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imagem está cristalizada na retina de diferentes gerações e
certamente já animou debates sobre as associações entre
ciência e sociedade: eufórico, o hominídeo lança para o céu
o osso que num átimo se transforma em nave espacial
deslizando pelo espaço. Uma alegoria sobre a evolução e a

caminhada do homem na Terra - e de sua viagem rumo às estrelas -
imortalizada por Stanley Kubrick em 2001: Uma odisséia no espaço.

Como 2001, numerosos são os filmes que vêm divulgando a ciência e
seus passos, assim como a cada dia o tema entra na pauta de outras
manifestações artísticas, como música, teatro, circo e literatura.

A revolução científica cada vez mais se aproxima do cidadão comum
e dita os caminhos que separam nações desenvolvidas e
subdesenvolvidas. Por isso, cresce o sentimento de que é preciso que
seja ampliado o debate acerca de uma ciência cidadã, sintonizada
com os compromissos do coletivo. E sobre como fazê-la chegar ao
coração das pessoas, dos jovens serem tocados pela beleza do
processo de construção da ciência, de que todos entendam que há
uma explicação que pode ser dada pela ciência para o pôr de sol, o
eclipse da lua e a onda que se ergue do mar.

A arte parece ser um bom caminho para ligar mais a ciência às pessoas
e um componente importante no processo de cidadania e de inclusão
social. Com o toque da arte, a aula entediante de ciência pode ficar
mais atraente, a história em quadrinhos vira uma forma diferente de
aprendizado de física, elétrons e genomas podem rimar com poesia,
cinema vira janela de entrada de um admirável mundo novo.

A Fiocruz não poderia deixar de contribuir para a construção dessa
ciência cidadã, que usa a arte como veículo de transformação.
É o que traz a reportagem de capa deste número da Revista de
Manguinhos.

Compromisso social que, por sinal, pode ser atestado ao longo das
outras páginas, com a divulgação de pesquisas promissores sobre
novas formas de tratamento para as leishmanioses e a doença
de Chagas, pela incorporação de práticas de atenção a pessoas
deficientes no Programa de Saúde da Família e pelo lançamento do
relatório da Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde
por ocasião da recente visita do presidente Lula à Fiocruz.

Edição que é fechada pelo perfil da saudosa e pioneira Maria Deane,
cientista que transformou o fazer ciência em arte. Arte em defesa da
vida, como dizia Carlos Chagas.

Divirta-se!

Paulo Marchiori Buss

Presidente da Fundação Oswaldo Cruz

EDITORIAL

A

Interior do Castelo de Manguinhos, sede da Fiocruz
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NOTAS

Investigar a difusão da ideologia ci-
entífica da maternidade em duas revistas
femininas – Vida Doméstica e Revista Fe-
minina – que circularam nas cidades de
Rio de Janeiro e São Paulo na década de
20: este foi o caminho percorrido por Ma-
ria Martha de Luna Freire
em sua tese de doutora-
do, defendida no Progra-
ma de Pós-Graduação
em História das Ciências
e da Saúde da Casa de
Oswaldo Cruz (COC) da
Fiocruz. O trabalho rece-
beu o prêmio Anpuh-Rio
de História, durante o
13º Encontro de História
na Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ).

O interesse de Ma-
ria Martha pelo tema
decorreu de questiona-

Referência
para a OMS

Vida Positiva premiado
O grupo Vida Positiva, do Instituto

de Pesquisa Clínica (Ipec) da Fiocruz,
ganhou o Prêmio de Incentivo à Preven-
ção e ao Tratamento do HIV na catego-
ria Programas em Prevenção (Secundá-
ria) às Conseqüências da Infecção, no 6º
Congresso Paulista de Infectologia, em
Atibaia. “Constatamos que os portado-
res de HIV/Aids ampliaram seus conhe-
cimentos, fortaleceram a auto-estima e,
conseqüentemente, puderam aceitar
melhor os tratamentos e ter uma partici-
pação mais ativa”, afirma a coordena-
dora do grupo, a enfermeira Flávia Bar-
bosa. O grupo de adesão contribui para
o aumento da participação dos pacien-
tes no tratamento e uso correto dos anti-
retrovirais. “Esse prêmio é o reconheci-
mento de um trabalho que existe há
quatro anos. O foco é a adesão para evi-
tar, principalmente, o aparecimento de
doenças oportunistas e aumentar a ex-
pectativa e qualidade de vida das pesso-
as que vivem com o HIV”, diz Flávia.

A Escola Politécnica de Saúde
da Fiocruz foi redesignada pela Or-
ganização Mundial de Saúde
(OMS) como centro colaborador. A
notícia foi recebida pela direção da
Escola por meio de uma notifica-
ção. O período da nova designa-
ção entrou em vigor a partir de 20
de julho deste ano e terminará na
mesma data em 2012, mas com a
possibilidade de ser novamente
prolongado. Este será o segundo
quatriênio da Escola como centro
colaborador da OMS. A renovação
do credenciamento consolida e re-
conhece os programas que a Poli-
técnica tem desenvolvido no apoio
à formação de técnicos. O novo
período será de avanço para os pro-
jetos que já estavam sendo desen-
volvidos e propiciará a implemen-
tação de um plano de trabalho
mais delineado, possível graças às
experiências adquiridas no período
anterior.

Tese ganha destaque
mentos iniciados durante sua atuação
profissional como médica puericultora
em serviços públicos de saúde e apro-
fundados por ocasião da realização do
mestrado em saúde da criança, no Ins-

tituto Fernandes Fi-
gueira (IFF) da Fiocruz.
No doutorado, dedi-
cou-se a investigar
como, a partir da va-
lorização da materni-
dade “num cenário
em que a construção
da nacionalidade alça-
va a função maternal
à dimensão de preo-
cupação de ordem pú-
blica“, conformaram-
se afinidades eletivas
entre médicos dedica-
dos à higiene infantil
e mulheres das classes
média e alta urbanas.
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O modelo brasileiro para os bancos
de leite foi aprovado na 17ª Reunião dos
Pontos Focais de Cooperação da Comu-
nidade dos Países de Língua Portugue-
sa (CPLP), promovida em Lisboa. Propos-
to pelo Brasil, o programa é coordenado
pela Agência Brasileira de Cooperação
(ABC) e as entidades executoras são o
Instituto Fernandes Figueira (IFF) e o Ins-
tituto de Comunicação e Informação Ci-
entífica e Tecnológica em Saúde (Icict),
ambas unidades da Fiocruz. A experi-
ência a ser implantada na CPLP foi ins-
pirada no modelo brasileiro de rede de
bancos de leite humano, que já conta
com 192 unidades instaladas e 9 em
fase de implementação. Há pouco mais
de dois meses, o Icict e o IFF instalaram,
na Fiocruz, a Rede Ibero-americana de
Banco de Leite Humano, também inspi-
rada na proposta do Brasil.

Laboratório para hepatites
O Laboratório de Biomarcadores e

Hepatotoxicidade do Instituto de Pes-
quisa Clínica da Fiocruz é um novo la-
boratório criado para avaliar as infec-
ções e co-infecções pelas hepatites virais
B e C, com linhas de pesquisa onde a
biologia molecular é a principal ferra-
menta de análise. Os pacientes do Ipec
são os maiores beneficiados, pois o la-
boratório dispõe de um equipamento de
alta tecnologia para fazer exames es-
pecíficos para hepatite. Esse tipo de di-
agnóstico atualmente é feito apenas
pelo Lacen-RJ, gerando grande tempo
de espera para o paciente.

O Helm Teste é o novo produto
da linha de reativos para diagnóstico
do Instituto de Tecnologia em Imuno-
lógicos (Biomanguinhos) da Fiocruz.
Baseado na tecnologia do método
Kato-Katz, o teste é recomendado
pela Organização Mundial da Saúde

(OMS) e serve para fazer exame
parasitológico de fezes. O  pro-
duto foi lançado durante o 11º
Simpósio Internacional sobre Es-
quistossomose, que ocorreu de 20
a 22 de agosto, em Salvador. O di-
ferencial do produto, que tem

registro na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvi-

sa), é que possibilita
melhor diagnóstico e
controle de qualidade

com as lâminas, prepa-
ro mais fácil e exame pa-
rasitológico de fezes na

determinação qualitativa e
quantitativa de ovos de

helmintos. São revelados ovos
de Ascaris, Schistosoma, ancilostomí-
deos, Trichuris, Taenia e com menos
freqüência nos de Enterobius e
Strongyloides.

Teste para
esquistossomose

Administrar, simultaneamente, vári-
as vacinas em uma mesma visita dos usu-
ários aos serviços de saúde tem sido uma
estratégia bastante utilizada para evitar
a perda de oportunida-
des de vacinação. Mas
será que isso não inter-
fere no resultado das va-
cinas de vírus vivos ate-
nuados, reduzindo a
proteção esperada con-
tra determinadas doen-
ças? Procurar responder
a esta pergunta foi o ob-
jetivo da farmacêutica
Juliana Romualdo do
Nascimento da Silva em
sua pesquisa para o mes-
trado de saúde pública
da Fiocruz. A dissertação
Avaliação da interferên-
cia da vacinação contra
febre amarela na vacinação contra rubé-
ola traz resultados que podem embasar
novas recomendações para o calendário
vacinal no país.

“O meu trabalho trata do componen-
te rubéola da vacina tríplice viral - saram-
po, rubéola e caxumba - e a interferência
que a vacinação simultânea contra febre

amarela poderia causar na
resposta imunológica às va-
cinas”, conta Juliana, que
complementa: “Sempre tive
interesse em estudar, de al-
gum modo, as doenças ne-
gligenciadas. A oportunida-
de de trabalhar com a vacina
contra febre amarela e a va-
cina triviral veio de um pro-
jeto, coordenado pelo meu
orientador, no qual eu me
inseri quando ingressei no
mestrado. O aprofundamen-
to do estudo no componen-
te rubéola, por sua vez, se
deu por sua relevância clíni-
co-epidemiológica em razão

dos surtos epidêmicos recentes, que vêm
atingindo adultos jovens em várias partes
do país, aumentando o risco de casos de
rubéola congênita”.

Modelo de amamentação

Calendário de vacinação
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PESQUISA

Excelência em

Fiocruz ganha mais
moderno pólo de pesquisa
da América Latina na área

virologia
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Bel Levy
ais moderno pólo de pes-

quisa em virologia da Amé-

rica Latina, o Pavilhão He-

lio e Peggy Pereira (HPP),

do Instituto Oswaldo Cruz

(IOC) da Fiocruz, é dedicado à pesquisa

em gripe, rubéola, diarréias virais, hepa-

tite viral, febre maculosa, dengue e ou-

tras doenças virais de grande importân-

cia para a saúde pública. O prédio abriga

nove laboratórios de pesquisa e dez ser-

viços de referência estratégicos creden-

ciados pelo Ministério da Saúde. Para

marcar o início das atividades no novo

prédio, o IOC recebeu, em agosto, o

presidente da República, Luiz Inácio Lula

da Silva, e comitiva para visita às novas

instalações.Os nove laboratórios de pesquisa do

IOC localizados no HPP desenvolvem es-

tudos decisivos para o controle de do-

enças virais. Entre as iniciativas, desta-

cam-se o desenvolvimento de kit de

diagnóstico de hepatite A, o acompanha-

mento das mutações do vírus da hepati-

te B, a identificação de alvos para o de-

senvolvimento de fitoterápicos para a

dengue, o estudo da genealogia de ro-

tavírus circulantes no país e a constru-

ção de base molecular para desenvolvi-

mento de vacinas bivalentes para

hepatite C e outros antígenos, obtida por

tecnologia de recombinação do DNA.

As atividades científicas contam

com padrões avançados de biossegu-

rança, que incluem seis centrais de

descontaminação, sendo duas por an-

dar. Ainda em fase de instalação, a pla-

taforma de nível de biossegurança 3

(NB3), em uma escala que vai de 1 a 4,

entrará em operação em breve.

M

“A estrutura do HPP permite agir de

modo decisivo na investigação de doenças

estratégicas, como hepatites e dengue.

Além disso, o prédio também está capaci-

tado para a investigação de vírus emergen-

tes, ainda pouco conhecidos”, destaca a

diretora do IOC, Tania Araújo-Jorge. A infra-

estrutura é resultado do investimento de

R$ 19 milhões do Governo Federal.

Serviços de referência

têm atuação decisiva no

controle de doenças virais

Por meio dos laboratórios de pesquisa

localizados no Pavilhão Helio e Peggy Pe-

reira (HPP), a Fiocruz presta consultoria e

assessoramento ao Ministério da Saúde em

áreas estratégicas. São dez serviços de re-

ferência que atuam na identificação e no

monitoramento da ocorrência de importan-

tes problemas de saúde pública.

Um exemplo é o Serviço de Referên-

cia Nacional para Influenza, Viroses Exan-

temáticas e Síndrome Respiratória Aguda

Severa (SARS), desenvolvido pelo Labora-

tório de Vírus Respiratórios e Sarampo,

que tem papel decisivo na rede de vigi-

lância montada pelo Ministério da Saúde

para prevenção da entrada do vírus da gri-

pe aviária (H5N1) em território nacional.

O serviço de referência assessora o Minis-

tério da Saúde também em questões rela-

cionadas a viroses exantemáticas e teve

ação fundamental na Campanha Nacio-

nal de Vacinação Contra a Rubéola, reali-

zada em parceria com a Organização Pan-

Americana de Saúde (Opas).
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O casal Hélio e Marguerite Pereira teve papel importante nas pesquisas de virologia

O casal Helio e Marguerite Pereira
desempenhou papel central na consoli-
dação das ações do Instituto Oswaldo
Cruz em virologia. Helio iniciou sua car-
reira científica no Instituto no final da dé-
cada de 40. Naturalizado cidadão inglês
em 1957, chefiou a Divisão de Virologia
do Instituto Nacional de Pesquisas Médi-
cas da Inglaterra. O virologista retornou
ao IOC em 1979, onde trabalhou até sua
morte, em 1994, gerando importantes
contribuições nas áreas de vírus entéricos
e diarréias virais. Peggy, como a microbi-
ologista britânica era conhecida, foi pes-
quisadora e consultora do IOC em
virologia e imunologia entre os anos de
1982 e 1987. Antes disso, dirigiu o Cen-
tro Nacional de Influenza da OMS para
Inglaterra e País de Gales.

Homenagem ao casal Helio e Peggy Pereira

“Nosso laboratório é responsável
pela atualização anual da vacina para
gripe, a partir do mapeamento dos ví-
rus respiratórios circulantes no país”,
destaca a virologista Marilda Siqueira,
chefe do Laboratório de Vírus Respira-
tórios e Sarampo e coordenadora do ser-
viço de referência.

Credenciado pelo Ministério da
Saúde como Serviço de Referência Na-

cional em Poliomielite e Outras Entero-
viroses, o Laboratório de Enterovírus
contribuiu para o desenvolvimento da
atual formulação da vacina contra poli-
omielite, a partir da detecção do subtipo
3 do poliovírus em surto que atingiu o
Nordeste em 1986. O laboratório inte-
gra o Programa Global para Erradicação
da Poliomielite da Organização Mundi-
al da Saúde (OMS), que monitora as ins-

tituições que armazenam o poliovírus ou
amostras clínicas coletadas em momen-
tos de circulação da doença e que po-
tencialmente podem conter o agente.

“O mapeamento global da presen-
ça do vírus em laboratórios que desen-
volvem pesquisas ou que armazenam
amostras clínicas que possam conter o
vírus é fundamental para implantar
ações de contenção que reduzam o ris-
co de escape do patógeno para o am-
biente”, explica o chefe do Laboratório
de Enterovírus, Edson Elias, ressaltando
que as instalações têm todas as condi-
ções de biossegurança necessárias para
armazenamento do vírus.

O HPP abriga também laboratórios
de pesquisa que auxiliam o Governo
Federal no diagnóstico de doenças que
representam importantes problemas de
saúde pública. É o caso do Laboratório
de Flavivírus, que por meio do Serviço
de Referência Macro-Regional em Den-
gue e Febre Amarela é responsável pela
vigilância virológica destes agravos no
Estado do Rio de Janeiro. “Na área de
diagnóstico, o Serviço de Referência Na-
cional para Hepatites Virais, prestado
pelo Laboratório de Hepatites Virais,
subsidia ações do Ministério da Saúde
voltadas à vigilância epidemiológica,
controle, prevenção e tratamento das
hepatites”, explica a virologista Clara
Yoshida, chefe do Serviço de Referên-
cia Nacional para Hepatites Virais.

Pavilhão HPP: nove laboratórios e dez serviços de referência do MS
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E
Arquivo CPqGM / Fiocruz

m sua visita à Fiocruz em
agosto, o presidente Luís
Inácio Lula da Silva recebeu
o relatório final das ativida-
des da Comissão Nacional

de Determinantes Sociais da Saúde
(CNDSS), instituída em 2006 com o ob-
jetivo de fomentar a discussão sobre ca-
racterísticas sociais que influem sobre a
saúde da população brasileira. Forma-
da por profissionais de diversas áreas –
da medicina às artes –, a Comissão reu-
niu em publicação informações sobre os
impactos da estrutura social, econômica
e cultural sobre a saúde, além de avali-
ar políticas voltadas a estes temas.

“Este relatório foi produzido a par-
tir de três compromissos principais: o
compromisso com o combate às iniqüi-
dades sociais, que são moralmente in-
defensáveis; o compromisso com reco-
mendações concretas para políticas e
programas de intervenção; e o compro-
misso com as evidências científicas nas
quais estão baseadas estas recomenda-
ções”, explicou o ex-ministro da Saúde
Adib Jatene, membro da CNDSS.

Segundo o ministro da Saúde, José
Gomes Temporão, uma das propostas
contidas no documento já foi prontamen-
te acatada pela Presidência da República.
Trata-se da criação de uma secretaria cuja
finalidade será expandir o Programa Saú-
de da Família (PSF) e suas ações de pro-
moção da saúde e da cidadania.

Ao longo de dois anos de trabalho,
a CNDSS debruçou-se sobre cinco linhas

Determinantes da saúde
Grupo de notáveis conclui relatório para subsidiar políticas públicas

Amamentação
Na visita do presidente também

foi anunciada a estruturação da Rede
Nacional Amamenta Brasil, que tem
por objetivo ampliar o número de
bebês amamentados no seio mater-
no, segundo recomendações da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS).
Na ocasião, o ministro da Saúde en-
tregou certificado à atriz Dira Paes,
madrinha da Se-
mana de Ama-
mentação 2008,
cujo tema é Ama-
mentação: parti-
cipe e apóie a
mulher. “Ama-
mentar é mais do
que alimentar um
filho. Significa
oferecer à criança
amor, cumplicidade, segurança”, dis-
se a atriz.”Espero contaminar as mães
e convencê-las de que o leite mater-
no não pode ser substituído pela ma-
madeira. Sejam corajosas e façam um
Fome Zero com seus próprios seios”.

principais de ação: produção e disse-
minação de conhecimentos sobre de-
terminantes sociais da saúde; avaliação
de políticas e programas relacionados
ao tema, governamentais ou não; mo-
bilização da sociedade civil para o en-
frentamento das iniqüidades em saú-
de; construção de portal temático
(www.determinantes.fiocruz.br); e coo-
peração internacional em determinan-
tes sociais da saúde, sobretudo com os
países da América Latina.

Como resultado, o relatório da
CNDSS apresenta propostas para garan-
tir a abordagem dos determinantes so-
ciais da saúde na definição e implemen-
tação das políticas públicas. “Nossas
recomendações estão fundamentadas
em ações para melhoria das condições
de vida e do bem-estar da população,
na produção de informações e conhe-
cimentos para fundamentar as interven-
ções e na promoção da participação so-
cial na definição e implementação de
políticas públicas que buscam incidir so-
bre os determinantes sociais da saúde”,
explica o secretário-geral da Comissão,
Alberto Pellegrini.

Sede da Secretaria-Técnica da
CNDSS, a Fiocruz pretende participar do
esforço para implementar as recomen-
dações apresentadas pela Comissão.
Entre as propostas já encaminhadas ao
Ministério da Saúde pela Fundação está
a criação do Observatório sobre Deter-
minantes Sociais da Saúde, que seria
responsável por monitorar as iniqüida-

Determinantes da saúde
Grupo de notáveis conclui relatório para subsidiar políticas públicas

des em saúde e avaliar políticas e inter-
venções sobre os determinantes sociais.
Além disso, a Fiocruz pretende auxiliar
o enfrentamento dos determinantes so-
ciais da saúde com pesquisa e produção
de conhecimentos, capacitação de pro-
fissionais e comunicação em saúde.

POLÍTICAS PÚBLICAS
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Cerco à
leishmaniose

Pesquisa abre caminho
para diagnóstico mais
eficiente e possíveis
componentes de vacina

Bruna Cruz

leishmaniose visceral (LV),
doença que atinge o fígado,
o baço e a medula óssea,
pode levar à morte, e é con-
siderada negligenciada, ou

seja, não existe interesse da indústria far-
macêutica de investir em soluções para
diagnóstico, prevenção ou tratamento.
Trata-se de um flagelo para o qual a ci-
ência ainda não encontrou solução. Ago-
ra, os resultados de uma pesquisa feita
por equipes da Fiocruz em Pernambuco
e na Bahia, respectivamente, abrem boas
perspectivas de resposta à doença: foram
identificadas sete proteínas que podem
servir para a fabricação de um teste di-
agnóstico rápido para a leishmaniose
visceral (LV), além de abrir a possibilidade
de uma vacina. A novida-
de pode beneficiar muitos
brasileiros: de acordo com
dados do Ministério da
Saúde, foram registrados
3.433 casos de LV no país
em 2006.

A descoberta está sen-
do registrada na forma de
patente junto ao Instituto
Nacional de Propriedade In-
telectual (INPI) e, de acordo com os pes-
quisadores, pelo menos três das sete pro-
teínas recém identificadas podem ser
utilizadas em um kit de diagnóstico seme-
lhante aos testes rápidos de gravidez. “Se
conseguirmos alcançar esse objetivo, po-
deremos produzir, com Biomanguinhos
(unidade da Fiocruz), testes que poderão
ser empregados, principalmente, em cam-
po, tanto no diagnóstico em cães, que são

A
o principal reservatório do parasito causa-
dor da leishmaniose visceral (a Leishmania
chagasi), como em humanos”, explica
Franklin Magalhães, pesquisador visitante
da Fiocruz Pernambuco. A identificação
das proteínas resultou de um longo traba-
lho, no qual participaram pesquisadores e
estudantes dos dois centros de pesquisa.

Testes diagnósticos elaborados com
um número pequeno de proteínas do pa-
rasito causador da leishmaniose visceral,
como as proteínas identificadas pela Fio-
cruz, deverão ser mais sensíveis e específi-
cos se comparados aos métodos de diag-
nóstico empregados atualmente na rede
de saúde do Brasil, o de imunoflorescência
indireta e o Elisa. Além disso, esses dois
métodos consomem tempo de trabalho e
demandam equipamentos especializados
para serem realizados.

As proteínas iden-
tificadas podem ser
produzidas em larga es-
cala usando-se méto-
dos de engenharia ge-
nética e ainda serem
usadas para a elabora-
ção de um teste rápido
que permite o diagnós-
tico da doença huma-
na ou a identificação da

infecção no cão em poucos minutos e
sem a necessidade do uso de equipamen-
tos adicionais.

Testes realizados com as proteínas
identificadas podem reduzir bastante o
risco de se diagnosticar erradamente ca-
sos de outras doenças como sendo de
leishmaniose, devido à reação cruzada
com outros parasitos, a exemplo do
Trypanosoma cruzi, causador da doença

de Chagas, que é um parasito da mes-
ma família da Leishmania. Um kit rápido
para uso no diagnóstico da infecção ca-
nina seria útil para o desenvolvimento
dos trabalhos de vigilância epidemioló-
gica e propiciaria, de acordo com os pes-
quisadores, a tomada de medidas de
controle mais rápida, por parte das au-
toridades sanitárias.

No caso do diagnóstico da doença
humana, um kit rápido pode reduzir a
duração entre o período de suspeita e o
diagnóstico definitivo e, por isso, permi-
tirá o pronto tratamento do paciente.

A perspectiva é que, com o fim dos
testes, que continuam sendo realizados, as
proteínas possam testadas no formato de
um kit de diagnóstico rápido em três anos.
O projeto  vem sendo desenvolvido pelos
pesquisadores da Fiocruz Bahia Lain Pontes
de Carvalho, Washington Luís Conrado dos
Santos e Geraldo Gileno de Sá Oliveira, e
pelo pesquisador da Fiocruz Pernambuco
Osvaldo Pompílio de Melo Neto.

Antígenos também são
testados para obtenção

de vacina

Parte das proteínas identificadas - e
que poderão ser usadas para a elabora-
ção  do um teste diagnóstico - foram
selecionadas como o objetivo inicial de
se desenvolver uma vacina contra leish-
maniose visceral canina. Visando o desen-
volvimento da vacina, já foram realizados
experimentos em camundongos e em
cães e os resultados, até o momento, se-
gundo Gileno, mostram que alguns pro-
tocolos de imunização resultam na
indução de resposta imune adequada

PARCERIAS
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contra proteínas do parasito causador da
enfermidade, o Leishmania chagasi.

Em camundongos, os resultados mais
satisfatórios foram obtidos quando são
injetados, nos animais, o DNA (plasmídeo)
que codifica uma das proteínas e, depois
disso, a proteína associada a um adjuvan-
te (saponina). Tentativas também foram
feitas utilizando uma das proteínas e um
agente imunomodulador, denominado
interleucina 12 (IL-12).

“Um dos antígenos contra o qual a
resposta imune foi avaliada, tem uma parte
que é única e outra parte com segmentos
com padrão repetitivo. Em breve, vamos
avaliar a resposta imune de animais após
a administração somente da parte sem
padrão repetitivo”, adianta o pesquisador.
Em cães, por sua vez, foram realizados dois
experimentos. No segundo, observou-se
uma resposta do tipo que, em princípio, é
protetora, porém de fraca intensidade,
quando foi injetado um plasmídeo que co-
difica a proteína e, em seqüência, a prote-
ína. Em breve, os animais imunizados se-
rão infectados com o parasita para se
medir o nível de proteção.

Gileno explica que a Leishmania
chagasi tem cerca de 8 mil genes e, por-
tanto, é capaz de produzir cerca de 8 mil
proteínas. Provavelmente várias delas, tal-
vez de 50 a 100, isoladas ou combinadas,
podem ser útil para induzir a resposta imu-
ne do tipo protetora. A opção por iniciar a
investigação para obtenção da vacina para
cães deve-se ao fato de o animal ser o
principal reservatório do protozoário nas
Américas. Em áreas endêmicas, de 70% a
80% dos cães estão infectados. Além dis-
so, a maioria deles volta a desenvolver a
doença após o tratamento, caso a medi-
cação seja suspensa, mesmo sendo leva-
dos para áreas não endêmicas.

“Buscamos criar um estado de pro-
teção nestes animais a ponto de impedir
a transmissão  do parasito para o inseto
vetor”, diz o pesquisador, que não acre-
dita que uma vacina contra protozoários
seja algo impossível. “Para que se possa
desenvolver uma vacina contra a leishma-
niose visceral canina há a necessidade de
se fazer investimento com aporte de re-
cursos financeiros. Além disso, seria mais
fácil alcançar o objetivo de se desenvol-
ver uma vacina no Brasil se tivéssemos
muito menos burocracia”, acrescenta. Os
projetos contam com financiamento da
Rede Nordeste de Biotecnologia (Renor-
bio) e do Programa de Desenvolvimento
Tecnológico em Insumos para Saúde
(PDTIS) da Fiocruz.

(com Antônio Brotas)

m um trabalho que visa, no
futuro, desenvolver um medi-
camento genérico para o tra-
tamento das leishmanioses,
pesquisadores da Fiocruz utili-

zaram um processo alternativo para pro-
duzir uma droga chamada antimoniato de
meglumina. A substância obtida a partir
desse processo foi, então, comparada a um
dos medicamentos de marca hoje usados
por pacientes com a doença. Os resultados
– publicados recentemente no periódico
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz –
mostram que o ingrediente fabricado de
forma alternativa e o produto de marca
correspondente tiveram resultados seme-
lhantes em experimentos in vitro e in vivo.
Esse achado abre caminho para novas in-
vestigações rumo a um medicamento ge-
nérico nacional para o enfrentamento das
leishmanioses a custos menores.

“O protozoário leishmania causa um
espectro variável de doenças que afetam
12 milhões de pessoas em todo o mun-
do”, destacam os pesquisadores no arti-
go. O tratamento dessas doenças, há mais
de 60 anos, consiste em medicamentos à
base de sais orgânicos de antimônio pen-
tavalente. Atualmente, há duas formula-
ções de antimônio pentavalente, o
estibogluconato de sódio e o antimoniato
de meglumina, disponíveis sob a forma de
medicamentos de marca. Ambos são ad-
ministrados por via intravenosa ou intra-
muscular, usados em doses equivalentes e
com eficácia também similar. Um desafio,
contudo, se refere ao custo desses medi-
camentos. “Outro desafio ainda maior é a
garantia de disponibilidade do medicamen-
to, pois a indústria farmacêutica freqüen-
temente ameaça interromper sua produ-
ção por se tratar de um produto com baixo
retorno financeiro, já que a leishmaniose
afeta, sobretudo, indivíduos de baixo po-
der aquisitivo. Por isso, a leishmaniose é
considerada doença negligenciada”, expli-
cam os pesquisadores.

Segundo os autores, o tratamento das
leishmanioses, que requer injeções diárias
durante 20 a 40 dias, pode custar até US$
200 por paciente. Trata-se de uma quan-
tia considerada elevada para o sistema
público de saúde. “Para se ter uma dimen-
são do problema no Brasil, são realizados
no país aproximadamente 38 mil trata-
mentos anuais”, dizem os pesquisadores.
Isto demonstra a necessidade de se de-
senvolver um medicamento genérico e

Um genérico para as leishmanioses
mais barato para o tratamento da doen-
ça. Estudos nesse sentido já vêm sendo
conduzidos em países como Sudão,
Quênia, Etiópia, Bolívia e Colômbia, resul-
tando em um estibogluconato de sódio
genérico equivalente ao medicamento de
marca em termos de segurança e eficácia
e com um custo inferior a um décimo do
valor relativo ao produto de marca.

Método alternativo
para produção do

medicamento

No Brasil, o Instituto de Tecnologia em
Fármacos (Farmanguinhos) – unidade da Fio-
cruz responsável por pesquisa, desenvolvi-
mento tecnológico e produção de medica-
mentos – criou um processo alternativo para
produzir o antimoniato de meglumina. A
substância produzida em Farmanguinhos foi,
então, avaliada na Fiocruz Minas Gerais quan-
to à sua atividade contra espécies de
leishmania de importância médica no Brasil,
em comparação ao medicamento de marca.

Foram fabricados quatro lotes da
substância em Farmanguinhos e os qua-
tro foram testados em relação à sua ativi-
dade contra L. chagasi e L. amazonensis,
estando estes protozoários no estágio de
desenvolvimento chamado de amastigota.
Como os quatro lotes apresentaram resul-
tados semelhantes, apenas um foi usado
no teste seguinte, que consistiu na avalia-
ção da substância contra macrófagos (cé-
lulas do sistema imunológico) infectados
por L. chagasi, L. amazonensis e L.
braziliensis. Por fim, a substância foi ad-
ministrada, por via intramuscular, a
hamsters que exibiam lesões cutâneas
provocadas por L. braziliensis.

Tanto nos testes in vitro como nos
testes in vivo, a substância produzida em
Farmanguinhos obteve resultados simila-
res aos observados para o medicamento
de marca. “Novos passos são necessários
para completar o desenvolvimento de uma
droga”, dizem os pesquisadores no arti-
go. Esses passos incluem controle de qua-
lidade dos lotes produzidos, análises quí-
micas e estudos de bioequivalência, bem
como ensaios clínicos que comprovem a
eficácia e a segurança da droga genérica.
O artigo é assinado por sete pesquisado-
res, cinco de Farmanguinhos (Alcione S.
de Carvalho, Jorge C. S. da Costa, Silvio L.
Duarte, Jorge S. Mendonça e Núbia
Boechat) e duas da Fiocruz Minas Gerais
(Eliane de Morais-Teixeira e Ana Rabello).

E
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Roberta Monteiro

Instituto Fernandes Figuei-
ra (IFF), unidade da Fiocruz,
consolidou este ano, em
parceria com a Secretaria
de Saúde de Angra dos

Reis, o Programa de Genética Médica
Itinerante, que ocorre junto ao Progra-
ma da Saúde da Família (PSF) e ao Pro-
grama dos Agentes Comunitários de
Saúde (Pacs) no município, localizado no
sul do Estado do Rio de Janeiro. O pro-
grama é fruto do estudo desenvolvido
durante o curso de doutorado realiza-
do no IFF pela médica Daniela Koeller
da Secretaria de Angra dos Reis, cuja
orientação foi feita pelo médico geneti-
cista Juan Llerena.

A pesquisa intitulada Estudo descritivo
da atenção à pessoa com deficiência a partir
do Pacs e PSF no município de Angra dos
Reis aborda o papel da estratégia de saúde
da família na atenção a pessoas com defici-
ência neste município, no período de 2001
a 2006, e a estruturação de políticas públi-
cas para identificar indivíduos com deficiên-
cia a partir do PSF e Pacs. A pesquisadora
explica que estudar o mapeamento munici-
pal das pessoas com deficiência só foi possí-
vel a partir da criação do Projeto de Atenção
Integral à Pessoa com Deficiência, por inicia-
tiva da Secretaria de Saúde de Angra dos
Reis, em 2002, que visa atender às políticas
públicas de saúde voltadas para a pessoa com
deficiência na região.

De acordo com a Organização Mundi-
al da Saúde (OMS), o Brasil tem mais de
24,5 milhões de pessoas com algum tipo
de deficiência, sendo elas motora, visual, au-
ditiva, mental e múltipla. No entanto, da-
dos da Política Nacional de Saúde da Pes-
soa Portadora de Deficiência do Ministério
da Saúde mostram que embora a atenção
à pessoa com deficiência no Brasil seja ga-
rantida pela Constituição Federal e regula-
mentada por diversas leis específicas, ainda
há uma grande desarticulação das ações
voltadas para este público, tanto na esfera
pública como na privada.

Ao longo dos cinco anos de pesquisa
na área de Angra dos Reis, a médica identifi-
cou um percentual de 0,85%, de deficientes
em 2006, com uma cobertura da Estratégia

Genética itinerante
IFF consolida Programa de Genética Médica em Angra dos Reis

Saúde da Família (ESF) de 59% do municí-
pio. O estudo ocorreu por meio da análise
do panorama de implantação e cobertura
do PSF e Pacs no município e a evolução na
prevalência de pessoas com deficiência ca-
dastradas no Sistema de Informação da Aten-
ção Básica (Siab) no mesmo período. Koeller
explica que o apoio do Siab foi de extrema
importância para conhecer os indicadores de
saúde e a evolução das condições de vida da
população coberta pelos programas.

Para a análise, foram considerados os
seguintes tipos de deficiência física: mental,
auditiva, visual, presença de ostomias e de-
ficiência de linguagem na população, que
foram divididos em dois grupos. Esses gru-
pos eram de pessoas de 0 a 14 anos e mai-
ores de 14 anos. Dados do Siab confirmam
que em 2006 o PSF passou a atender a 55%
da população do município, sendo que a
freqüência de pacientes na faixa etária de 0
a 14 anos variou entre 25 a 32%. Os paci-
entes com mais de 14 anos corresponderam
à maioria dos cadastrados, compreenden-
do 67 a 74% dos indivíduos cadastrados.

Capacitação de agentes
comunitários ampliou

identificação de pacientes

Koeller explica que a capacitação dos
agentes comunitários de saúde, o cadastro
individual da pessoa com deficiência em An-
gra dos Reis e o perfil epidemiológico da po-
pulação com deficiência atendida pela Equi-
pe Itinerante de Genética Médica no Sistema
Único de Saúde (SUS) de Angra dos Reis, co-
ordenada pelo IFF, permitiram um crescente
registro de forma adequada nos cadastros
do Siab, o que gerou um melhor planeja-
mento de saúde para o município. “Atual-
mente, cerca de 55% da população de An-
gra dos Reis é visitada regularmente pelos
Pacs e por meio de atividades clínicas e
didáticas junto ao Pacs ampliou a identifica-
ção dos deficientes em mais de 300%, prin-
cipalmente entre os maiores de 14 anos”,
explica a pesquisadora.

O IFF participou das três etapas do Pro-
grama Itinerante. Na primeira, em 2005, fo-
ram avaliados 105 pacientes, oriundos da
ESF de Angra dos Reis e da educação espe-
cial. Além disso, foram colhidos exames es-
pecializados na área da genética e, quando
indicados, encaminhadas as amostras para

o IFF e depois enviados os resultados para
as famílias. A segunda etapa foi concluída
ao examinar e entrevistar 165 pacientes e
seus familiares de diversos programas de re-
abilitação de Angra dos Reis, a maioria in-
tegrante do PSF e do Pacs.

Koeller explica que como o público pre-
cisa de serviços e equipes de saúde coeren-
tes ao princípio da integralidade e que aten-
dam amplamente as necessidades existentes
em todos os níveis de assistência, o IFF, por
meio da equipe de genética médica consti-
tuída por médicos residentes, assistentes so-
ciais e um neurologista infantil, tem realiza-
do toda a etapa do aconselhamento
genético. Para Llerena, a existência de uma
malformação congênita ou de um bebê com
história de peso muito baixo ao nascer, por
exemplo, devem servir como sinal para os
profissionais da atenção primária de saúde
de que é necessário cuidado especial no
acompanhamento da criança, já que pode
haver um risco aumentado de retardo men-
tal, associação futura com co-morbidades e
outras deficiências”.

Enfermeiros e médicos
também serão integra-

dos ao projeto

Para Koeller, é necessário que se em-
preendam esforços no sentido de garantir
a atenção integral a esta população na rede
de serviços do SUS, uma vez que pelo es-
tudo pode-se verificar que as ações de saú-
de desenvolvidas em Angra dos Reis res-
pondam às necessidades expressas pelas
leis e políticas desenhadas que garantam
os direitos de crianças, adolescentes e adul-
tos com incapacidades.

A terceira etapa do programa está pro-
gramada para ser concluída em dezembro
deste ano e consiste na avaliação de outro
grupo de crianças e adolescentes com defi-
ciência selecionados a partir da Estratégia
Saúde da Família de Angra dos Reis e da
educação especial. “Pretendemos capacitar
os profissionais da rede municipal de saú-
de, incluindo os ACS, enfermeiros e médi-
cos, na interface entre genética e a atenção
primária de saúde e ainda realizar pesquisa
na área”, diz Koeller. A avaliação dos paci-
entes e a realização de exames especializa-
dos na área da genética serão feitas pelos
profissionais do IFF.

PESQUISA

O
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ovos compostos capazes de
inibir a atividade de uma enzi-
ma do Trypanosoma cruzi, pa-
rasita causador da doença de
Chagas, têm sido estudados

por pesquisadores da Faculdade de Farmá-
cia da Universidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG) e do Laboratório de Química
de Produtos Naturais da Fiocruz Minas Ge-
rais. Alguns desses compostos apresenta-
ram atividade promissora em experimentos
in vitro e, agora, os cientistas se preparam
para iniciar os ensaios in vivo (com animais).
A doença de Chagas atinge mais de 16 mi-
lhões de pessoas na América Latina. Atu-
almente, o único fármaco disponível
para o tratamento da doença é o
benzonidazol, eficaz na fase
aguda da infecção, mas com
ação bastante limitada na
fase crônica. Além disso, o
benzonidazol pode causar
reações adversas graves,
como dermatite por hiper-
sensibilidade e depressão
da medula óssea.

Diante da necessida-
de de novos medicamen-
tos para o tratamento da
doença de Chagas, os pes-
quisadores da UFMG e da Fi-
ocruz começaram a investigar
compostos que agem contra
uma enzima essencial à sobrevi-
vência do T. cruzi: a tripanotiona
redutase. Além de ser fundamental ao
parasita, esta enzima é significativamente
diferente da humana. Ou seja: compostos
que inibissem a tripanotiona redutase pode-
riam ser usados em medicamentos que com-
bateriam o T. cruzi sem causar reações ad-
versas graves para o paciente.

A partir dessas informações, os pesqui-
sadores sintetizaram um composto chama-
do 2,5-bis-(4-acetil-aminofenil)furano. “O
interesse na preparação desta substância se
baseou em relatos da literatura científica
sobre a atividade tripanossomicida de alguns
produtos isolados de plantas apresentando
estrutura química semelhante. Entretanto,
a substância que nós sintetizamos é bem
mais simples quimicamente e de mais fácil
acesso”, explica a farmacêutica Renata Bar-

Para deter o T. cruzi
Compostos obtêm resultados promissores contra a doença de Chagas

bosa, hoje professora da UFMG e ex-pes-
quisadora visitante da Fiocruz Minas Gerais,
instituição com a qual segue desenvolvimen-
to pesquisas em parceria.

A equipe de Renata sintetizou, ainda,
outras 15 substâncias análogas ao 2,5-bis-
(4-acetil-aminofenil)furano, porém mais so-
lúveis (uma melhor solubilidade estaria asso-
ciada a uma maior facilidade de penetração
do composto no parasita). O objetivo era que
os análogos apresentassem maior capacida-
de de combater o T. cruzi. Para verificar essa

capacidade, foram realizados experimentos
nos quais os compostos foram colocados em
contato, primeiramente, só com a enzima e,
depois, com parasitos inteiros (formas
tripomastigotas de T. cruzi).

Entre os análogos testados, o que apre-
sentou melhores resultados atingiu um
percentual de inibição da enzima de 63%.
Este percentual foi levemente superior ao ob-
tido com o composto original, o 2,5-bis-(4-
acetil-aminofenil)furano, que exibiu 62% de
inibição. Já nos ensaios com parasitos intei-
ros de T. cruzi, esse análogo se mostrou 20

vezes mais ativo que o composto original.
“A melhor atividade apresentada pelo aná-
logo pode estar relacionada tanto a fatores
farmacocinéticos (melhor solubilidade) quan-
to a fatores farmacodinâmicos (maior afini-
dade pela enzima tripanotiona redutase)”,
explicam Renata e co-autores em artigo pu-
blicado em 2008 na revista Química Nova,
da Sociedade Brasileira de Química.

Estudo indicou maior
atividade contra o
parasita de Chagas

Para analisar a afinidade do análogo
pela enzima, os pesquisadores realizaram

estudos de superposição molecular,
com o auxílio do computador. Estes

estudos revelaram que o análogo
ocupa uma posição totalmente

diferenciada no sítio ativo da
tripanotiona redutase e es-
tabelece fortes interações
com a enzima, o que po-
deria explicar sua maior
atividade no combate ao
T. cruzi.

Em relação a esse
análogo que apresentou
melhor atividade contra o
parasita, os pesquisadores

só tem conhecimento de
um relato científico sobre tal

composto. No entanto, não se
trata de um relato acerca de

sua atividade tripanossomicida, o
que confere um caráter de ineditismo

ao trabalho da UFMG com a Fiocruz.
Apesar dos resultados satisfatórios,

os cientistas são cautelosos ao falar da
possibilidade de um novo medicamen-
to. “Este é o nosso objetivo e estamos
nos esforçando para conseguir alcançá-
lo. Entretanto, o desenvolvimento de um
novo fármaco envolve várias etapas des-
de a síntese e estudos mais aprofundados
de toxicidade até o desenvolvimento de
formulações para administração do fár-
maco. É  um longo e desafiante cami-
nho a ser percorrido”, esclarece Renata.
“Novos análogos já foram planejados e
estão em fase de preparação. Estamos
ainda nas etapas iniciais e é difícil adian-
tar o tempo que isso pode levar”.

N

PESQUISA
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Fernanda Marques e Renata Moehlecke

ode causar surpresa que,
numa instituição científica
como a Fiocruz, trabalhem
artistas, sejam eles profis-
sionais ou amadores. Na

verdade, a parceria entre ciência e arte
não é recente: ela remonta aos tempos
do próprio Oswaldo Cruz. No início do
século passado ele demonstrou sensi-
bilidade ao escolher um estilo arquite-
tônico diferenciado para o Castelo, que
permanece como principal símbolo da
Fundação. Contudo, a discussão sobre
ciência e arte só se tornou mais siste-
mática a partir da década de 80 e, de-
pois do ano 2000, conquistou pleno re-
conhecimento institucional.
Prova disso é o simpósio
Ciência, Arte

Uma parceria que vai de samba

a artigo científico
 com muita alegria

P
e Cidadania, que chegou à quinta edi-
ção em setembro deste ano. Mais: vem
crescendo a produção acadêmica que
avalia as trocas entre ciência e arte e o
papel das manifestações artísticas –
como história em quadrinhos, desenhos
animados, cinema e teatro – no ensino
de ciências e na prevenção de doenças.
De agora em diante, saiba que filmes
como Matrix e revistinhas como as da
Turma da Mônica também podem con-
tribuir para a difusão da ciência.

Idealizado por pesquisadores do Ins-
tituto Oswaldo Cruz (IOC), o evento,
hoje, agrega diver-
sas outras uni-

dades da instituição – como o Museu
da Vida da Casa de Oswaldo Cruz (COC)
e a Escola Politécnica de Saúde – e tem
como objetivo oferecer mesas-redon-
das, conferências, espetáculos e mos-
tra de trabalhos que ampliem o diálogo
entre as duas áreas do conhecimento.
“Ciência e arte são duas formas dife-
rentes de se manifestar a criati-
vidade humana, e uma
forma comple-

DIFUSÃO CIENTÍFICA

D
iv

ul
ga

çã
o 

W
ar

ne
r 

Br
os

.

Lú
ci

a 
H

el
en

a 
Ra

m
os



17R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   O U T U B R O  D E  2 0 0 8

menta a outra, já
que ambas utilizam ferra-

mentas similares: a observação, a
imaginação, a identificação e reconstru-
ção de padrões, a aplicação de meto-
dologias, a abstração, a construção de
analogias, a evocação de imagens, a cri-
ação de modelos, o transformar, a sín-
tese, entre outras”, afirma a diretora do
IOC, Tania de Araújo-Jorge, uma das co-
ordenadoras do simpósio.

À frente do Grupo de Pesquisa Casa
(Ciência, Arte, Saúde e Alegria), Tania

comenta que mes-
mo pesquisadores mais

tradicionais são sensíveis à arte. “Há
diversos exemplos de cientistas que to-

cam instrumento musical, pintam, escre-
vem poesias ou exercitam outras moda-
lidades artísticas”, diz. “Eu mesma
tocava piano e meu primeiro orientador
era excelente no cavaquinho”. Tania co-
ordena um curso de Ciência e Arte no
IOC que, em oito edições, desde 2000,
já conta quase 200 educadores egres-
sos. “São professores e profissionais de
saúde que foram altamente sensibiliza-
dos para articular ciência e arte em sua
vida e em seu trabalho, fazendo disso
um instrumento de grande incremento
de criatividade”, diz ela.

Mas a arte
não deve ser encarada

apenas como um hobby sem
impacto no desenvolvimento da ciên-

cia. Ambas se retroalimentam. “Em suas
criações, artistas se valem da ciência e
cientistas se valem da arte, por exem-
plo: a arte pega emprestado da ciência
o método, enquanto a ciência pega
emprestado da arte a sensibilidade, ne-
cessária à elaboração e compreensão de
experimentos”, explica o designer Elio
Grossman, integrante do grupo Casa.

Outro exemplo dessa associação
está na tese de doutorado recém-defen-
dida por Grossman no Programa de Pós-
graduação em Ensino de Biociências e
Saúde do IOC. Ele fez uma análise dos
laboratórios de pesquisa do Instituto
pensando não só a questão da funcio-
nalidade, mas também como esses am-
bientes físicos influenciam os aspectos
psicofisiológicos dos pesquisadores.

© M
auricio de Sousa Produções Ltda.
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“Constatei que ainda existem muitos
ambientes monótonos, com cores
homogêneas, luz fria geral e nenhuma
luz quente: são emocionalmente assép-
ticos”, conta. “É claro que os laborató-
rios precisam respeitar totalmente as
normas de biossegurança, mas isso não

significa que eles têm que conter uma
monotonia intrínseca, a qual pode até
causar impactos nocivos à saúde, como
sentimento depressivo”. O designer ain-
da destaca que cientistas, em geral, são
pessoas apaixonadas pelo que fazem e
passam muitas horas seguidas dentro
de um laboratório, ambiente que deve,
portanto, ser agradável, até mesmo para
estimular a produtividade, a criativida-
de e a alegria.

Palhaço: tecnologia
social de baixo custo

E promover esse
sentimento é um dos
principais objetivos dos
profissionais da Funda-
ção que trabalham com
ciência e arte. “Quer
coisa mais preconceitu-
osa do que a frase mui-
to riso e pouco siso?”,
questiona Grossman.
O pressuposto desse
trabalho da Fiocruz é
que a alegria é a gran-

de facilitadora. “Aquilo que transmi-
te e desperta alegria atrai a atenção
das pessoas e, assim, ajuda a promo-
ver a ciência, a saúde e a cidadania”,
esclarece Lucia de La Rocque, pesqui-
sadora do IOC e coordenadora do
simpósio.

É nesse contexto que são realiza-
dos diversos estudos e atividades que
têm como base a arte circense. O soci-
ólogo e saxofonista Marcus Vinicius
Campos, que também encarna o per-
sonagem palhaço Matraca, desenvol-
ve um trabalho com populações de rua
e em risco social. “Num processo de
educação não-formal, qualquer tema
pode ser trabalhado por um palhaço,
uma tecnologia social de baixo custo e
resultados eficientes”, ressalta. Cam-
pos está produzindo, atualmente, uma
tese de doutorado na qual busca com-
provar que a palhaçaria pode ser usa-

da como tecnologia para o Sistema
Único de Saúde (SUS). O estudo se
baseia na experiência do próprio Ma-
traca, que, com muita irreverência, já
popularizou informações sobre DST,
dengue e tuberculose entre meninos de
rua do Rio de Janeiro, Niterói e Buenos
Aires e adolescentes dependentes quí-
micos de Brasília.

A arte circense também foi alvo de
uma pesquisa elaborada pela bióloga
Andreia Silva de Souto, que acompa-
nhou as oficinas oferecidas na Baixada
Fluminense por equipes multidisciplina-
res da rede Circo do Mundo. A partir
de acrobacias, dança e outros exercíci-
os corporais, crianças carentes apren-
diam lições de educação ambiental e
ciências e, sobretudo, tomavam cons-
ciência de si mesmas e das outras, pos-
sibilitando um processo de ressociali-
zação. “Foi emocionante ver como o
circo pode ser usado no resgate da ci-
dadania”, conta Andreia.

Assim como as oficinas circenses,
as de jogos teatrais podem ser uma for-
ma de estimular o contato entre mente
e corpo para refletir sobre ações de saú-
de. A socióloga Denise Oliveira chegou
a essa conclusão após realizar oficinas
de teatro com professores e agentes
comunitários de saúde. Durante as ati-
vidades, que tinham como foco a pre-
venção da dengue, os participantes pu-
deram expor suas dúvidas, dificuldades
e anseios. “A idéia era que esses edu-
cadores saíssem fortalecidos para a prá-
tica de seus trabalhos e não usá-los sim-
plesmente como multiplicadores de um
conteúdo pronto e acabado”, pontua.

As potencialidades do teatro são
velhas conhecidas da Fiocruz, que, no
final dos anos 90, criou, a partir da
idéia original de Virgínia Schall, o Ci-
ência em Cena, espaço do Museu da
Vida que visa a divulgação científica a
partir de peças que abordam história,

física, medicina e botânica,
entre outros conteúdos. “O
espetáculo não deve ser visto
como uma aula nem pecar
pelo didatismo excessivo;
deve ser o ponto de partida
para uma discussão”, aponta
a coordenadora do projeto,
Thelma Lopes Gardair. “A in-
tenção é usar a arte e os
afetos que ela mobiliza, no
sentido de tornar o outro sen-

Espetáculo do Museu da Vida, a peça Lição de botânica aborda a imagem do cientista

O palhaço
Matraca: trabalho
com população de rua
(foto: Flávia Cordeiro)
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sível a temas considerados importan-
tes”. O espetáculo atualmente em car-
taz é Lição de botânica, última peça
teatral escrita por Machado de Assis,
encenada quatro vezes por semana, e
sempre seguida de debate. Perguntas
sobre ciência e sentimentos são fre-
qüentes, já que um dos personagens
defende que seu sobrinho não case
para se tornar um bom cientista. “Isso
serve de gancho para desmistificar o
cientista e discutir qual o seu papel na
sociedade”, destaca.

Desenhos animados e
historinhas em quadrinhos

incrementam ensino
de ciências

De fato se construiu um mito em
torno da figura do cientista, represen-
tada na literatura e no cinema como um
indivíduo tomado pela paixão e pela
loucura. Exemplos clássicos desse este-
reótipo incluem Frankenstein, de Mary
Shelley, O médico e o monstro, de
Robert Stevenson, e A ilha do dr.
Moreau, de H. G. Wells.  A TV copiou
esse padrão e, hoje, o cientista gênio e
excêntrico é encontrado até na progra-
mação infantil, nos desenhos animados.
É o que mostra um dos trabalhos apre-
sentados no 5º simpósio Ciência, Arte e
Cidadania. Produzido por duas mestran-
das do Programa de Pós-graduação em
Ensino de Biociências e Saúde do IOC,
Catarina Chagas e Ana Cristina Figuei-
ra, o estudo analisou animações como

Jimmy Neutron, O laboratório de Dexter
e Meninas Superpoderosas, concluindo
que a visão estereotipada do cientista é
difundida nos meios de comunicação e
contribui para dificultar o entendimen-
to do que seja ciência e qual a sua im-
portância na sociedade.

Apesar dessa limitação, tanto os
desenhos animados quanto as históri-
as em quadrinhos (HQ) podem servir
como uma maneira de incrementar o
ensino de ciências. Afinal, como pro-
põe a bióloga Cláudia Kamel, desen-

volver um experimento com o Franji-
nha, observar problemas de poluição
ambiental com o Chico Bento ou en-
tender sobre hábitos alimentares com
a Magali pode ser uma ótima forma de
incrementar o currículo de ciências na-
turais do ensino fundamental. Em sua
dissertação de mestrado, ela investigou
392 revistas da Turma da Mônica e ve-
rificou que 274 delas apresentavam re-
ferências a temas como ambiente, saú-
de, tecnologia e energia.

A pesquisadora espera que sua pes-
quisa ajude a repensar a postura da es-
cola em relação a essa variedade textu-
al. Kamel comenta que, por muitos
anos, as HQ foram consideradas subli-
teratura. “Em décadas passadas, vieram
mesmo a ser imputadas com a respon-
sabilidade de retardar o processo de
abstração, dificultar o hábito da leitura
de obras da literatura clássica e promo-
ver a preguiça mental de seus leitores”,
afirma, após longo estudo e experiên-

cia com a utilização das HQ no ensino.
“Atualmente, constata-se, cada vez
mais, que a linguagem dos quadrinhos
pode e deve ser utilizada, não somente
para entreter os leitores, como também
– ainda que de forma indireta – para
promover e desenvolver competências
cognitivas por meio do processo de con-
clusão e abstração”. Ela também elucida
que as histórias em quadrinhos analisa-
das mostraram alguns erros conceituais
em relação aos tópicos curriculares, mas
que esse fato não impediria que essas

mesmas histórias pudessem ser utiliza-
das como material de discussão e refle-
xão para professores e alunos.

Cinema como
oportunidade de discussão

de temas científicos

Opinião semelhante é partilhada
pelo professor universitário de compu-
tação Cilmar Santos de Castro, cuja dis-
sertação de mestrado foi baseada no
filme Matrix, dos irmãos Wachowski. No
trabalho, Castro defende o cinema de
ficção científica como um instrumento
pedagógico de questionamentos. “Nes-
ses filmes realmente existem alguns con-
ceitos científicos equivocados, mas eles
se tornam uma boa oportunidade de
discussão e aprimoramento da análise
crítica”, expõe. Segundo o professor, se
os filmes forem vistos sem um direcio-
namento, há risco de distorção; por
outro lado, mesmo as extrapolações e

Personagens da Turma da Mônica contribuem para o debate sobre ciência e saúde © Mauricio de Sousa Produções Ltda.
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os desvios podem contribuir na visibili-
dade da ciência para a sociedade em
geral. “Então, em vez de crucificarmos
os erros e as falhas, devemos usá-los
para analisar, corrigir e difundir os con-
ceitos adequados: esta é a tarefa edu-
cacional”, opina.

A pesquisa de Castro consistiu em
exibir o filme Matrix para estudantes
universitários dos cursos de licenciatura
em computação e em ciências biológi-
cas. Em seguida, os alunos discutiram e
responderam a questionários, que apon-
taram resultados surpreendentes. Além
de a maioria ter aprovado a eficácia da
utilização de filmes de ficção científica
para discussão de temas complexos de
ciência e tecnologia, 61,5% dos alunos
de computação e 87,5% dos de ciênci-
as biológicas consideraram ter aprendi-
do ou reformulado conceitos durante a
dinâmica. Outro dado recompensador foi
que os estudantes gostaram da ativida-
de menos porque ela motivava e mais
porque ela favorecia o debate e melho-
rava o entendimento. “Isso confere um
maior valor educacional ao cinema e der-

ruba o senso comum de que ele é mera-
mente um mobilizador da atenção, um
instrumento usado somente quando o
professor falta ou quando a turma preci-
sa ficar quieta”, comemora.

A professora de biologia Silvania
Santos concorda que cinema é uma
ótima estratégia na educação. “Um
único filme tem várias questões para

serem exploradas e possibilita um me-
lhor aproveitamento dos temas, que são
contextualizados”, afirma. A pesquisa-
dora fez um estudo sobre o filme So-
nhos tropicais, inspirado na obra de
Moacyr Scliar, que conta parte da vida
do sanitarista Oswaldo Cruz no final do
século 19 e início do 20, quanto ele
retorna ao Brasil após um período de

Cena do filme Matrix: cinema não é mero mobilizador da atenção de estudantes

Atores dialogam
no filme Sonhos

tropicais
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estudos na Europa e enfrenta
uma série de problemas, entre
eles a Revolta da Vacina. Silvania
assistiu a película com dois gru-
pos de jovens, um de comuni-
dade carente e outro de classe
média alta.

Após a exibição, houve de-
bate e a professora ficou im-
pressionada com a quantida-
de de questões que os jovens
de ambos os grupos levanta-
ram. No primeiro grupo, eles
falaram das condições precá-
rias de saúde da população re-
tratadas no filme e traçaram
um paralelo entre a sua pró-
pria realidade e o que era mos-
trado na tela; já no segundo,
os alunos destacaram a pros-
tituição e como as mulheres,
na época, lidavam com as DST.
“Os debates foram muito ri-
cos, embora Sonhos tropicais
seja considerado por alguns
professores um filme denso e
de r itmo lento”, comenta
Silvania, que fez uma seleção
de cerca de 70 filmes que con-
têm questões de biologia e po-
dem ser trabalhados por professores
desta disciplina. Porém, um outro pon-
to salientado pela pesquisadora é jus-
tamente a interdisciplinaridade. “La-
mento que, nas escolas, o ensino
ainda esteja tão separado por setores.
A Revolta da Vacina permanece res-
trita à disciplina de história, embora
englobe também questões de biolo-
gia, literatura e filosofia. Sonhos tro-
picais demonstra, portanto, que o ci-
nema é um ambiente propício a essa
interdisciplinaridade”, conclui Silvania,
que foi orientada pela jornalista Luisa
Massarani.

Cordel e letras de MPB
indicam associação entre

ciência e sociedade

Luisa é outra pesquisadora do Mu-
seu da Vida que vem se dedicando a
divulgação da ciência e de suas cone-
xões com a arte e a cultura de modo
geral. Um dos seus trabalhos nessa
área foi organização do livro Cordel e
ciência: a ciência em versos populares,
da Editora Vieira & Lent. Trata-se de
uma coletânea de 22 folhetos escritos

por cinco nordestinos que elegeram
como mote questões e fatos relacio-
nados à ciência, como relatos de des-
cobertas científicas, aspectos relativos
à saúde (dengue, vacinação, transplan-
te, diabetes) e ao meio ambiente (fauna
e flora), episódios da vida de cientistas
(Newton, Einstein, Sabin, Santos
Dumont, Oswaldo Cruz, Gali leu,
Hipócrates, Arquimedes e Kepler) e
descrições de acontecimentos astronô-
micos (a conquista da Lua, o cometa
Halley e outras).

Sugerir que o cordel e outras for-
mas de expressão populares podem ser
tomados como interessantes pontos de
partida para se analisar a relação entre
ciência e sociedade é um dos objetivos
da obra, também organizada pela jor-
nalista Carla Almeida e pelo o atual do
diretor do Departamento de Populari-
zação e Difusão da Ciência e Tecnolo-
gia do Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia, Ildeu de Castro Moreira.

Em outro trabalho, Luisa e Ildeu
analisaram como temas científicos es-
tavam presentes em letras de música
popular brasileira. “A música é uma das
artes mais ligadas à matemática e à físi-

ca. Por outro lado, ela foi usada
muitas vezes como metáfora e
como inspiração para interpretar
o mundo”, dizem em um artigo
publicado na revista História, Ci-
ências, Saúde – Manguinhos.

Na pesquisa, eles examinaram
letras de música, agrupando-as
em oito categorias, sendo uma
delas relativa aos impactos dos
avanços científicos e tecnológicos
na vida social e individual. Por
exemplo, a Revolta da Vacina é
tema da marchinha Vacina obri-
gatória, de 1904 e autoria desco-
nhecida. “Mas a lei manda que o
povo e coitado do freguês/ Vá ge-
mendo na vacina ou então vá pro
xadrez”, diz a canção. Outra ca-
tegoria identificada diz respeito a
letras que exercitam a ficção ci-
entífica, que inclui a música Dois
mil e um, composição de Rita Lee
e Tom Zé cantada pelos Mutantes
(1969). “Na velocidade da luz/ A
cor do sol me compõe/ O mar azul
me dissolve/ A equação me pro-
põe/ Computador me resolve”,
propõe a letra.

“As canções sempre foram
um referencial importante sobre a
cultura de sua época e as visões, re-
presentações e atitudes do homem
diante do mundo, da vida e da socie-
dade”, esclarecem no artigo Ildeu e
Luisa. Ela atualmente coordena um
programa de rádio semanal chama-
do Electron, que em parceira com a
Rádio MEC já apresentou os mais va-
riados assuntos: dos dinossauros e
bichos pré-históricos à nanotecnolo-
gia. “Electron visa justamente explo-
rar ciência e cultura, associando en-
trevista com um cientista, música,
poesias, cordéis etc”, explica a pes-
quisadora e locutora do programa.

E para aqueles que ainda não es-
tão convencidos de que ciência e arte
têm muito em comum, fica o trecho
de uma música de Raul Seixas, onde o
artista demonstra que também estava
em busca do segredo do universo.
“Dentro do mambo e da consciência/
Está o segredo do universo”, sugere a
canção. “Mesmo se discutível a tese,
ela nos convida a refletir, ou quem sabe
a dançar no ritmo musical do univer-
so”, filosofam Luisa e Ildeu na conclu-
são do artigo.

Livro traz coletânea de 22 folhetos de cordel cujo mote
era a ciência e o meio ambiente
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 Renata Moehlecke

dolescentes e jovens de
12 a 18 anos ganharam
uma área no portal Fio-
cruz exclusivamente dedi-
cada a eles. Com a pro-

posta de ser um espaço virtual sobre
saúde, ciência e tecnologia, o site
Fiojovem é resultado de uma constru-
ção coletiva, que contou com a parti-
cipação de um grupo de consultores
formado por alunos do 1° ano do en-
sino médio da Escola Politécnica de
Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV), de
profissionais do Instituto de Comuni-
cação e Informação Científica e
Tecnológica em Saúde (Icict) e do Mu-
seu da Vida, todos da Fiocruz. O proje-
to estimula a interatividade e visa o in-
tercâmbio de informações, a reflexão
e a troca de opiniões.

“Faltava um espaço no portal
voltado para o jovem, que não fosse
tão direcionado ao adulto profissional
de saúde ou o público infantil”, asse-
gura o coordenador do Fiojovem,
Rodrigo Ferrari. “Sites direcionados a
essa faixa etária na área de saúde são
escassos, muitas vezes sendo bem es-
pecíficos, criados, por exemplo, para
campanhas de prevenção de doenças
como a Aids”, complementa a edito-
ra do site, Márcia Lisboa.

A

COMUNICAÇÃO

Jovens encontram a sua turma
no portal Fiocruz
Temas vão de sexo a perfis de profissões

Entre abril e novembro de 2007
foram realizados sete encontros com
os jovens consultores, nos quais foram
debatidos os temas que deveriam ser
abordados no projeto, como a lingua-
gem textual e visual a ser adotada, as

preferências estéticas, a arquitetura de
informação e a estrutura de navega-
ção. Cinco foram os assuntos mais
abordados, que se tornaram os gran-
des temas do site: sexualidade (Sexo
e tal), nutrição (Fome de quê?), saú-
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guagem do grafite era a que apresen-
tava menos rejeição, pois, mesmo que
alguns demonstrem não gostar, eles
entendem que podem estar represen-
tados ali.” As reuniões também for-
neceram dicas sobre o tratamento dos
textos. “O grupo foi unânime em afir-
mar que a linguagem do site deveria
ser clara, acessível, mas gramatical-
mente correta, sem gírias, reforçando
que a presença delas faz com que não
levem a sério o texto”, destaca Már-
cia. “Mas, ao mesmo tempo, alerta-
ram que ela não deveria ser autoritá-
ria e nem paternal”.

O novo sítio não visa cobrir o
factual, mas oferecer conteúdos rela-
cionados ao cotidiano dos jovens.
Nele, o jovem também tem a oportu-
nidade de visitar outras três seções:
Mural, área interativa de debate so-

de mental (Papo cabeça), meio ambi-
ente (Ambiente-se), e inovações cien-
tíficas e tecnológicas (Cientenado).

Conteúdos relacionados ao
cotidiano dos jovens

são a prioridade

No processo de elaboração con-
junta do projeto, o grupo encarou al-
gumas dificuldades. “Nenhum desses
jovens se considera criança, mas tam-
bém não querem ser tratados como
adultos”, esclarece Ferrari. “Foi um
desafio decidir quais os ícones que
poderiam representar essa juventude,
pois nos deparamos com muitas tri-
bos: da menina que adora rosa ao
adolescente gótico. A partir de diver-
sas discussões, percebemos que a lin-

bre temas provocativos, Vídeos, para
a qual podem enviar suas próprias pro-
duções, e Profissão: saúde, que traz
informações sobre as diversas carrei-
ras na área de saúde. “O que diferen-
cia esta última seção dos tradicionais
guias de estudantes é que procuramos
acrescentar profissões de nível técni-
co, além de opiniões de profissionais
e estudantes de cada ocupação des-
tacada, que fornecem um olhar de
quem já exerce a profissão e de quem
está tendo o primeiro contato com a
atividade”, explica Márcia.

Informações sobre
profissões despertam

grande interesse

Em apenas dois meses, o site já
recebeu visitas de vários estados brasi-
leiros e também de países como Por-
tugal, Angola e Moçambique, assim
como dos EUA e da Argentina. “A área
de profissões é a mais freqüentada,
sendo radiologia, naturologia e quiro-
praxia algumas das mais clicadas”, con-
ta Ferrari. “No entanto, esses resulta-
dos ainda são preliminares e podem
não significar um interesse direto nas
áreas, mas uma curiosidade de saber
mais sobre o assunto”.

O Fiojovem tem como princípio
manter sempre grupos de jovens con-
sultores de diferentes composições
para avaliarem o conteúdo do espaço
e a sua apresentação. “A intenção é
estabelecer uma ponte permanente
com o jovem, aprofundando o proces-
so colaborativo e usando materiais
produzidos por eles mesmos”, asse-
gura Márcia. “Para isso, já estão pro-
gramadas parcerias com jovens de
grupos diversos, que fazem parte de
diferentes instituições”. Segundo o
coordenador e a editora, mais duas
seções já estão sendo elaboradas.
“Uma terá um perfil de hipermídia,
com quiz, testes e uma tira interativa
de quadrinhos”, afirma Ferrari. “A
outra apresentará dicas de livros, sites
e filmes, com resenhas que podem ser
produzidas pelos próprios jovens”,
conclui Márcia.
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D.
Isis Breves

L. L. de 24 anos, portadora
do vírus HIV, estava há um
ano sem tomar a medica-
ção anti-retroviral, com fal-
tas às consultas que resul-

taram em acentuado emagrecimento e
constantes febres ao final do dia. Com
histórico de internação devido à tuber-
culose associada ao HIV, J. F., de 62 anos,
vinha tomando a medicação de maneira
incorreta, tinha interrompido a terapia e
mostrava desinteresse pelas consultas.
Estes são casos de exemplos de abando-
no ao tratamento, ou falha terapêutica,
que podem colocar a vida desses paci-
entes em risco.  Ou seja, além de sofrer
de uma doença severa, ao negligenciar
o tratamento, o paciente enfrenta outros
obstáculos, cujos riscos nem sempre são
muito claros para eles.

Com o objetivo de recuperar a re-
gularidade das consultas ambulatoriais
de pacientes faltosos como D. L. L. e J.F.,
o Instituto de Pesquisa Clínica Evandro
Chagas (Ipec) da Fiocruz está colocan-
do em prática a consulta de enferma-
gem, uma proposta que visa a melhoria
das condições do processo de saúde.
Funciona assim: a equipe do Ipec faz
uma busca de pacientes convivendo com
HIV/Aids que não têm comparecido às
consultas marcadas pelo médico. Iden-
tificados, os profissionais entram em
contato com eles e os orientam sobre a
importância da adesão ao tratamento.

Durante a consulta, explicam que não
faltar às consultas e tomar os remédios
são medidas fundamentais para se evitar
o aparecimento de doenças oportunistas.
Também reforçam aspectos relacionados
à prevenção da transmissão do vírus e ao
uso correto da medicação e explicam so-
bre os efeitos colaterais dos medicamen-
tos, como explica a enfermeira Maria José
Queiroz Alvarenga Martins.

Resultado: a estratégia está dando
certo. Dos 200 pacientes identificados em
situação irregular pelo programa da uni-
dade,  80%, ou 160 deles, retomaram

O porto seguro da enfermagem
Trabalho de profissionais evita abandono do tratamento de Aids

ao tratamento. A
paciente D. L. L.
está a um mês to-
mando a medica-
ção e seguindo as
orientações da-
das pela consulta
de enfermagem.
“Começei a tomar
os remédios há
pouco tempo. Es-
tou voltando a ga-
nhar peso e as fe-
bres que tinha ao
final do dia sumi-
ram. Adoro essas
consultas com as
enfermeiras, pois tenho toda a explica-
ção que preciso em relação a medicação,
prevenção e saúde de pessoas que vivem
com o vírus”, conta.

Segundo a enfermeira Cleyde Bié
Nagatsuka, o trabalho teve início este ano
e os resultados são significativos. “Ampli-
amos os vínculos com esses pacientes, por
meio da educação em saúde para aumen-
tar o compromisso existente entre paci-
ente, profissional de saúde e instituição.
Muitas vezes, os pacientes estão desacre-
ditados do seu status sorológico e, de for-
ma equivocada, esquecem que vivem com
o vírus. Pensam, também erradamente,
que abandonar o tratamento é a melhor
maneira para viver bem. Porém, as doen-
ças oportunistas aparecem e os trazem de
volta ao hospital”, adverte.

Risco: soropositivos
deixam de usar
preservativos

Os problemas não se limitam à
descontinuidade das consultas ou a in-
terrupção do tratamento. Muitos paci-
entes acreditam que, por serem porta-
dores de HIV e se relacionarem com um
parceiro soropositivo não há a necessi-
dade do uso de preservativo. Eles são
orientados a usá-lo, pois além do risco
do desenvolvimento de resistência aos
medicamentos anti-retrovirais, eles po-
dem contrair outras doenças sexualmen-

te transmissíveis, tais como hepatite e
sífilis. “Explicamos que mesmo os soro-
positivos assintomáticos precisam fazer
um acompanhamento clínico e labora-
torial, principalmente o exame de con-
tagem da célula TCD4, para verificar a
necessidade de fazer uso ou não da te-
rapia anti-HIV. Fazemos uma troca de
saberes e informações visando à promo-
ção do autocuidado”, relata Cleyde.

“Relaxei o tratamento, o que acar-
retou em piora da minha saúde. Estou
de volta às consultas médicas, tomando
a medicação corretamente e seguindo
as orientações dadas na consulta de en-
fermagem. Essas profissionais são como
anjos na minha vida. O cuidado que re-
cebo aqui é fundamental para eu conti-
nuar vivendo”, diz J.F.  “Aprendemos a
ter consciência da doença, para viver
com qualidade de vida”, completa.

O modelo que agora chega à Fio-
cruz já foi implantado em vários países.
Recentemente, na 7ª Conferência Brasil-
Jonhs Hopkins University em HIV/Aids,
foram apresentados resultados que de-
monstraram que a consulta de enferma-
gem resultou na melhoria na qualidade
de vida de pacientes americanos convi-
vendo com Aids. “Devemos estar empe-
nhados em ouvir, interagir, conscientizar,
adequar a linguagem e acolher o paci-
ente”, diz a coordenadora do projeto, a
enfermeira Rosângela Eiras.

ASSISTÊNCIA

Diálogo com enfermeiras fez com que 80% dos pacientes de Aids
retornassem ao tratamento
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RESENHAS

Valores familiares
e uso abusivo
de drogas
Editora Fiocruz
(21) 3882-9093

Uso de drogas
e problemas familiares

m Valores familiares e uso
abusivo de drogas, livro
recém-publicado pela Edi-
tora Fiocruz, a psicóloga
Miriam Schenker encara o

desafio de abordar uma questão bas-
tante delicada: como princípios e práti-
cas comportamentais apreendidas no
seio da família podem implicar no pro-
cesso de dependência química de al-
guns de seus membros, em especial, os
jovens. Fruto da tese de doutorado con-
cluída em 2005, seu estudo tem base
na narrativa da história de quatro famí-
lias de classe média urbana do Rio de
Janeiro, selecionadas em centros de tra-
tamento para o uso indevido de drogas,
do ponto de vista de três gerações –
avós, pais, e filhos.

“Miriam nos conduz por uma
senda muito pouco trilhada por auto-
res brasileiros”, comenta a antropólo-
ga Maria Cecília Minayo no prefácio da
obra, que também aponta a dificulda-
de intrínseca ao tratamento do tema,
já que a busca por implicações pode
acarretar em uma inclinação pela
culpabilização das famílias, sobrecarre-
gando-as com um sofrimento a mais.
“Seu trabalho apresenta uma aborda-
gem teórica, metodológica e empírica
realmente muito profunda, fundamen-
tada numa séria, elaborada e minucio-
sa pesquisa de campo”.

A autora explica que os princípios
e práticas adquiridos a partir da convi-
vência familiar constituem, para os fa-
miliares, marcos de ideologia e condu-

ta a serem seguidos ao longo de suas
vidas. Eles começam a ser transmitidos
pelos adultos para as crianças quando
essas são ainda bem pequenas, seja por
meio de linguagem verbal ou não-ver-
bal, em um contexto de afeto, condi-
ção necessária para a sua internalização.
O entendimento desses princípios pode
auxiliar, assim, a compreensão de alguns
fatores que levam os jovens a recorrer
ao uso abusivo de drogas. “A busca e a
compreensão dos valores são aqui
efetuados percorrendo-se três eixos
norteadores: valores familiares, conflito
entre gerações e processo educativo”,
esclarece Miriam no livro.

O estudo da autora também é
balizado pela tentativa de resposta a cin-
co questões correlacionadas ao tema de
sua obra. O estilo de criação dos pais
influencia a aquisição de valores famili-
ares? A expectativa deles em relação à
realização pessoal e profissional de seus
filhos causa conflitos? A infantilização
dos filhos contribui para a não interna-
lização dos valores familiares? A orga-
nização da hierarquia no sistema fami-
liar fornece informações sobre a forma
como os valores são construídos atra-
vés das gerações? E o uso de drogas
por parte de um dos pais ou por ambos
comunica princípios conflitantes para os
membros da família?

“Considero que este estudo con-
tribui para a prevenção e o tratamento
do uso de drogas”, afirma a autora,
que acrescenta que seu intuito é apon-
tar caminhos para a construção de va-
lores que possam ser saudáveis para as
famílias, tendo como conseqüência
fundamental uma influência positiva
para a vida social. “A promoção dos
relacionamentos, dos vínculos e das
relações saudáveis é a melhor forma de
prevenir o uso abusivo de drogas, pois
estimula a autonomia e o protagonis-
mo dos jovens. No entanto, quando a
drogadicção ocorre, a família precisa se
engajada no tratamento, uma vez que
esse sintoma que ‘aparece’ em um de
seus membros denuncia problemas no
sistema familiar”.
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Não é difícil encontrá-los à venda nas
feiras livres e mercados populares das prin-
cipais capitais: folhas, frutos e flores, e
entrecascos secos das mais diversas plan-
tas, assim como partes de animais. Ingre-
dientes para serem usados como remédio.
Quem a achar pitoresca ou exótica vai en-
contrar as raízes dessa prática que perdu-
ra ao ler Enfermidades endêmicas da Ca-
pitania do Mato Grosso – A memória de
Alexandre Rodrigues Ferreira, organiza-
da pela historiadora Ângela Pôrto, da
Casa de Oswaldo Cruz (COC).

À nova versão foram acrescidos
três estudos, que circunstanciam e
ilustram o relato de Ferreira (1756-
1815). Um glossário, feito de
Edméa Souto de Lima, ajuda na
compreensão do texto.

A expedição se deu entre
1783 e 1792, período em que,

além de ser vítima das doenças descritas, o
não médico observou, em profundidade, as
riquezas e costumes locais, atendendo à de-
terminação da Coroa portuguesa. Além de
coletar espécimes para o Museu da Rainha,
em Lisboa. Produziu material que possibili-
tou numerosas abordagens do campo da
história das ciências, segundo as historiado-
ras Ângela Pôrto e Kaori Kodama.

Cura aos olhos do povo Por conta da importância dada à in-
fluência dos fenômenos atmosféricos so-
bre a biologia no final do século 18, antes
de analisar as enfermidades reinantes na
capitania, Ferreira descreve assim a capi-
tal, Vila Bela. “O ar pela sua parte, com os
efeitos do seu calor, causa diversas enfer-
midades. A porção mais espirituosa do
sangue, todos os dias se dissipa, sai pela
transpiração, pelo suor e pela ourina. O
que fica no corpo é um sangue seco, tér-
reo e espesso; donde procedem as melan-
colias, as lepras, os vômitos pretos, as câ-
maras de sangue, as febres ardentes etc”.

Ferreira também anotou o que os na-
tivos usavam atrás de cura. Um exemplo:
“as pessoas de mais conhecimentos e que
têm sido ensinadas pela experiência do
país a terem grande cautela com os
aproches da corrupção, como de nenhu-
ma outra coisa se receiam tanto quanto
deste, logo ao primeiro acesso de toda e
qualquer febre, o de que primeiramente
tratam é de a reconhecer mediante al-
gum cristel estimulante de pimentas
cumaris ou malaguetas”. Corrupção ou
corrução era, tão somente, uma das do-
enças mais temidas à época e todo diag-
nóstico de doentes iniciava pela observa-
ção da existência ou não dos sintomas
principais dela.

A botica de Ferreira vale um capítu-
lo à parte.

Enfermidades endêmicas
da Capitania de Mato Grosso
– A memória de Alexandre
Rodrigues
Editora Fiocruz (21)3882-9039,
175 p. R$35

Considerada uma das fases mais
empolgantes da história do Rio de Janei-
ro, a chamada Belle Époque carioca ocor-
reu entre o final do século 19 e o início
do 20. É naquele ambiente que transcor-
re o livro Entre os salões e o laboratório –
Guilherme Guinle, a saúde e a ciência no
Rio de Janeiro, 1920-1940, da historia-
dora Gisele Sanglard, recentemente pu-
blicado pela Editora Fiocruz. Como o tí-
tulo revela, a obra, fruto de uma tese de
doutorado defendida em 2005, gira em
torno do industrial Guilherme Guinle,
membro de uma das famílias mais ricas e
de maior destaque na então capital da
República, e de sua amizade com o mé-
dico Carlos Chagas. O trabalho foi pre-
miado pelo jornal O Globo em um con-
curso de teses sobre o Rio de Janeiro.

No início do livro, Gisele apresenta
Guinle e analisa os dois sistemas distin-
tos de socorro à pobreza existentes na
época. Um mais ligado aos países de cul-
tura anglo-saxã, no qual a filantropia pri-
vada é privilegiada. É o modelo em que

Ciência e saúde na Belle Époque
pontificam os benfeitores vindos das ca-
madas ricas da sociedade. O outro, mais
comum aos países de formação católica,
mostra a Igreja e o Estado como respon-
sáveis pela transformação do estatuto do
pobre. Com isso, a autora pretende en-
tender o sistema de socorro aos neces-
sitados no Brasil.

Nos outros capítulos a historia-
dora investiga a trajetória da famí-
lia Guinle, traçando um paralelo
com as grandes mudanças soci-
ais, políticas e médico-científi-
cas pelas quais passava o Rio
de Janeiro. Entre estas últimas
está a criação do Instituto Sorote-
rápico Federal, em 1900, o embrião da
atual Fiocruz.

Ao longo do livro, Gisele trata da re-
lação entre Guinle e a saúde pública –
que levou à criação de hospitais – a re-
forma do setor, ocorrida em 1919, co-
menta as pesquisas sobre câncer e sífilis
e narra o apoio do industrial às ciências
biomédicas e ao Instituto Oswaldo Cruz.

Entre os salões
e o laboratório –
Guilherme Guinle, a saúde
e a ciência no Rio de Janeiro
Editora Fiocruz (21)3882-9039,
303 p. R$ 38
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Bel Levy

ais que uma cientista pio-
neira, Maria Deane foi
uma mulher à frente de
seu tempo: na década de
30, formou-se em medici-

na, tornou-se cientista e desbravou o
interior do país para investigar doenças
até hoje negligenciadas. A protozoolo-
gista que contribuiu intensamente para
a trajetória do Instituto Oswaldo Cruz
(IOC), no qual atuou como pesquisado-
ra, registrou significativas descobertas
sobre leishmaniose visceral, malária e
doença de Chagas durante a carreira ci-
entífica iniciada em 1936, no Pará, sua
terra natal.

Uma das mais importantes desco-
bertas da pesquisadora foi registrada em
1984, quando Maria Deane atuava
como chefe do então Departamento de
Protozoologia do IOC. O estudo descre-
ve pela primeira vez o duplo ciclo de
multiplicação do agente etiológico da
doença de Chagas, o Trypanosoma cru-
zi, no gambá, reservatório do parasito.
Os resultados esclarecem a dinâmica de
transmissão oral do parasito por este
animal e representam contribuição fun-
damental para a compreensão da
epidemiologia da doença em áreas li-
vres de barbeiros domiciliados.

Uma trajetória condizente à sua
produção científica extremamente ori-
ginal, que até hoje levanta discussões.
Decidida, dona de personalidade forte,
Maria Deane não tolerava injustiças. Em
sua vida pessoal e durante toda a car-
reira científica, sempre optou pela de-
fesa de valores como humildade, soli-
dariedade e honestidade.

“Percebi minha vocação para ciên-
cia quando, ainda criança, passava tar-
des inteiras nos laboratórios da Univer-
sidade de São Paulo (USP), onde Maria
e Leonidas Deane trabalhavam. Cresci

M

FIO DA HISTÓRIA

Ciência também se escreve com

Maria
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tão marcantes em sua personalida-
de”, considera Camilo Deane, neto
de Maria. “Apesar da postura aus-
tera como frequentemente é lem-
brada, resultado da educação rígi-
da que recebeu da família de ori-
gem austríaca, em sua vida pessoal
minha avó era uma pessoa carinho-
sa”, Camilo recorda, destacando o
tradicional frango ao curry prepa-
rado por Maria aos domingos, ao
som de música clássica.

A vida e a carreira científica de
Maria Deane têm estrita relação
com a trajetória de seu marido e co-
laborador, o parasitologista Leoni-
das Deane. A forma como os dois se
conheceram, na década de 30, na Fa-
culdade de Medicina e Cirurgia do Pará,
retrata perfeitamente o papel da aca-
demia na vida do casal. Ao observar o
quadro de notas da faculdade, Leoni-
das, considerado um dos melhores alu-
nos da graduação, constatou finalmen-

te uma nota próxima da sua e decidiu
conhecer a prodigiosa estudante, Ma-
ria. Juntos desde então, viveram e tra-
balharam em intensa parceria até a
morte do parasitologista, em 1993.

“É impossível pensar em Maria sem
recorrer à figura de Leonidas. Parceiros
na atividade científica e na vida pessoal,
sempre foram exemplo vivo de compa-

nheirismo. Quem conviveu com os dois
certamente reconhece o papel funda-
mental desta cumplicidade para a con-
quista de tantas realizações pessoais e
profissionais”, considera a pesquisado-
ra Ana Jansen, atual chefe do Laborató-
rio de Biologia de Tripanossomatídeos do
IOC, que durante 12 anos trabalhou ao

lado de Maria Deane.

A mensagem veio
pelo telegrama:

Quer casar comigo,
Maria?

“O episódio do pedido de
casamento representa muito
bem a praticidade do casal. Em
1940, já eram namorados e es-
tavam em cidades distantes, no
Ceará, em virtude das ativida-
des de pesquisa em campo que
desenvolviam. Leonidas arris-
cou-se em um único telegrama:
Maria, quer casar comigo? E ela
respondeu, simplesmente, Sim.
Na terceira mensagem, ele in-
formava a data e o local, em For-

taleza, e logo após a cerimônia e a lua-
de-mel os dois novamente se separaram,
para dedicarem-se às investigações rea-
lizadas em locais distintos”, lembra o
tropicalista e amigo do casal José
Rodrigues Coura, atual chefe do Labo-
ratório de Doenças Parasitárias do IOC.

“Conheci Maria e Leonidas na dé-
cada de 60, como pesquisadores da USP,
e logo reconheci a criatividade e a com-
petência científica do casal. Tanto que
na década de 80, ao assumir o compro-
misso de recuperar a excelência do IOC
após o regime militar, quando muitos
pesquisadores foram cassados ou saíram
espontaneamente do país, não hesitei

com uma visão idealizada do cientista,
formada a partir das características que
observava em meus tios: o apreço pelo
trabalho e o comprometimento com a
ciência, independentemente de vaidades
pessoais ou status político”, reconhece
o sobrinho do casal, o farmacologista
Francisco Paumgartten, hoje pesquisador
do Laboratório de Toxicologia Ambiental
da Escola Nacional de Saúde Pública Ser-
gio Arouca (Ensp) da Fiocruz.

Deane levou motorista
para o mundo da ciência

Responsável pela consolidação de
unidades de ensino e pesquisa na área
da protozoologia em diversas instituições
– como o Departamento de Zoologia da
USP e o Departamento de Parasitologia
da Faculdade de Ciências da Saúde da
Universidade de Carabobo, na Venezuela
– Maria sempre teve a formação de pro-
fissionais de saúde como uma preocu-
pação pessoal. O principal exemplo des-
ta motivação é a trajetória de
Marcos Antônio dos Santos
Lima, motorista da família que
se tornou técnico de labora-
tório por incentivo e investi-
mento da pesquisadora.

“Sempre tive curiosidade
sobre a área de pesquisa, mas
nunca tive oportunidade de
estudar e me dedicar à ciên-
cia. Quando percebeu isto,
Maria fez questão de me tra-
zer ao laboratório e me ensi-
nar tudo o que sei hoje. Apren-
di toda a prática com ela e
depois, com o tempo, partici-
pei de cursos e capacitações
que permitiram que eu me for-
masse como técnico de labo-
ratório”, conta Marcos, que atua como
técnico em pesquisa do Laboratório de
Biologia de Tripanossomatídeos do IOC.

“De origem humilde, minha avó en-
frentou muitas dificuldades durante a
infância. Ela contava que dividia com as
duas irmãs um único par de sandálias.
Acredito que esta experiência tenha lhe
dado o senso de solidariedade e justiça

Decidida e de
personalidade forte,
Maria usou todos os
meios para realizar
suas pesquisas

Leonidas e Maria (à esquerda) fizeram importantes estudos
no interior do Brasil

Maria Deane desbravou o Brasil para investigar
diferentes problemas de saúde pública
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em trazê-los da Venezuela de volta ao
Brasil e ao Instituto”, sintetiza Coura, que
atuou como diretor do IOC entre 1979 e
1985 e no final da década de 90.

Sempre a serviço da saúde pública,
Maria Deane dedicou-se ao enfrenta-
mento de importantes endemias e
registrou contribuições ímpares para o
desenvolvimento do conhecimento ci-
entífico na área da protozoologia. Ao
lado de Leonidas, integrou diferentes
serviços de saúde pública e percorreu o
interior do país para investigar a ocor-
rência de doenças como leishmaniose
visceral, malária e doença de Chagas.

Modo de pesquisar
a leishmaniose é
modelo até hoje

A primeira missão científica do ca-
sal – dedicada à investigação da leish-
maniose visceral e desenvolvida no en-
tão Instituto de Patologia Experimen-
tal do Norte, atual Instituto Evandro
Chagas, no Pará – destaca o pioneiris-
mo científico dos pesquisadores, que
percorreram o interior do estado para
estudar e esclarecer a misteriosa do-
ença recém-identificada por Henrique
Penna. Liderada por Evandro Chagas,
a equipe formada pelo casal Deane e
outros jovens pesquisadores investigou

a ocorrência da leishmaniose visceral
a partir de uma abordagem integrada,
que incluía estudos sobre todo o ciclo
da doença, considerando a perspecti-
va do parasito, do vetor, de reservató-
rios silvestres e do homem – estratégia

pioneira que orienta até hoje as pes-
quisas desenvolvidas no IOC.

A partir das amostras coletadas em
campo e de análises laboratoriais reali-
zadas na USP, os pesquisadores registra-
ram importantes descobertas sobre a
leishmaniose visceral, como o estabele-
cimento da relação entre o meio ambi-
ente e a ocorrência da doença, a deter-
minação do inseto Lutzomiya longipalpis
como vetor do parasito Leishmania
chagasi, a identificação da raposa como
importante reservatório silvestre e do cão
como fonte de infecção.

Na década de 40, mais uma vez por
indicação de Evandro Chagas, o casal
foi convidado a integrar o Serviço de
Malária do Nordeste – iniciativa promo-
vida em parceria pelos governos brasi-
leiro e americano para erradicação do
mosquito africano Anopheles gambiae,
vetor da malária que invadiu Brasil pro-
vocando grave epidemia. Nesta época,
enquanto Leonidas dedicava-se ao tra-
balho de campo para mapear a distri-
buição do mosquito, Maria concentra-
va-se no laboratório e realizou, de for-
ma relativamente secreta, seu primeiro
experimento.

Responsável pela criação do A. gam-
biae em laboratório, a protozoologista
comparou o vetor a outro inseto anofelino
– Anopheles walkeri – que no inverno pro-
duz ovos distintos e mais resistentes aos
gerados no restante do ano. A partir des-
ta observação, Maria criou amostras de
A. gambiae em geladeira e examinou os
ovos obtidos desses exemplares: apesar
de ser um inseto exclusivamente tropical,
o A. gambiae mostrou-se capaz de pro-
duzir, em condições artificiais, ovos com
alterações morfológicas semelhante às re-
gistradas pelos ovos de inverno do A.
walkeri. Animada com os resultados,
Maria pretendia investigar mais profun-
damente a relação entre temperatura e
características morfológicas de ovos
anofelinos, mas foi surpreendida pela
notícia de que deveria exterminar todas
as suas amostras de A. gambiae – o mos-
quito havia sido, enfim, extinto do país.

Após a erradicação do vetor africa-
no, Maria e Leonidas permaneceram
envolvidos com a investigação da ma-
lária e passaram a integrar o Serviço Es-
pecial para Saúde Pública (Sesp), criado
no final da década de 40 para dar assis-
tência aos seringueiros da região
amazônica. Juntos, dedicaram-se ao

estudo de outros mosquitos transmisso-
res da malária, descreveram novas espé-
cies e investigaram o ciclo de vida de
anofelinos, gerando conhecimentos so-
bre a epidemiologia e a transmissão da
doença em toda a Amazônia e no Nor-
deste. Em parceria com o pesquisador
norte-americano Otis Causey, publica-
ram, entre 1946 e 1948, monografias
pioneiras sobre a malária no Brasil no
American Journal of Hygiene e na Revis-
ta do Serviço Especial de Saúde Pública.

Nos anos seguintes, o regime mili-
tar impôs sérias dificuldades à vida do
casal, que percorreu diversos países
para acompanhar a filha Luiza durante
o exílio. Na década de 80, o casal
Deane retornou ao Brasil a convite de
Coura, à época diretor do IOC. Maria
tornou-se chefe do então Departamen-
to de Protozoologia e Leonidas assu-
miu a chefia do antigo Departamento
de Entomologia. O legado do casal
Deane ainda é visível, presente na for-
mação de gerações de pesquisadores
que foram seus alunos e hoje atuam
como consagrados especialistas.

Maria com o Castelo de
Manguinhos ao fundo:
pesquisadora ajudou na
formação de diferentes
gerações de cientistas

Leonidas e Maria: companheirismo
e colaboração científica
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