thuringiensis
israelensis, que é a linhagem padrão,
amplamente utilizada como princípio
ativo de inseticidas biológicos bacterianos
comerciais. Constatou-se que 26 delas
eram mosquitocidas, ou seja, matavam
as larvas de Aedes e de Culex. Uma aná-
lise do perfil protéico das amostras en-
controu, em 23 delas, resultados bem

e outros mosquitos
Para barrar o Aedes

PESQUISA
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semelhantes aos da linhagem padrão.
Quando foi utilizada a metodologia de
eletroforese de multilocus enzimáticos
(MLEE) também foram obtidos, nas mes-
mas 23 amostras, dados comparáveis
com a linhagem de referência.

Em seguida foi realizado um estudo
empregando a técnica molecular conhe-
cida como RAPD (amplificação aleatória
de DNA polimórfico), que usa como base
a técnica da PCR (reação de polime-
rização em cadeia). Este procedimento
permite comparar os isolados entre si e
diferenciá-los. Os resultados mostraram
que todas as 26 cepas mosquitocidas ana-
lisadas apresentaram perfis similares, que
são equivalentes ao apresentado pela li-
nhagem padrão. “Assim, fica claro que,
apesar de não poderem ser analisadas
pela técnica de sorotipagem tradicional,
as linhagens autoaglutinantes estudadas
são compatíveis com o padrão utilizado
nos inseticidas atuais”, explica Cavados.
“Esta descoberta abre caminho para o
desenvolvimento de novos bioinseticidas
contra pragas agrícolas e vetores de do-
enças”. O artigo, publicado na revista
Journal of Invertebrate Pathology, faz par-
te da tese de mestrado em biologia ce-
lular e molecular da aluna Jeane Chaves
e foi orientada por Cavados e pelo pes-
quisador Leon Rabinovitch, chefe do La-
boratório de Fisiologia Bacteriana do IOC.

Eficiência e segurança,
palavras-chave no

desenvolvimento de inseticidas

A utilização de técnicas capazes de
identificar linhagens mais tóxicas de

bactérias é muito importante na busca
por bioinseticidas mais eficientes e es-
pecíficos. Porém, segundo Clara Ca-
vados, para utilizar bactérias autoaglu-
tinantes primeiro é preciso aprender
mais sobre seu potencial mosquitocida.
“Antes de utilizá-los, temos que enten-
der porque ocorre essa diferença de
toxicidade”, explica.

A pesquisadora ressalta que esse
passo é muito importante, porque uma
das hipóteses é que tamanha eficácia
seja derivada, por exemplo, de sua
semelhança com outra bactéria, o B.
cereus, que produz substâncias tóxicas
ao homem e pode contaminar diver-
sos tipos de alimentos. “Os dois bacilos
são muito semelhantes e o B. thuringien-
sis pode estar produzindo alguma das
toxinas comuns ao B. cereus”, argu-
menta Cavados. “Estamos fazendo
novos testes com as amostras do estu-
do para identificar a presença destas
toxinas”, esclarece. “Um possível
inseticida ainda precisaria passar, no
futuro, por outros testes, de toxicidade
e especificidade por exemplo, antes de
ser liberado pelas autoridades.” Tudo
isso, segundo ela, para garantir que o
bioinseticida não cause nenhum tipo de
dano colateral. “Afinal, além de mais
eficientes, precisamos que eles atuem
somente contra a espécie que devem
controlar, sem causar danos ao ambien-
te, à fauna ou ao homem”, pondera.

Atualmente, a bactéria Bacillus
thuringiensis é uma das mais utiliza-
das no controle de pragas agrícolas e
urbanas porque apresenta um proces-
so de esporulação diferenciado. “Em

geral, quando as condições do meio
em que habita não as favorecem, as
bactérias deste gênero produzem
esporos, para garantir sua sobrevivên-
cia”, afirma. “Porém, no caso do B.
thuringiensis, além do esporo, ele pro-
duz um complexo de proteínas que,
ao serem processadas no aparelho di-
gestivo de um inseto, desencadeiam
uma série de eventos que provocam
sua morte”. Cavados ressalta, ainda,
que o processo é altamente específi-
co. “Já foram identificadas mais de
200 proteínas diferentes, cada uma
com letalidade para um determinado
tipo de inseto”, explica. “Porém, ain-
da não se sabe porque o bacilo pro-
duz essa estrutura”.

Bioinseticida é opção,
mas controle dos criadouros

é importante

A utilização prática do B. thuringien-
sis acontece na área agrícola (contra
lagartas e besouros) e na área médica
(contra dípteros, mosquitos como
Aedes aegypti, o Culex quinque-
fasciatus e o simulídeo, por exemplo).
“No entanto, em laboratório, conse-
guimos controlar populações de diver-
sas outras espécies de insetos”, conta
a especialista. Ela explica que, na na-
tureza, isso é muito mais complicado,
porque o inseticida somente atua
quando for ingerido e digerido pelo
inseto-alvo. “Larvas de dípteros aquá-
ticos e insetos que se alimentam de
folhas, como lagartas, por exemplo,
são muito mais fáceis de atingir do que
aqueles que se alimentam de sangue,
de seiva ou que possuem larvas ter-
restres”, afirma.

A pesquisadora lembra, no entan-
to, que talvez mais importante que a
utilização do biolarvicida é o trabalho
de prevenção que precisa receber aten-
ção, principalmente contra o Aedes
aegypti. “O inseticida faz parte da solu-
ção, mas o mais importante é eliminar
os criadouros do mosquito”, ensina. “As
fontes de água potável, como poços e
caixas d’água, merecem atenção ainda
maior, porque devem estar sempre tam-
padas, já que não é recomendável que
recebam inseticidas”.

Clara Cavados e
equipe descobriram
uma letalidade três
vezes maior para
insetos no
bioinseticida em
desenvolvimento
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ASSISTÊNCIA

Betinho vive em Manguinhos
Hospital da Fiocruz
leva nome do
sociólogo da
solidariedade

H
Isis Breves

erbert de Souza, o Betinho,
o sociólogo que mobilizou o
Brasil no combate à epide-
mia de Aids e na luta contra
a fome segue vivo no cam-

pus da Fiocruz em Manguinhos. Betinho
dá nome ao hospital-dia do Instituto de Pes-
quisa Clínica (Ipec) da Fundação, unidade
que se destaca pela excelência no atendi-
mento de pacientes com HIV, leish-
maniose, HTLV, hanseníase, entre outras
doenças infecciosas tratadas pelo Ipec.

A redução da necessidade de interna-
ção de pacientes e do tempo médio de
permanência, a facilitação da manutenção
dos esquemas diagnósticos e terapêuticos,
a agilização dos procedimentos tera-
pêuticos ambulatoriais e a integração da
família e do doente estão entre os objetivos
do HD. A unidade também oferece cam-
po de estágio para treinamento da equipe
de saúde e procura estimular a adesão dos
usuários ao tratamento.

O atendimento no HD consiste na rea-
lização de procedimentos e administração
de medicação que durem de 45 minutos a
6 horas por dia, período em que o paciente
permanece no local fazendo a sua terapia,
podendo depois ir embora para sua casa,
sem ter que ficar internado para se tratar.
Funciona em um prédio com salas adequa-
das às normas de biossegurança e vigilân-
cia sanitária, com ar condicionado, televi-
são e DVD, seis poltronas reclináveis e toda
a assistência clínica e psicológica que um
paciente de doenças infecciosas precisa.

O infectologista José Cerbino, chefe do
Centro Hospitalar do Ipec, explica as atri-
buições da unidade: “no HD são realiza-
dos vários procedimentos terapêuticos e
diagnósticos. A aplicação de medicações
intravenosas ainda é o procedimento mais
realizado, mas a administração de medi-

cação inalatória e as hemotransfusões tam-
bém são muito freqüentes”, conta ele.

Humanização do atendimento é mar-
ca do serviço – A humanização do atendi-
mento é, de fato, um dos diferenciais do HD
Betinho. “O cuidado com o paciente vai além
dos procedimentos médicos: o bem-estar deve
ser valorizado mesmo quando o paciente é
submetido a dolorosos tratamentos. A equi-
pe que hoje atua no setor foi selecionada e
identificada com o perfil de atendimento do
local, pois o paciente não está apenas sendo
submetido a um procedimento terapêutico,
mas também precisando de uma atenção
especial. Humanizar o atendimento reflete
diretamente na adesão ao tratamento. O
índice de abandono no HD é quase nulo”,
explica a enfermeira Rosângela Eiras, coor-
denadora do ambulatório e do hospital-dia.

“Os pacientes recebem café-da-manhã,
almoço e lanche da tarde, de acordo com

sua necessidade e tempo de permanência
no hospital-dia. Além disso, o Serviço de Infra-
estrutura do Ipec disponibilizou um carro
prioritariamente para transporte dos pacien-
tes mais debilitados, como os pacientes aco-
metidos pelo vírus HTLV, que geralmente são
cadeirantes, e para aqueles que não têm
condições financeiras de arcar com as des-
pesas de um transporte público diariamen-
te”, explica a enfermeira da equipe diária
do HD, Ananza Tainá da Silva Santos.

A maioria parte dos usuários são pacien-
tes portadores de HIV, que recebem diversos
tipos de tratamento, como é o caso de R. M.
J. A., portador do HIV que é acompanhado
no Ipec desde os 18 anos e há 6  toma as
suas medicações no hospital-dia. “Aqui te-
nho um ótimo atendimento, me tratam mui-
to bem. Não estou falando apenas do trata-
mento para a Aids, mas o tratamento
humano. A equipe é dedicada e me sinto
acolhido, pois às vezes venho triste de casa,
mas quando chego no HD é só alegria! O
hospital-dia é fundamental para o bem-estar
do meu tratamento e da minha vida”, conta
o paciente, que contraiu o vírus numa trans-
fusão de sangue quando ainda era bebê.

“Betinho foi homenageado pela sua
incansável luta pela solidariedade no país.
Hemofílico, adquiriu o HIV por uma trans-
fusão de sangue, e mostrou para a socie-
dade a questão do preconceito contra as
pessoas com Aids. Sua frase `Solidarieda-
de a gente não agradece, se alegra  ̀pode
resumir tudo isso e expressa o que é o hos-
pital-dia”, diz a diretora do Ipec, a infecto-
logista Valdiléa Veloso.

O HD Betinho realiza cerca de 600
atendimentos por mês

Herbert de Souza, o Betinho
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As origens do jornalismo brasileiro
advento da imprensa no
Brasil e a publicação, pela
Imprensa Régia, do jornal
O Patriota, que circulou
no Rio de Janeiro no iní-

cio do século 19, são tema de novo li-
vro da coleção História & Saúde,
publicada pela Editora Fiocruz. Sob or-
ganização da historiadora Lorelai Kury,
Iluminismo e império no Brasil: O Patri-
ota (1813 e 1814) apresenta uma aná-
lise aprofundada dos 18 números publi-
cados do periódico, relacionando-os com
os acontecimentos da época no Brasil e
no mundo, como o movimento ilumi-
nista e os regimes monarquistas.

A investigação começa pelo título do
periódico: por que a escolha de O Patri-
ota? No primeiro artigo do livro, o histo-
riador Marco Morel, pesquisador da Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj), avalia como o contexto do surgi-
mento do jornal influenciou a formação
de uma identidade editorial. Nesse sen-
tido, o autor aborda o conceito de ‘pá-
tria’ e seus derivados, a utilização des-
sas palavras em O Patriota, os sujeitos
envolvidos na produção e circulação do
periódico e as referências às crises e dis-
putas o âmbito do Império português.

Segundo a também historiadora da
Uerj Tânia Maria Tavares Bessone da Cruz
Ferreira, o periódico foi uma tentativa de
implantar no Brasil o jornalismo cultural,
já então freqüente na Europa, e guarda-
va mais semelhanças com os folhetos e
panfletos do que com os modelos gráfi-
cos e os formatos de jornais de hoje. A
autora mostra ainda que havia uma pre-
ocupação constante por parte dos reda-
tores de ter um conteúdo equilibrado en-
tre o conhecimento científico e as Luzes,
a literatura e a política. Também eram
freqüentes os perfis de figuras ilustres na
vida pública, civil, militar ou religiosa e
artigos sobre a história do Rio de Janeiro.

Nesse contexto, a história era vista
pela equipe do jornal como poderosa
arma para o exercício da política. Sobre
isso discorre o capítulo do historiador
Manoel Luiz Salgado Guimarães, pesqui-
sador da Uerj e da Universidade Federal

do Rio de Janeiro (UFRJ), ressaltando que,
uma vez que precisava ser aprovado pelo
governo para circular pela Imprensa Ré-
gia, O Patriota escrevia a história conta-
da pelos governantes que, com ela, pre-
tendiam afirmar seu poder e sua glória.

Já Sérgio Alcides, poeta e historiador
da Universidade Federal de Ouro Preto
(Ufop), escreve sobre as poesias e outras
alegorias patrióticas, como montagens e
figuras, publicadas no periódico. Por fim,
Lorelai Kury fecha a coletânea com um
artigo sobre os traços mais marcantes do
iluminismo nas páginas de O Patriota, so-
bretudo em relação à seleção de temas

científicos para os artigos e o didatismo
assumido em cada texto.

Além dos capítulos repletos de infor-
mações instigantes e referências bibliográ-
ficas que complementam a leitura, o livro
traz coletânea de imagens relacionadas ao
conteúdo e aos autores de O Patriota e
CD-rom com todas as edições do jornal
digitalizadas, o que possibilita o acesso do
leitor ao material usado pelos pesquisado-
res. A obra, assim, assume o importante
papel de aprofundar o estudo e a divulga-
ção daquele que foi o primeiro jornal brasi-
leiro a publicar artigos densos e analíticos
sobre ciências e artes, cultura e letras.

O

Iluminismo e império no Brasil: O Patriota (1813 e 1814)
Editora Fiocruz, (21) 3882-9093, 189 p. R$ 44

RESENHAS
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Homens que usam batom

Um relato etnográfico da vida de
travestis moradores do Pelourinho,
centro histórico de Salvador. Essa é a
proposta do livro Travesti: prostituição,
sexo, gênero e cultura no Brasil, re-
cém-publicado pela Editora Fiocruz.
A obra é do sueco Don Kulick, mes-
tre em antropologia na Universidade
de Nova York, e foi originalmente
escrita em inglês e publicada pela
primeira vez em 1998.

Para realizar a pesquisa antropo-
lógica, o autor acompanhou durante
um ano – entre 1996 e 1997 – o dia-
a-dia de um grupo de jovens que vi-
vem na prostituição. Kulick morou em
um pequeno quarto em uma casa de
cômodos com 13 travestis e os obser-
vando na rua, a espera de seus clien-
tes, mergulhando em seu imaginário
e desvendando aspectos partic
ulares de suas vidas. Durante a narra-
tiva, o escritor aborda questões como
representação corporal e subjetivida-
de, realizando uma contribuição rele-

Travesti: prostituição, sexo, gênero e
cultura no Brasil
Editora Fiocruz (21) 3882-9093, 279 p. R$ 40.

vante para o conhecimento na área
de antropologia do corpo e gênero.

A experiência resultou em um tex-
to cuja a leitura é envolvente como a
de um bom romance literário. “Publi-
cado nos EUA há mais de uma década,
continua mais atual do que nunca, em
particular neste momento em que se
discutem com tanta intensidade no Brasil
políticas públicas, inclusive na área de
saúde, voltadas para minorias”, comen-
ta o pesquisador Ricardo Ventura dos
Santos na contracapa do livro. “É uma

obra a ser lida não somente por antro-
pólogos especializados em gênero, mas
por todos aqueles interessados nas
interfaces deste tema com cultura e se-
xualidade”.

Kulick também expressa suas ex-
pectativas sobre a publicação de seu
trabalho no Brasil. “Não escrevi este
livro para ter a palavra final sobre o
tema, mas para inspirar discussões e
provocar debates”, afirma o autor na
apresentação da edição brasileira.
“Agora que o livro está disponível em
português, tenho a esperança de que
esses debates possam se expandir a
ponto de incluir os próprios travestis,
além de estudantes, jornalistas, políti-
cos e todas as pessoas interessadas que
ainda não haviam tido a oportunidade
de conhecer o trabalho”.

Caçadores de pistas sobre as doenças do passado

Paleoparasitologia
Editora Fiocruz (21) 3882-9093, 128 p. R$ 15.

Fezes fossilizadas, te-
cidos mumificados e
até piolhos são o
material de traba-
lho dos pesquisa-
dores envolvidos
com o estudo
das doenças de
nossos ances-
trais. A partir

deles, é possível identificar os
parasitos que atingiam homens e animais há milha-

res de anos. A história desse campo científico é contada pelo
livro Paleoparasitologia, recém-lançado pela coleção Temas
em Saúde, da Editora Fiocruz.

Por meio da análise dos materiais encontrados em
sítios arqueológicos, os pesquisadores já traçaram males

como a doença de Chagas e a esquistossomose.  Além
disso, descobriram nos restos encontrados nas fezes dicas
sobre a fauna e a flora remotas, os hábitos alimentares
dos povos primitivos e os períodos de abundância e escas-
sez de comida. Com o estudo dos parasitos, puderam pro-
por ainda teorias alternativas sobre a chegada do homem
às Américas, segundo as quais a migração aconteceu pelo
Oceano Pacífico, e não pelo Estreito de Bhering, como
sugeriam estudos tradicionais.

Em linguagem fácil e envolvente, os autores – Luiz
Fernando Ferreira e Adauto Araújo, da Fiocruz, e Karl Jan
Reinhard, da Universidade de Nebraska, nos Estados Uni-
dos – contam a história da paleoparasitologia com o cari-
nho de quem fala aos amigos sobre um trabalho por que
se está apaixonado. O livro está repleto de casos engraça-
dos e curiosos, personagens interessantes e dicas de leitu-
ra complementar para quem quiser se aprofundar no tema.
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Manguinhos em
branco e preto

FIO DA HISTÓRIA

Legado de fotógrafo ajuda a preservar história da Fiocruz
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Ricardo Valverde

ouve uma época em que
os funcionários usavam
terno e chapéu e chega-
vam por meio de barcos,
que atracavam em um

extinto cais, ou por trens e em segui-
da charretes. Do alto da colina viam –
não tão distante quanto hoje, devido
aos sucessivos aterros – uma Baía de
Guanabara ainda limpa. Os laborató-
rios eram mais simples e, embora al-
gumas lutas pela saúde pública já ti-
vessem sido vencidas, muito ainda es-
tava por fazer e construir. O bairro de
Manguinhos, onde se situa a Fiocruz,
ficava longe da região mais habitada
do Rio de Janeiro – quase um sertão
na então capital federal. Esse cotidia-
no e esse ambiente, modificados ao
longo das décadas, tiveram no fotó-
grafo Joaquim Pinto da Silva, imortali-
zado como J Pinto, um grande narrador
visual. Contratado há exatos 100 anos,
por Oswaldo Cruz, para prestar servi-
ços fotográficos ao Instituto
Soroterápico Federal – embrião da
atual Fiocruz – ele ficou quase 40 anos
na instituição, produzindo fotos cientí-
ficas e captando imagens que agora
sobrevivem em suas fotos.

De acordo com a historiadora Ali-
ne Lacerda, responsável pelo setor de

Iconografia do Departamento de Ar-
quivo e Documentação (DAD) da Casa
de Oswaldo Cruz, o Fundo Instituto
Oswaldo Cruz (IOC) reúne cerca de 20
mil itens, entre negativos flexíveis (em
acetato ou nitrato), negativos em vidro
e cópias ampliadas. Acredita-se que a
maior parte desse material tenha sido
feito por J Pinto. Ele registrou imagens
de pesquisadores, instalações, constru-
ções, laboratórios, funcionários, visitan-

tes – como a famosa visita de Albert
Einstein a Manguinhos – e também dos
arredores do atual campus da Funda-
ção, o que, além da óbvia importância
científica e histórica, se constitui em um
valioso acervo da evolução da cidade.

“Não se conhece a existência de um
acervo dessa natureza e com esse volu-
me em outra instituição brasileira”, diz
Aline. “Oswaldo Cruz, além de toda a sua
representatividade para a ciência e a saú-
de, também teve a feliz iniciativa de do-
cumentar o que se fazia em Manguinhos,
com a intenção de que esse conteúdo se
tornasse material de pesquisa. Por isso ele
trouxe J Pinto para ser o fotógrafo do Insti-
tuto”, afirma a historiadora.

Fotos antigas ajudaram
na restauração

do Castelo

O também historiador Eduardo
Thielen assegura que as fotos de J Pin-
to, por sua riqueza e variedade de
ângulos, foram importantes para a res-
tauração do Castelo da Fiocruz, a cons-
trução em estilo neomourisco que é o
símbolo da Fundação. O fotógrafo
registrou centenas de imagens que
mostram as paredes, as luminárias, os
pisos, as escadarias, os relevos e todos os

H

O fotógrafo J Pinto (de colete) em tratamento de campo não identificado

Acima, laboratório para o estudo da peste no Instituto Oswaldo Cruz, em 1905.
Ao lado, vista do campus do IOC, tirada da Baía de Guanabara, provavelmente na
década de 60

fotos: Acervo da Casa de Oswaldo Cruz
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detalhes do prédio. As lentes dele tam-
bém captaram a construção de outros
pavilhões e do então Hospital Oswaldo
Cruz (atual Instituto de Pesquisa Clínica
Evandro Chagas, o Ipec), que podem ser
apreciadas em um conjunto, com uma
série de fotos que começa com o início
do trabalho – a instalação dos alicerces –
e segue até a conclusão das obras.

Thielen diz que o primeiro laborató-
rio de J Pinto ficava em uma das torres do
Castelo da Fiocruz. Naquele lugar, hoje
uma sala de reuniões, o fotógrafo reve-
lou imagens como a dos vírus da varío-

Segundo ele, Oswaldo Cruz tinha inte-
resse em expor internacionalmente es-
sas imagens em busca de reconhecimen-
to internacional para a instituição que
dirigia. Por isso também incentivou a pro-
dução de filmes sobre a febre amarela e
a doença de Chagas, que foram exibi-
dos em eventos científicos na Europa.

Filme registrou
cotidiano da região

“O fotógrafo também incursionou
na área da cinematografia. O primei-

Fotos: Acervo da Casa de Oswaldo Cruz

Interior da Cavalariça, provavelmente em 1910; Vista da antiga chaminé das instalações dos fornos
incineradores, com Castelo Mourisco ao fundo, na década de 10

la, entre outros tantos microorganismos
captados por suas lentes. “Oswaldo Cruz
dava grande valor à questão da imagem
e destinava uma verba substancial para o
trabalho de J Pinto, que com sua câmera
estereoscópica obtinha inovadores efei-
tos em terceira dimensão”, avalia o his-
toriador, que escreveu a dissertação Ima-
gens da saúde no Brasil – A fotografia na
institucionalização da saúde pública.

“J Pinto teve um papel fundamental
na construção da imagem da instituição.
Além disso, era um bom fotógrafo, com
amplo domínio da técnica, do contraste,
do enquadramento e da luz. Esse mes-
mo domínio pode ser visto no que ele
produziu na área da fotomicrografia. As
fotos de doentes e de patologias também
são de grande qualidade”, diz Thielen.

ro filme científico feito no Brasil é de
sua autoria. A obra mostrava a atuação
de Carlos Chagas em Lassance, em
Minas Gerais, onde o cientista desco-
briu a doença de Chagas em 1909”.
A obra foi exibida por Oswaldo Cruz
na Exposição Internacional de Higiene
e Demografia de Dresden, na Alema-
nha, em 1911. Feito em 1910 e com
nove minutos de duração, o filme, de-
nominado Chagas em Lassance, está
disponível para cópia na COC.

Há evidências de que J Pinto tam-
bém teria feito um filme sobre o bairro
de Manguinhos. Tendo se tornado ami-
go de muitos pesquisadores, o fotógra-
fo os acompanhava em passeios mais
prosaicos, como nas vezes em que, ao
lado de Adolpho Lutz, os dois saíam

para caçar rãs nos brejos do Méier –
hoje um bairro totalmente urbanizado.

Apesar da crescente importância
e do espaço privilegiado que passou a
ocupar em Manguinhos, J Pinto parti-
cipou de apenas uma expedição cien-
tífica pelo interior do Brasil – essas vi-
agens, patrocinadas pelo Instituto com
o objetivo de conhecer melhor a reali-
dade da saúde pública nacional e fa-
zer pesquisas, foram muitos comuns
nas primeiras décadas do século 20. J
Pinto esteve apenas em Lassance. As
demais, capitaneadas por Cruz, Cha-

gas, Belisário Penna e Arthur Neiva,
tiveram como fotógrafo José Teixeira.
Essas expedições levaram, em 1918,
à fundação da Liga Pró-Saneamento,
que originou o Departamento Nacio-
nal de Saúde Pública, constituído em
1920. Este, por sua vez, foi o órgão
que décadas mais tarde levou à cria-
ção do Ministério da Saúde, em 1953.

Ver as fotos de J Pinto em 2008 é
voltar a um tempo em que o Brasil esta-
va por fazer e que homens saíam pelo
interior imbuídos da missão de conhe-
cer e transformar o país. O legado que
deixaram é um patrimônio nacional.
Esse tesouro pode ser consultado de
segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
O agendamento das consultas é feito
pelo telefone 3882-9124.






