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xpandir as fronteiras de atuação, promover intercâmbios, buscar
parcerias para promoção da saúde pública e para o avanço da
ciência, estejam onde estiverem nossos interlocutores. Desde as
primeiras gerações de pesquisadores, a  trajetória da Fundação
Oswaldo Cruz tem sido marcada por esse olhar para fora dos

muros da instituição.  Só para ficar em dois exemplos. Oswaldo Cruz foi
beber na fonte do Instituto Pasteur no final do século 19 uma parte dos
conhecimentos que iria aplicar nas memoráveis campanhas de saneamento
do Rio de Janeiro. De Manguinhos partiram inúmeras expedições científicas
que esquadrinharam os grotões do Brasil para fazer diagnósticos das
condições de saúde em que viviam os brasileiros do “interior”.

Com a chegada da Fiocruz a outros estados brasileiros e o incremento
das parcerias com órgãos e governos de outros países, a Fundação renova e
amplia esse olhar e ação permanentes para o mundo que nos cerca, como
já lá atrás Chagas e Oswaldo sinalizavam. Queremos oferecer respostas aos
problemas de saúde das diferentes regiões do Brasil e dialogar com os
profissionais locais na busca dessas ações. Da mesma forma, desejamos
compartilhar com companheiros africanos e latino-americanos diferentes
saberes no campo da saúde e da ciência e tecnologia.

Esta edição da Revista de Manguinhos traz, como matéria de destaque,
como começou a ser incrementado esse movimento para fora dos nossos
muros que, acredito, consolidará a posição da nossa instituição como um ator
central dentro das políticas do governo brasileiro.Como de hábito, a Revista
também revela o papel multifacetado da Fiocruz na sua tarefa de oferecer
respostas aos problemas de saúde. Comprove nas pautas selecionadas.

Ao longo das edições dos últimos anos, a Revista de Manguinhos -
criada na nossa gestão - foi o grande espaço de registro do que foi a
Fiocruz no período 2001-2008, anos em que estive, com muito orgulho, à
frente desta que é uma instituição respeitada pela sociedade. Quero
agradecer a cada trabalhador da Fundação que ajudou a Presidência a
tornar a nossa Fiocruz ainda mais forte e, particularmente, a Christina
Tavares e sua equipe que de forma tão competente criaram e conduziram
esta publicação.

Quero também deixar renovado o empenho com que vamos construir
o nosso futuro, que se desenha inspirador com a chegada de Paulo
Gadelha ao posto de presidente da Fiocruz a partir de 2009. Saio da
Presidência da Fundação com a sensação de dever cumprido. Espero ter
honrado uma das maiores tradições dessa instituição, junto com o grande
grupo de servidores que a compõe. Tenho certeza que vamos continuar
compartilhando muitos sonhos e lutas daqui para a frente.

Grande abraço,

Paulo Marchiori Buss

Presidente da Fundação Oswaldo Cruz

EDITORIAL
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NOTAS

Combate aos mosquitos
Pesquisadores da Fiocruz Pernambu-

co testaram uma mistura de atraentes ol-
fativos, sem odor para os humanos, para
ser usada em armadilhas, que poderá aju-
dar a reduzir a população do mosquito
Culex quinquefasciatus. Essa espécie de
inseto, que incomoda por suas picadas e
principalmente pela transmissão de vári-
as arboviroses (doenças virais transmitidas
por insetos), é também responsável pela
transmissão da filariose no Brasil. A Re-
gião Metropolitana do Recife (RMR) é hoje
a única área do país onde ainda há regis-
tros de transmissão da doença. As subs-
tâncias foram desenvolvidas pela equipe
do pesquisador Walter Leal, na Universi-
dade da Califórnia, nos Estados Unidos,
local onde o mesmo inseto transmite a
febre do Nilo Ocidental, enfermidade que
provocou mortes entre os americanos.

As substâncias utilizadas como atra-
entes em armadilhas pelos pesquisadores
são a trimetilamina e a nonanal. Para iden-
tificar quais substâncias exercem maior
poder de atração sobre o mosquito, eles
estudaram as proteínas existentes nas an-
tenas desse inseto, que são condutoras
do olfato. “Identificamos três substânci-
as, mas uma delas, a eskatol, não é tão
atrativa quanto as outras e tem mais odor.
Por isso foi descartada”, explica Leal. Essa
fase da pesquisa durou um ano.

Dengue e a imprensa
A pesquisa “Avaliação da comunica-

ção na prevenção da dengue” estudou a
comunicação relacionada à prevenção epi-
demiológica da doença por meio da aná-
lise de jornais impressos, telejornais e en-
trevistas. O projeto pesquisou como a im-
prensa em geral e as instituições de saú-
de abordam o assunto, além de explorar
o modo que a sociedade se apropria das
informações (tripé metodológico). “Partin-
do do pressuposto de que as pessoas con-
textualizam tudo o que recebem, nós que-
ríamos saber como a população se apro-
pria da informação veiculada nos meios
de comunicação”, explica a pesquisado-
ra do Instituto de Comunicação e Infor-
mação Científica e Tecnológica em Saúde
(Icict) da Fiocruz Inesita Soares.

Durante cerimônia em comemora-
ção aos 90 anos do Serviço de Medica-
mentos Oficiais do Brasil, no Instituto
de Tecnologia em Fármacos (Farmangui-
nhos) da Fiocruz, em dezembro, com a
presença da ministra-chefe da Casa Ci-
vil, Dilma Rousseff, e do ministro da
Saúde, José Gomes Temporão, foram
assinados cinco documentos com im-
pacto na produção nacional pública de
medicamentos: um contrato entre Far-
manguinhos e a empresa argentina
Chemo, para a transferência de tecno-
logia de medicamentos para doenças
respiratórias, sobretudo a asma grave;
um protocolo de intenção entre a em-
presa indiana Lupin e a Fiocruz, para a
transferência de tecnologia de novos
medicamentos contra a tuberculose; um
protocolo de intenção com a Fundación
Mundo Sano, da Argentina, para coo-
peração no enfrentamento da malária;
um memorando de entendimento en-
tre Farmanguinhos, a empresa suíça
Stragen Pharma e as empresas brasilei-
ras Libbs e Biolab, para a transferência
de tecnologia de medicamentos para a
saúde da mulher; e uma portaria que
estabelece critérios para os laboratóri-
os oficiais adquirirem matérias-primas,

Produção de medicamentos
tendo preferência a compra de insumos
produzidos no Brasil.

A ministra Dilma Rousseff destacou
a importância do “círculo virtuoso”, um
modelo que combina investimentos em
ciência, tecnologia e produção, e tem
estreita ligação com o desenvolvimen-
to do Complexo Industrial da Saúde
(CIS). “É necessário, sim, fazer política
industrial. Não está certo exportar em-
pregos e, se não queremos isso, tam-
bém não podemos importar ciência e
tecnologia. Vamos fazer dentro do
país”, defendeu. Segundo Dilma, o pro-
cesso de internalização da produção já
está em curso no setor da saúde, ao qual
a ministra atribuiu um papel triplo: a
geração de conhecimento, da pesquisa
básica ao produto final; o desenvolvi-
mento social; e o desenvolvimento
econômico. “O tipo de desenvolvimen-
to que o Brasil precisa tem que ser ca-
paz de incluir os 190 milhões de brasi-
leiros. Do contrário, não teremos
desenvolvimento econômico nem esta-
bilidade política”, resumiu ela, que,
após o discurso, visitou o parque indus-
trial de Farmanguinhos e descerrou a
placa comemorativa dos 90 anos do
Serviço de Medicamentos Oficiais.

A ministra Dilma Roussef e o ministro Temporão em Farmanguinhos
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Médicos e emergências
de hospitais

O que motiva médicos e enfermeiros, em
meio a tantas possibilidades de atuação que
as suas profissões lhes proporcionam, a opta-
rem pelo trabalho nas emergências dos hos-
pitais? Esta inquietação foi o que motivou a
pesquisa Avaliação da qualidade da assistên-
cia nas três grandes emergências da cidade
do Recife, realizada pela Fiocruz Pernambu-
co. Mesmo diante de todas as dificuldades e
reivindicações por melhorias de condições de
trabalho e salariais, o estudo mostrou que,
independentemente do tempo de formação
e de atividade na emergência, as duas cate-
gorias se sentem motivadas para o seu traba-
lho. Em uma escala de pontuação que vai de
1 a 5, ambas apresentaram uma média geral
de satisfação que variou de 3,89 a 4,08.

Para a execução do trabalho foram en-
trevistados 126 profissionais, sendo 42 en-
fermeiros e 84 médicos das emergências dos
hospitais da Restauração, Otávio de Freitas
e Getúlio Vargas, todos no Recife. “Na visão
da população, as emergências dos grandes
hospitais públicos são cenários de caos. Des-
de a formação, médicos e enfermeiros têm
suas convicções ideológicas forjadas, deter-
minando o seu perfil motivacional, que trans-
cendem a fatores como idade e tempo de
trabalho nas emergências, revelando o sen-
tido de corpo na compreensão de suas pro-
fissões”, explica o coordenador da pesqui-
sa, Antônio Mendes, que é médico-sanita-
rista e pesquisador do Departamento de Saú-
de Coletiva da Fiocruz Pernambuco. O estu-
do, segundo ele, acaba com uma lenda exis-
tente tanto na sociedade como na própria
academia. “Constatamos que os profissio-
nais estão sim motivados a trabalhar nas
emergências”, afirma.

Apoio da OMS
Uma pesquisa desenvolvida pelo Institu-

to Oswaldo Cruz (IOC) da Fiocruz avalia a uti-
lização de escolas como base operacional para
ações de controle da esquistossomose e das
geohelmintoses em áreas endêmicas. O pro-
jeto piloto, patrocinado pelo Departamento
de Doenças Negligenciadas da Organização
Mundial de Saúde (OMS), está sendo desen-
volvido num município representativo em Per-
nambuco. A iniciativa poderá ser decisiva para
alcançar a meta global de diagnosticar e tra-
tar a infecção por Schistosoma mansoni e geo-
helmintos em, ao menos, 75% das crianças
em idade escolar até 2010. A OMS estima
que mais de 300 milhões de pessoas sofram
das formas graves dessas helmintoses em
todo o mundo, o que resulta em mais de 150
mil mortes anualmente. As infecções
helmínticas também prejudicam o desenvol-
vimento físico e mental, com conseqüências
negativas para o desempenho escolar.

Jovens e criminalidade
A entrada precoce de jovens para o

crime organizado, no qual a venda de dro-
gas deixou de ser prioritária diante dos
constantes episódios de conflitos armados
e tráfico de armas, leva-os a um desgaste
físico e emocional que pode criar condi-
ções possíveis para uma ruptura e busca
de novas redes sociais motivadoras de no-
vas condutas de vida e trabalho. Esta foi a
principal conclusão da tese defendida pela
assistente social Zilah Meirelles no Progra-
ma de Pós-Graduação em Saúde do Tra-
balhador na Escola Nacional de Saúde Pú-
blica (Ensp) da Fiocruz. Em seu trabalho,
a pesquisadora analisou as circunstâncias
e condições específicas que impulsiona-
ram 30 jovens entre 17 a 25 anos a aban-
donarem a vida no tráfico de drogas em
sete favelas da Zona Norte e do Centro
da cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com Zilah, o quadro é
desolador em qualquer dessas comunida-
des: os jovens, ao entrarem para o tráfico,
apresentam uma perspectiva de fascínio pe-
las facilidades de adquirirem visibilidade so-
cial, prestígio, poder e dinheiro e assim as-
cender na vida de modo mais rápido. No
entanto, essa noção vai se desfazendo com
o tempo devido às numerosas situações de
traição, punição e medo as quais eles têm
que passar. “O processo de saída ocorre
justamente quando o jovem começa a
questionar seus ganhos e perdas nesta tra-
jetória, e procura visualizar outras possibi-
lidades de vida mais condizentes com suas
aspirações juvenis”, afirma.

Editora Fiocruz
na Argentina

A Editora Fiocruz assinou um convê-
nio com a Editorial Universitaria de Buenos
Aires (Eudeba), uma editora argentina vin-
culada à Universidade de Buenos Aires. O
acordo de cooperação, cujo objetivo é edi-
tar livros em sistema de co-edição, é o pri-
meiro fechado pela Editora Fiocruz com um
país da América Latina e pretende facilitar
o acesso a ambos os acervos, por meio da
seleção, tradução, edição e distribuição de
livros em países de língua hispânica.

“A cooperação faz parte de uma polí-
tica da Fiocruz em consonância com a po-
lítica externa do governo brasileiro de
estreitamento de laços entre países da
América Latina”, comenta a vice-presiden-
te de Ensino, Informação e Comunicação
da Fundação, Maria do Carmo Leal. “É
uma aposta forte no aumento do intercâm-
bio científico entre os paises da região,
ampliando a troca entre os autores latino-
americanos e permitindo que a nossa edi-
tora traga para o público brasileiro boas
contribuições originadas naqueles países,
no campo da saúde pública. Vice-versa os
autores brasileiros terão suas obras
traduzidas para o espanhol e acessarão o
mercado editorial da Argentina e de ou-
tros países da América Latina”.

Um primeiro livro, editado em espa-
nhol por iniciativa exclusiva da Editora Fi-
ocruz, já está sendo distribuído pela
Eudeba, como primeiro fruto da parceria.
Trata-se da obra Análisis estratégico en
salud y gestión a través de la escucha, de
Francisco Javier Uribe Rivera, médico e
pesquisador da Escola Nacional de Saúde
Pública Sergio Arouca (Ensp) da Fiocruz.
O livro, que versa sobre a prática e a ges-
tão de sistemas e serviços de saúde, reú-
ne trabalhos que abordam o conceito de
liderança como possibilidade intersubje-
tiva de desenvolvimento de um consenso
necessário para o funcionamento produ-
tivo de uma organização.

A vice-presidente, Maria do Carmo Leal,
e a presidente da Eudeba, Mônica Pinto
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PESQUISA

U
Bel Levy e Marcelo Garcia

suários de drogas injetá-
veis constituem uma po-
pulação importante no
cenário epidemiológico
da Aids, uma vez que o

compartilhamento de seringas favore-
ce a disseminação de vírus recombi-
nantes e resistentes aos medicamen-
tos disponíveis para o tratamento da
infecção pelo HIV-1. Um estudo de-
senvolvido no Laboratório de Aids e
Imunologia Molecular do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC) da Fiocruz confir-
mou esta premissa ao verificar a pre-
sença de vírus com mutações de resis-
tência entre indivíduos que nunca
receberam medicação anti-retroviral.

O estudo traçou pela primeira vez
o perfil genético de usuários de dro-
gas injetáveis soropositivos do Estado
do Rio de Janeiro. O objetivo foi rela-
cionar fatores genéticos destes indiví-
duos a maior ou menor suscetibilida-
de à infecção pelo HIV-1 e analisar o
perfil de subtipos e variantes virais cir-
culantes nesta população e resisten-
tes a medicamentos anti-retrovirais. A
pesquisa partiu da perspectiva de que
múltiplos fatores modulam o desenvol-
vimento da infecção, incluindo carac-
terísticas virais, co-fatores infecciosos,
comportamentos individuais, fatores

Novos cenários da

Estudos ampliam conhecimento sobre perfil genético
de usuários de drogas injetáveis infectados pelo HIV-
1 e sobre co-infecção Aids e hepatite A

ambientais e a genética do
hospedeiro, que pode indi-
car maior ou menor sus-
cetibilidade de um indiví-
duo à infecção pelo
vírus.

Ao traçar o per-
fil genético de usu-
ários de drogas in-
jetáveis do Estado
do Rio de Janeiro, o
trabalho é pioneiro
por ter como foco o
genótipo CCR5 e os
genes HLA de Classe I B, en-
volvidos respectivamente com o
processo de entrada do vírus na célula
hospedeira e com os mecanismos ge-
radores de resposta imune celular do
indivíduo.

Pesquisa sobre
resistência tem

impacto na terapia

“Para determinar os genótipos
CCR5 aplicamos a metodologia PCR,
seguida de eletroforese em gel de po-
liacrilamida 12% para verificação do
tamanho dos fragmentos genômicos
obtidos. Para a tipagem dos alelos HLA
recorremos a um kit comercial que uti-
liza o princípio da hibridização reversa,
com sondas de DNA HLA específicas
para os alelos deste grupo. As análises

não nos permitiram asso-
ciar diretamente estes mar-
cadores genéticos à susce-
tibilidade ou à resistência da
população estudada à infec-
ção pelo HIV-1, mas foram
importantes porque forneceram
uma descrição da composição genéti-
ca destes indivíduos, o que ainda não
havia sido realizado para o estudo des-
te grupo no Estado do Rio de Janei-
ro”, apresenta a pesquisadora Sylvia
Teixeira, que realizou o estudo duran-
te doutorado desenvolvido no Progra-
ma de Pós-Graduação em Biologia Ce-

Aids
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lular e Molecular do IOC sob orienta-
ção da imunologista Mariza Morgado,
chefe do Laboratório de Aids e Imu-
nologia Molecular, e do epidemiologis-
ta Francisco Inácio Bastos, do Instituto
de Comunicação e Informação Cientí-

fica e Tecnológica
em Saúde (ICICT) da

Fiocruz.
“A investigação da

presença de variantes virais
resistentes aos anti-retrovi-

rais tem impacto no sucesso
terapêutico dos pacientes, na

transmissibilidade do vírus e no de-
senvolvimento de novas drogas e
compostos vacinais. Nosso estudo ve-
rificou a presença de genomas re-
combinantes do HIV-1 e uma fre-
qüência de 7,9% de mutações
primárias de resistência a inibidores
de protease entre indivíduos que

nunca receberam medicamentos
anti-retrovirais – o que pode ser con-
siderado um índice bastante eleva-
do”, descreve Sylvia. “Por isso, con-
tribui para o conhecimento do perfil
genético e de mutações de resistên-
cia dos vírus circulantes entre usuá-
rios de drogas injetáveis, implicando
diretamente na administração, no
monitoramento e no sucesso do tra-
tamento”, conclui. Segundo a Orga-
nização Mundial de Saúde, a Aids
atinge mais de 33 milhões de pes-
soas em todo o mundo. (Bel Levy)

Mudança no perfil
epidemiológico da
hepatite A aumenta
risco de co-infecção

com HIV

Mas os avanços no co-
nhecimento da Aids não

terminam aí. Um estudo
também realizado no
Instituto Oswaldo Cruz
(IOC), em parceria com
a Universidade Federal
do Estado do Rio de Ja-
neiro (UniRio), analisou
581 amostras de pacien-
tes com Aids, coletadas
entre 1988 e 2004, e
apontou uma mudança

no perfil epidemiológico da
hepatite A, ligada a fatores só-

cio-econômicos e culturais. O resul-
tado alerta para o aumento do risco
de co-infecção pelos dois patógenos.

Os pesquisadores avaliaram a exis-
tência do anticorpo anti-HAV IgG, que
indica contato prévio com o vírus da
hepatite A, tendo a pessoa adoecido
ou não. O resultado foi cruzado com
informações pessoais dos pacientes.
“Estudar um período longo de tempo
permitiu acompanhar a mudança do
perfil epidemiológico da hepatite A em
pacientes com HIV-1 e analisar a im-
portância de fatores sociais nessa trans-
formação”, explica a pesquisadora
Vanessa de Paula, do Laboratório de
Desenvolvimento Tecnológico em
Virologia do IOC.

Foi detectada uma prevalência mé-
dia de 79,8% de pacientes com o an-

ticorpo em 2004, 15% menor que a
verificada em 1997. “Também verifi-
camos que, nas amostras de 1988,
86,7% dos pacientes que haviam tido
contato prévio com o vírus da hepati-
te A eram homens e 13,3%, mulhe-
res”, lembra Vanessa “Em 2004, a re-
lação era de 57,5% de homens para
42,5 % de mulheres.”

A hepatite A, transmitida princi-
palmente por alimentos e água conta-
minados, sempre esteve associada a
condições sanitárias inadequadas.
“Hoje, a melhora do saneamento di-
minuiu o contato da população com o
vírus ainda na infância, quando a do-
ença costuma ser assintomática”, ex-
plica o pesquisador Adilson José de
Almeida, da UniRio. “A alteração no
perfil epidemiológico da hepatite A é
semelhante à apresentada pela Aids,
indicando a importância da transmis-
são através do sexo e o risco maior de
co-infecção, quando a hepatite A pode
causar graves complicações”.

Caminho sugerido:
vacinação seletiva
para hepatite A

O estudo apontou a importância
de fatores sócio-culturais para a mu-
dança epidemiológica. “A diminuição
do percentual de homens portadores
de HIV-1 com anticorpos anti-HAV IgG
pode estar ligada a campanhas de edu-
cação sexual e de incentivo ao uso de
preservativos”, argumenta. “Analoga-
mente ao que ocorre com a Aids, o
percentual de mulheres casadas hete-
rossexuais infectadas também aumen-
tou, por preocuparem-se menos com
a prevenção de doenças”.

Para os pesquisadores, as alterações
apontadas pelo estudo justificariam
ações governamentais. “Para evitar a
co-infecção, poderia-se, por exemplo,
identificar os pacientes com HIV que
não possuam anticorpos contra hepa-
tite A e promover campanhas de vaci-
nação seletiva”, opina Vanessa.

(Foto: Monika Barth/IOC)
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o Dia Mundial de Luta con-
tra a Aids, 1º de dezembro,
a Fundação anunciou novi-
dades para o enfrentamen-
to da doença, o que inclui

novos medicamentos para adultos e cri-
anças, bem como um teste para diag-
nóstico rápido e parcerias com países
africanos no combate ao HIV. “Desde o
isolamento do vírus da Aids pela primei-
ra vez no Brasil até hoje, a Fiocruz man-
tém um firme compromisso com o en-
frentamento da Aids”, afirmou o
presidente da Fundação, Paulo Buss.
“Isso significa a realização de pesquisa
básica, epidemiológica e clínica, a for-
mação de recursos humanos e a assis-
tência prestada em dois hospitais, para
adultos e crianças”, explicou.

O Instituto de Tecnologia em Fárma-
cos (Farmanguinhos), a unidade da Fio-
cruz que já produz oito dos 17 medica-
mentos que compõem o coquetel contra
o HIV, concluiu com êxito a formulação
da pílula “três em um”, uma combina-
ção de Lamivudina, Zidovudina e Nevi-
rapina. Neste momento, Farmanguinhos
está na fase dos testes de bioequilavência
para verificação da ação da dose fixa
combinada deste medicamento. A ex-
pectativa é que o pedido de registro seja
feito no primeiro semestre de 2009.

“Estamos falando de novas opções
para o tratamento da Aids desenvolvidas
em um laboratório público nacional. São
novidades concretas, que serão produzi-
das para atender às necessidades do Mi-
nistério da Saúde a partir do primeiro se-
mestre de 2009”, disse o diretor de
Farmanguinhos, Eduardo Costa, apresen-
tando os novos comprimidos que, em bre-
ve, estarão disponíveis para os pacientes.

Além da versão para adultos, Far-
manguinhos iniciou os estudos para o
desenvolvimento de uma versão infan-
til da pílula “três em um”, ainda sem
prazo para pedido de registro. Já o anti-
retroviral infantil na combinação “dois
em um”, ou seja, Lamivudina+Zidovu-
dina (30 + 60 mg), já está em fase de
registro na Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa).

Também a partir do primeiro semes-
tre de 2009, Farmanguinhos irá forne-
cer ao Ministério da Saúde o medicamen-
to Efavirenz 600 mg, fruto do primeiro
licenciamento compulsório realizado no
Brasil. Além disso, a unidade da Fiocruz
recebeu a demanda do Ministério de pro-

N
POLÍTICAS PÚBLICAS

Todos
contra o HIV
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 Renata Moehlecke

oa notícia no campo da
Aids e da hepatite. O Mi-
nistério da Saúde (MS),
por meio do Instituto de
Tecnologia em Imunobi-

ológicos (Biomanguinhos) da Fiocruz,
concluirá, em 2009, um kit de testagem
intitulado NAT HIV/ HCV, uma tecnolo-
gia genuinamente brasileira que traz, em
comparação aos testes tradicionais, a
vantagem de reduzir o tempo esperado
para a confirmação da contaminação pe-
los vírus causadores das duas doenças.

Se a pessoa acredita que correu o
risco de infecção, fazer logo o teste de
HIV (vírus da Aids) ou de HCV (vírus da
hepatite C) e obter um resultado nega-
tivo não é uma garantia de as coisas vão
ficar bem. Isso porque existe a chamada

janela imunológica para a detecção de
ambos os vírus, um período que come-
ça na infecção e que vai até a produção
de anticorpos pelo sistema imune, no
qual os agentes não são diagnosticados
nos exames de sangue.

Testes de validação
em diferentes estados

O NAT é um sistema informatizado
que poderá ser utilizado na triagem
sorológica dos serviços de hemoterapia
do país e trará mais segurança para as
transfusões sanguíneas, além, logica-
mente, de diminuir a janela imunológica
atual de detecção de HIV de 21 dias para
8 dias e, no caso do HCV, de 72 dias
para 14 dias. O avanço é possível por-
que o NAT tem a capacidade de detec-
tar o material genético do vírus no san-
gue, enquanto o tradicional teste Elisa

depende do surgimento de anticorpos.
O Ministério da Saúde solicitará à

Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
rio (Anvisa) o registro do kit em agosto
de 2009. Antes disso, em fevereiro, rea-
lizará um estudo multicêntrico nos esta-
dos de Santa Catarina, Rio de Janeiro e
Pernambuco, com objetivo de validar o
novo teste. Um projeto-piloto foi execu-
tado com sucesso este ano na hemorre-
de de Santa Catarina.

O projeto NAT tem sido desenvolvi-
do, desde 2004, pelo Ministério da Saúde
por meio da Coordenação da Política Na-
cional de Sangue e Hemoderivados, da Fi-
ocruz, da Secretaria de Ciência e Tecnolo-
gia, da Secretaria de Vigilância em Saúde,
da Anvisa e da Empresa Brasileira de He-
moderivados (Hemobrás). Atuam como
parceiros a Financiadora de Estudos e Pro-
jetos (Finep), vinculada ao Ministério da
Ciência e Tecnologia; a Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ), o Instituto de
Biologia Molecular do Paraná (IBMP) e re-
presentantes de toda a hemorrede do SUS.

Rapidez na testagem

B

Kit reduz tempo de detecção dos vírus da Aids e da hepatite C

duzir a versão infantil do Efavirenz na do-
sagem de 100 mg. Farmanguinhos está
desenvolvendo o produto e, no ano que
vem, pretende dar entrada no registro
junto à Anvisa.

“Esse tipo de investimento é funda-
mental”, destacou Costa, lembrando que,
no caso dos anti-retrovirais, os laboratóri-
os públicos nacionais respondem por
80% da produção, mas por apenas 20%
dos gastos. “Isso demonstra a importân-
cia de que as importações sejam substi-
tuídas pelo desenvolvimento de produtos
nacionais: os já disponíveis são tão bons
quanto os que vêm do exterior”.

Aids em crianças

O Ministério da Saúde vem fazendo
investimentos no desenvolvimento de
formulações infantis de anti-retrovirais.
“As crianças são os pacientes que têm
menos acesso ao tratamento, porque
faltam formulações adequadas para
elas”, declarou a diretora do Instituto de
Pesquisa Clínica Evandro Chagas (Ipec),
Valdiléa Veloso.

A versão líquida dos medicamentos,
além da dificuldade no transporte, apre-
senta problemas de estabilidade, pala-

tabilidade (gosto desagradável) e con-
seqüente variação de dosagem, já que
a criança rejeita o líquido e os respon-
sáveis não sabem o quanto foi ingeri-
do. Como conseqüência, podem ocor-
rer dificuldade na adesão ao tratamento
e desenvolvimento de resistência do ví-
rus. No Brasil, 7 mil crianças recebem
tratamento anti-retroviral.

Farmanguinhos também trabalha na
transferência de tecnologia para Moçam-
bique. O projeto está em fase de ade-
quação da área de produção de uma fá-
brica já existente no país africano.
Inicialmente, serão fornecidos a Moçam-
bique os medicamentos anti-retrovirais
Lamivudina, Zidovudina, a combinação
Lamivudina+Zidovudina, e Nevirapina.

Contudo, a parceria não pára por
aí. “Estamos desenvolvendo estudos
para criar formulações de anti-retro–
virais especificamente destinadas às ne-
cessidades africanas”, adiantou Costa.
Entre essas novas formulações, desta-
ca-se uma pílula “três em um” diferen-
te daquela desenvolvida para o Brasil.
Aqui, a combinação é de Lamivudina,
Zidovudina e Nevirapina, mas, para a
África, o componente Zidovudina será

substituído por Estavudina, num pro-
cesso que deve estar concluído até
2010. “Há estudos mostrando que pa-
cientes africanos não respondem tão
bem à Zidovudina”, justifica o diretor.

Além de Moçambique, outros paí-
ses africanos estão na mira dos projetos
de Farmanguinhos, como Angola e
Nigéria. “Vamos responder aos apelos do
continente africano porque temos um
débito histórico com ele”, afirmou Cos-
ta. “Não vamos sossegar enquanto não
conseguirmos ajudar a África a contro-
lar a epidemia de Aids”, completou Buss.

Teste dá o resultado
em 15 minutos

O teste rápido com 99,7% de efici-
ência para diagnóstico da Aids é outro
avanço obtido pela Fiocruz, por meio do
Instituto de Tecnologia em Imunobiológi-
cos (Biomanguinhos). Esta tecnologia, de-
senvolvida pelo laboratório Chembio, dos
Estados Unidos, começou a ser transferida
para Biomanguinhos em 2004. Todas as
etapas desta transferência foram conclu-
ídas em outubro de 2008. Ou seja: a par-
tir de agora, o teste rápido de Aids está
totalmente nacionalizado.
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Brasil enfrenta hoje uma
crise na área de sanea-
mento básico, sobretudo
em relação à coleta e ao
tratamento dos esgotos.

Embora capazes de remover materiais
orgânicos e agentes causadores de
doenças, as tecnologias convencionais
utilizadas no manejo dos esgotos têm
limitações econômicas, sociais e am-
bientais. Por isso, para complementar
essas tecnologias convencionais (e não
para substituí-las), deve-se incentivar

Tecnologias alternativas contra a crise do saneamento básico

Esgoto à vistaEsgoto à vista

Foto: José Luiz Helmer
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o estudo e o uso de tecnologias soci-
ais e ecológicas, que não só ajudariam
a resolver o problema do destino dos
esgotos, mas também possibilitariam
a criação de emprego e renda. Essas
constatações e sugestões fazem parte
da dissertação de mestrado do geó-
grafo Alexandre Ribeiro Fonseca, de-
fendida na Escola Nacional de Saúde
Pública (Ensp) da Fiocruz.

Durante a pesquisa, Fonseca anali-
sou dados do Sistema Nacional de In-
formações sobre Saneamento (Sinis) e
verificou que, nos primeiros anos do
século 21, o abastecimento de água já
atingia 96,3% do Brasil, enquanto a
coleta de esgotos alcançava apenas
47,9%. Para a universalização dos ser-
viços de água e esgotos no país, isto é,
para que todos os brasileiros tivessem
acesso a esses serviços, seriam neces-
sários investimentos de R$ 111 milhões
entre 2000 e 2020, segundo uma pes-
quisa elaborada para o Programa de
Modernização do Setor Saneamento
(PMSS). No entanto, se a evolução dos
indicadores de saneamento mantiver o
ritmo atual, essa universalização não
ocorrerá antes do ano de 2122, de acor-
do com um estudo recente da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV).

Falta de saneamento
causa 700 mil

internações por ano

Nessa análise do cenário brasileiro
atual e futuro, é preciso também levar
em conta que a expressão “coleta de
esgotos” é genérica e ambígua: o fato
de haver coleta não significa que exis-
te tratamento dos esgotos. “A coleta
é necessária, mas somente com o
efetivo tratamento dos esgotos é pos-
sível garantir a promoção da qualida-
de de vida”, afirma Fonseca. “A mera
existência de cobertura por coleta de
esgotos não necessariamente propor-
ciona uma melhoria real nas condições
de saúde e ambientais”.

Os números da Pesquisa Nacional
de Saneamento Básico (PNSB/IBGE,
2000) demonstram o problema: dos
9.848 distritos brasileiros, 42% tinham
rede coletora de esgotos, mas apenas
14% contavam com estações de tra-
tamento e só 118 realizavam a desin-

fecção dos esgotos. “Isso quer dizer
que, na maioria dos distritos, o esgoto
é escoado na natureza sem tratamen-
to e vai parar nos canais fluviais e na
rede de águas pluviais”, diz o geógra-
fo, destacando as conseqüências para
a saúde da população. “Estudos do
Ministério da Saúde mostram que cer-
ca de 700 mil internações hospitalares
são provocadas, anualmente, por do-
enças relacionadas à ausência ou à in-
suficiência de saneamento básico”.

Atualmente, os serviços de trata-
mento de esgotos são prestados por
associações comunitárias, governos
municipais, municípios assistidos pela
Fundação Nacional de Saúde (Funasa),
companhias estaduais de saneamento
básico e empresas concessionárias pri-
vadas. Na prestação desses serviços,
predominam as tecnologias convenci-
onais, que cumprem um papel impor-
tante na proteção da saúde pública e
do meio ambiente. “Entretanto, os sis-
temas de tratamento de esgotos que
utilizam tecnologias convencionais têm
aspectos que podem ser questioná-
veis”, pondera Fonseca, que fez mes-
trado no Programa de Pós-Graduação
em Saúde Pública e Meio Ambiente da
Ensp, sob orientação da professora Si-
mone Cynamon.

Essas tecnologias convencionais,
como membranas e oxidação química,
são orientadas pelo mercado externo
de alta renda, no qual se inserem as
grandes empresas dos países desenvol-
vidos. Suas características incluem re-
dução de mão-de-obra, baixa partici-
pação social e uso de insumos sintéticos.
Diante dessas limitações, Fonseca pro-
põe o incentivo às tecnologias sociais e
ecológicas, que poderiam ser empre-
gadas por famílias e pequenas comuni-
dades. Para esses grupos, essas tecno-
logias alternativas representariam a
garantia de sua segurança sanitária e,
ao mesmo tempo, a geração de em-
prego, renda e inclusão social.

Biodigestores e filtros
com plantas aquáticas:

alternativas

“As tecnologias sociais e ecoló-
gicas para tratamento de esgotos do-
mésticos se caracterizam por três

princípios fundamentais: prevenir a
contaminação em vez de controlar
os prejuízos depois de contaminar;
converter a excreta humana em ma-
terial seguro; e reusar na agricultura
e na aqüicultura os produtos segu-
ros da excreta humana saneada”,
explica Fonseca. Essa abordagem
vem sendo desenvolvida em vários
países, como Holanda, Suíça e Ale-
manha, com o nome de ecological
sanitation. No Brasil, ela ainda é pou-
ca difundida, mas já existem algumas
experiências, como as da organiza-
ção não-governamental O Instituto
Ambiental (OIA).

Esta organização mantém um pro-
jeto-piloto de saneamento ecológico
na comunidade do Alto Caxixe, no
município de Venda Nova dos Emigran-
tes (ES), com o apoio do programa
Petrobras Ambiental. O objetivo é de-
senvolver técnicas alternativas e bio-
lógicas de tratamento de esgotos
residenciais por meio de vários com-
ponentes naturais, como biodigesto-
res, filtros com plantas aquáticas e tan-
ques de oxidação associados ao
manejo de piscicultura, avicultura e
agricultura.

Ainda não há dados sistematiza-
dos para ilustrar os ganhos obtidos
com esses modelos ecológicos. Con-
tudo, observa-se que, com a implan-
tação desses modelos, os esgotos da
comunidade, em vez de serem lança-
dos no meio ambiente e virarem fonte
de doenças, são tratados por um sis-
tema que combina elementos naturais
e artesanais, empregando mão-de-
obra local. Após o tratamento, o que
era esgoto se transforma em adubo,
ração ou água para a irrigação.

Os alimentos assim produzidos ser-
vem para abastecer a própria comuni-
dade ou são comercializados. “Dessa
forma, é possível criar novas fontes de
renda para a população e, conseqüen-
temente, mais pessoas poderiam pagar,
inclusive, pelos serviços de tratamento
de esgotos, garantindo sustentabilida-
de para o sistema”, defende Fonseca.
“Enquanto isso, porém, o modelo con-
vencional mantém grande parte dos
potenciais usuários excluídos do aces-
so aos serviços de saneamento”.
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or que os estudos epide-
miológicos sobre qualida-
de do ar no Rio de Janei-
ro não têm orientado os
gestores na formulação

de políticas públicas para a redução da
concentração de contaminantes at-
mosféricos e para a melhoria da quali-
dade de vida da população? Esta foi a
pergunta condutora da tese de dou-
torado do químico industrial Vinicius
de Oliveira, defendida na Escola Naci-
onal de Saúde Pública (Ensp) da Fio-
cruz. Uma das conclusões do trabalho
é que os projetos de pesquisa são ela-
borados sem a participação dos ges-
tores e acabam produzindo resultados
que não têm aplicabilidade direta na
formulação de políticas públicas. Por
isso, Oliveira defende uma maior
integração entre gestores e pesquisa-
dores desde a concepção dos projetos
acadêmicos, para que, juntos, definam
objetivos, indicadores e metodologias.

“Se os gestores e suas equipes téc-
nicas se tornarem atores importantes
na construção dos projetos acadêmi-
cos, os resultados das pesquisas pode-
rão ter significados mais claros e gerar
ações mais efetivas”, argumenta o
químico industrial, que foi orientado
por Aldo Pacheco Ferreira no Progra-
ma de Pós-Graduação em Saúde Pú-
blica e Meio Ambiente. “Minha tese
foi feita dentro do espírito de aproxi-

mação entre técnicos ligados aos
tomadores de decisão e a academia”,
afirma Oliveira, que trabalha na Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente do
Rio de Janeiro.

Poluição provoca
doenças respiratórias e

cardiovasculares

Estima-se que as fontes emissoras
de poluentes gasosos do Rio, como
indústrias e automóveis, sejam respon-
sáveis por cerca de 320 mil toneladas
de monóxido de carbono lançadas
anualmente na atmosfera. Somam-se
ao monóxido de carbono milhares de
toneladas de outros poluentes atmos-
féricos, como óxidos de nitrogênio,
hidrocarbonetos, dióxido de enxofre.
As conseqüências são doenças respi-
ratórias e cardiovasculares que acome-
tem, sobretudo, as populações mais
vulneráveis, como crianças e idosos.
“Embora o monóxido de carbono seja
o poluente com maiores taxas de emis-
são, na Região Metropolitana do Rio de
Janeiro, o poluente com maiores efei-
tos à saúde, confirmado por estudos
epidemiológicos, é o PM 10, que não é
um poluente gasoso e sim um poluente
sólido, já que se trata de material parti-
culado”, esclarece Oliveira.

Durante o doutorado, ele analisou
dados de estudos epidemiológicos já
realizados sobre a qualidade do ar e a
legislação que trata deste tema, bem
como identificou e entrevistou atores

envolvidos com esta questão, como
profissionais da administração pública,
da iniciativa privada, de centros de
pesquisa e de outros setores ligados
ao meio ambiente e à saúde. Entre os
dados analisados estão as concentra-
ções dos poluentes monitorados pelas
estações da qualidade do ar situadas
em quatro bairros cariocas: São Cris-
tóvão, Centro, Tijuca e Copacabana.

O monitoramento mostrou que,
em 2001, na estação da Tijuca, na
Zona Norte, dos 279 dias avaliados
naquele ano, em 90 dias, a qualidade
do ar foi considerada boa e, nos ou-
tros 189 dias, foi regular. Já em 2004,
essa mesma estação fez medições nos
366 dias do ano, sendo 232 dias de
boa qualidade e 134 dias de qualida-
de regular. Na estação de Copacaba-
na, na Zona Sul, entre 2001 e 2004,
o número de dias com boa qualidade
do ar subiu de 151 para 283, enquan-
to o número de dias com qualidade
do ar regular caiu de 166 para 83.
Padrão similar – com aumento dos
dias com qualidade do ar boa e dimi-
nuição dos dias com qualidade regu-
lar – também foi observado nas duas
outras estações.

Essa classificação se baseia na de-
tecção e na quantificação de poluentes
atmosféricos ao longo do tempo. O
objetivo é construir e manter séries
históricas de dados, que, muitas ve-
zes, não são completas, pois podem
ocorrer, por exemplo, interrupções nos

Distância
que sufoca
Distância
que sufoca Falta de diálogo entre gestor

e pesquisador prejudica a
análise da qualidade do ar

Falta de diálogo entre gestor
e pesquisador prejudica a
análise da qualidade do ar
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estudos ou falhas nos aparelhos que
fazem as medições. “Deve-se, portan-
to, tomar cuidado com as interpreta-
ções dadas a essas medições: elas não
devem ser avaliadas isoladamente ou
fora de um contexto e precisam levar
em conta quais poluentes foram
monitorados, as características dos lo-
cais onde as estações estão instaladas,
o regime de funcionamento dos equi-
pamentos etc”, pondera Oliveira.

Redução do PM 10, o
poluente que mais causa

danos, é caminho indicado

Seja como for, o pesquisador veri-
ficou que, em geral, quanto maior a
concentração de um poluente identi-
ficado como PM 10, a qualidade do ar
era regular ou inadequada, mas, na
ausência dele, a qualidade do ar se
tornava boa. O PM 10 está associado
à fração inalável da poeira e se refere
a partículas suspensas no ar com di-
mensões de até 10 micrometros de
diâmetro. “O PM 10 representa uma
fração importante do material parti-
culado, em função do grau de pene-
tração no aparelho respiratório e dos
danos à saúde humana que pode cau-
sar”, explica o químico industrial.
“Pode-se dizer que, na Região Metro-
politana do Rio de Janeiro, o PM 10 é
um poluente prioritário, ou seja, se
houver poucos recursos, uma alterna-
tiva é concentrar as ações para redu-
zir as concentrações de PM 10 e, as-

sim, melhorar a qualidade do ar e mi-
nimizar os danos à saúde”.

Contudo, Oliveira chama a aten-
ção para o fato de que o simples acom-
panhamento das concentrações de
poluentes atmosféricos não é suficien-
te para propor ações realmente
efetivas na redução de tais concentra-
ções. Ou seja: faltam estudos sobre o
impacto que as variações nos níveis
desses poluentes provocam na saúde
pública. “Para diagnosticar a qualida-
de do ar de uma região, não se deve
apenas acompanhar a concentração
dos poluentes, mas sim monitorar tam-
bém a taxa de morbidade e mortali-
dade associada a doenças dos apare-
lhos respiratório e cardiovascular”,
recomenda. “A falta de séries históri-
cas – tanto sobre a concentração dos
poluentes quanto sobre os indicado-
res de saúde – pode levar à formula-
ção de políticas públicas equivocadas”.

Comitê gestor para
promoção de políticas

públicas para melhora do ar

Além da necessidade de mais in-
vestimentos para a construção e a
manutenção dessas sérias históricas, o
químico industrial destaca também a
importância de uma reformulação no
modelo gestor da qualidade do ar. De
acordo com o pesquisador, atualmen-
te, as ações para a redução das emis-
sões de poluentes são isoladas e falta
um modelo gestor estruturado. “É

necessário constituir um modelo gestor
capaz de integrar os atores estratégi-
cos, como o poder público (municipal,
estadual e federal), a iniciativa privada
e a sociedade em geral (centros de
pesquisa, universidades e organizações
da sociedade civil). Esse modelo deve
incluir os mais variados setores – meio
ambiente, saúde, transportes, uso do
solo, desenvolvimento urbano etc – e
ser pautado pelo diálogo, a fim de
compatibilizar os diferentes interesses
dos atores participantes e integrar as
ações para reduzir os custos e otimizar
os esforços”, resume Oliveira.

Na tese, ele sugere ainda a forma-
ção de um comitê gestor da qualida-
de do ar na Região Metropolitana do
Rio de Janeiro, que poderia ser acolhi-
do pelo conselho de meio ambiente
ou pelo conselho de saúde, ou até
possuir uma figura jurídica própria.
Colocando lado a lado pesquisadores,
governantes, empresários e cidadãos
comuns, esse comitê promoveria des-
de o diagnóstico dos poluentes e dos
indicadores de saúde até a formula-
ção de políticas públicas integradas
para a melhoria da qualidade do ar.
“O trabalho desse comitê gestor pos-
sibilitaria ações mais adequadas à nos-
sa realidade local e não simplesmente
a importação de legislações ou ações
desenhadas por países desenvolvidos,
geralmente defasadas e sem uma re-
flexão mais profunda”, justifica o au-
tor da tese.
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PESQUISA

Fronteiras
da saúde
Fiocruz começa a chegar a outros países e regiões brasileiras
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C
Edmilson Silva e Ricardo Valverde

ooperações, pesquisas bila-
terais, visitas de delegações
estrangeiras e de outros es-
tados brasileiros, estudan-
tes do exterior freqüentan-

do cursos em Manguinhos, bandeiras
de diferentes países tremulando em
frente ao Castelo Mourisco - nos últi-
mos meses, a Fiocruz começou a escre-
ver novos capítulos de seu processo de
diálogo com parceiros no Brasil e no
mundo. Fatos que deverão, no futuro,
apontar o ano de 2008 como um mar-
co do início da ampliação da presença
do trabalho da Fundação em diferentes
regiões brasileiras e que sinalizarão ain-
da um olhar institucional mais intenso
para a saúde pública e a atividade cien-
tífica de outros países.

Com a instalação de uma fábrica de
medicamentos com a assessoria de Far-
manguinhos na cidade de Matola, em
Moçambique, no primeiro semestre de
2009, a Fiocruz vai permitir o acesso de
milhares de pacientes ao tratamento da

Aids com anti-retrovirais. Também serão
produzidos outros medicamentos con-
tra as doenças mais prevalentes em vá-
rios países africanos.

Além da fábrica de remédios, profis-
sionais da Fiocruz, com o apoio decisivo
do Ministério da Saúde, por meio do pro-
grama Mais Saúde, estão treinando cole-
gas africanos na reformulação dos Insti-
tutos Nacionais de Saúde, assim como os
ajudando a criar escolas técnicas para for-
mação de quadros, de forma a qualificar
a assistência médica e de enfermagem. E,
assim, enfrentar o desafio da Aids e de
outras doenças infecciosas e parasitárias
muito prevalentes naquele continente.

Além dessa aproximação com a Áfri-
ca, a Fundação tem ampliado a sua
atuação na área docente com os países
da União das Nações do Sul (Unasul), que
reúne os doze países da América do Sul.
Para ficar em dois exemplos, técnicos da
Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio apresentarão, em breve, nova
proposta para formar mais técnicos na
Escola de Tekovckatu, em La Paz, capital
boliviana, e, em conjunto com o Minis-

tério da Saúde da Argentina e o Ministé-
rio da Saúde de Buenos Aires, fecharão
acordo de cooperação para produção de
material didático direcionado à vigilân-
cia sanitária. De outro lado, dois mestra-
dos da Fiocruz estão em desenvolvimen-
to na Argentina.

O crescimento internacional da insti-
tuição tem correspondência com a am-
pliação e diversificação de unidades pelo
Brasil afora. Com aval do Ministério da
Saúde, novas unidades serão instaladas
até 2011, de modo a que a ciência volta-
da para a saúde abranja todos os biomas
presentes no país. Entre as novas unida-
des estão as de Rondônia e a do Centro-
Oeste. O que se pensa para esta, por si-
nal, já mostra o tom com que a Fundação
pretende trabalhar nas suas novas unida-
des: “Estamos conscientes da existência
de um processo de reocupação do Pan-
tanal e como a atividade econômica mexe
com o bioma, o que representa desafios
para quem cuida da saúde pública des-
ses brasileiros, precisamos estar prepara-
dos para dar respostas”, diz o presidente
da Fiocruz, Paulo Buss.
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esde o último outubro, a Fi-
ocruz ficou um pouco mai-
or. Inaugurou a sua primei-
ra representação no exterior,
o Escritório Técnico de Mo-

çambique. E esse passo internacional de
uma das principais instituições científicas
do país vem sendo considerado uma es-
pécie de retorno, retribuição brasileira aos
irmãos africanos, forma a que o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, tem se referido,
reiteradamente, ao falar do continente de
onde foi trazida, à força e de forma de-
gradante, a mão-de-obra escrava para aju-
dar na construção do Brasil. Gente que
contribuiu, de forma genuína e significa-
tiva, para a gênese da cultura brasileira.

Mas esse passo se consolidará, com
a entrega, em 2009, da primeira fábrica
internacional de produção de medica-
mentos da Fiocruz, em Matola, cidade
moçambicana. Extensão do Instituto de
Tecnologia em Fármacos (Farmangui-
nhos), a fábrica produzirá anti-retrovirais
e uma linha de medicamentos dos mais
demandados pelas populações dos Paí-
ses Africanos de Língua Oficial Portugue-
sa (Palop). Além de Moçambique, inte-
gram os Palop, Angola, Guiné-Bissau,
Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. “Essa
aproximação com os países africanos é
uma forma de presença responsável e
que dará ao Brasil o lugar que merece-
mos no concerto das nações”, disse o
presidente da Fiocruz, Paulo Buss.

Em verdade, a inauguração do Es-
critório Técnico é apenas a iniciativa
mais recente da Fiocruz rumo à aproxi-
mação do Brasil com o continente afri-
cano, haja vista que a colaboração en-
tre os especialistas de Manguinhos com
profissionais de países da África come-
çou há mais de uma década, com a ofer-
ta de cursos técnicos aqui e a participa-
ção de alunos vindos do outro lado do
Atlântico para a rua Leopoldo Bulhões,
endereço das escolas Politécnica de Saú-
de Joaquim Venâncio (EPSJV) e Nacio-
nal de Saúde Pública (Ensp).

O que para muitos poderia signifi-
car um pé na África será, decerto, uma
colaboração cerebral entre brasileiros e
africanos, já que os movimentos da Fi-
ocruz incluem o treinamento, local, de
profissionais de saúde e a inclusão de
mudanças na prática assistencial de pa-
cientes africanos acometidos pelas mes-
mas doenças que afligem os brasileiros.
Essa chegada ao continente africano in-
clui, ainda, iniciativas tais como o apoio
à reformulação do Instituto Nacional de
Saúde Pública e Guiné-Bissau,iniciativas
previstas no Mais Saúde.

Também faz parte dessa iniciativa in-
ternacional a criação do Instituto Nacio-
nal de Saúde da Mulher e da Criança de
Moçambique, uma forma direta de a Fi-
ocruz colaborar diretamente com a trans-
ferência de conhecimento de seus pro-
fissionais em saúde materno-infantil,
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área em que é referência, para comba-
ter um dos piores indicadores de saúde
daquele país, a mortalidade infantil, atu-
almente na casa dos 160 por mil nasci-
dos vivos, e a mortalidade materna.

Como parte do programa Mais
Saúde, a Fiocruz  oferecerá coopera-
ção técnica para formação docente de
profissionais para ofertar cursos descen-
tralizados de qualificação de auxiliares
de enfermagem e agentes comunitári-
os de saúde em Angola, São Tomé,
Guiné-Bissau, Moçambique e Cabo Ver-
de. Burkina Fasso e Mali são países da
África francófona que também serão be-
neficiados pelo apoio técnico da Fiocruz.

Em recente encontro com a impren-
sa, ao anunciar as novidades que a Fio-
cruz tinha para apresentar à sociedade
no Dia Mundial de Luta Contra a Aids,
o presidente da Fiocruz não deixou dú-
vida sobre o apoio que a Fundação con-
tinuará a dar à África: “Não mediremos
esforços para colaborar com os nossos
irmãos africanos”.  Apoio este singula-

rizado pelo diretor de Farmanguinhos,
Eduardo Costa, presente à coletiva:
“Nossos técnicos estão trabalhando no
desenvolvimento de uma formulação
específica de um anti-retroviral para o
tratamento de pacientes africanos, pois
eles apresentam resposta diferenciada
aos remédios convencionais do coque-
tel anti-Aids e é preciso ter um medica-
mento próprio para eles”.

No momento em que esta reporta-
gem estava sendo concluída, uma mis-
são da Guiné-Bissau completava duas
semanas de visita ao campus de Man-
guinhos, para consolidar os laços entre
aquele país da África Ocidental e a Fio-
cruz. A visita à Escola Politécnica de Saú-

Angolanas em
Manguinhos

uatro estudantes angola-
nas concluíram em outu-
bro o mestrado no Insti-
tuto Oswaldo Cruz (IOC)
em temas relevantes para

o continente africano: Aids, malária e
hepatites. Os estudos, que envolve-
ram trabalho de campo desenvolvido
em Ango-
la, são im-
portantes
para orien-
tar os es-
forços em
saúde pú-
blica na
África e
para a ob-
tenção de
mais deta-
lhes sobre
as especificidades das variantes afri-
canas das doenças estudadas. A par-
ceria abre a possibilidade, também, de
estudos conjuntos entre o IOC e o go-
verno do país africano.

Em suas teses, as estudantes que
participaram do projeto de colabora-
ção abordaram problemas de saúde
muito presentes na África. A quimior-
resistência do Plasmodium falciparum
aos medicamentos antimaláricos e a
presença de polimorfismo gênico de
uma molécula com possibilidades
vacinais em amostras locais do P.
falciparum, foram temas das pesqui-
sas desenvolvidas sob a orientação da
pesquisadora Maria de Fátima Ferrei-
ra da Cruz, no Laboratório de Pesqui-
sas em Malária do IOC, pelas estudan-
tes Guilhermina de Carvalho e Florbela
Lutucuta Kosi, respectivamente.

Para Guilhermina, estudos como
estes são o primeiro passo para orien-
tar políticas de saúde pública. “Utili-
zamos amostras da população ango-
lana e estudamos problemas muito
graves do nosso país”, explica. “Os re-
sultados de pesquisas como as nossas
podem direcionar linhas de ação para
o governo ou indicar a necessidade de
mudanças de estratégia no controle e
na prevenção de certas doenças”.

de Joaquim Venâncio (EPSJV) é deriva-
ção das atividades que vem se desdo-
brando desde meados dos anos 90,
quando profissionais dessa mesma es-
cola pensaram e elaboraram as estraté-
gias de intercâmbio com os países afri-
canos e também os da América Latina,
esforço de aproximação entre os povos
e que veio ganhar contornos oficiais du-
rante o governo Lula, particularmente
interessado no estreitamento dos laços
entre o Brasil e os países africanos e la-
tino-americanos.

Os desdobramentos dessa iniciati-
va da Fiocruz rumo ao exterior, a partir
do direcionamento referendado pelo Ita-
maraty, resultaram na ampliação de de-
mandas chegadas à instituição pelos pa-
íses integrantes da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa (CPLP). “A
África é uma das regiões mais pobres e
desiguais do planeta e precisa ser aju-
dada por questões políticas, humanitá-
rias e econômicas. Por outro lado, o Bra-
sil deve muito à África, pois nosso povo

tem profundas raízes nos povos que,
vindo obrigados daquele continente
pela escravidão, ajudaram a forjar a
pujança do Brasil”, disse. “Não deve-
mos esquecer que a saúde é um dos
poucos campos técnicos capazes de
construir uma ponte permanente para
a paz”, concluiu Buss.

A Fiocruz vai trabalhar de comum
acordo com a CPLP, para ajudar a en-
frentar as doenças. “Nenhum de nós
pode estar bem no mundo, se souber
que alguém esteja mal”, disse o minis-
tro da Saúde de Moçambique, Paulo Ivo
Garrido, em reunião do Ministério da
Saúde com a CPLP, ao comentar que a
Aids está devastando o país dele.

Q

Visita do ministro da
Saúde de Moçambique,

Ivo Garrido, à Fiocruz, em
setembro passado
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Mestrado para
moçambicanos
inova no sistema
de co-orientação

curso de mestrado em ciên-
cias da saúde em Maputo
foi organizado em parceria
com o Instituto Nacional de
Saúde do Ministério da Saú-

de de Moçambique e visa qualificar os
funcionários do Instituto, com ênfase em
diagnóstico molecular e imunopatoge-
nia de doenças infecciosas. O programa
funciona como um consórcio de três pro-
gramas de Pós-Graduação do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC), nas áreas de Biolo-
gia Celular e Molecular, Biologia Parasi-
tária e Medicina Tropical.

Com 15 alunos aprovados, as au-
las começaram em 31 de março de
2008 e cada aluno se vinculou a um
orientador brasileiro credenciado em
um dos programas parceiros. Visando
gerar um ambiente de parceria entre
pesquisadores brasileiros e moçambi-
canos, foram credenciados pesquisa-
dores moçambicanos para fazer a co-
orientação dos projetos.

Durante os seis primeiros meses do
curso, foram ministradas as aulas das 15
disciplinas obrigatórias, que totalizaram
mais de 430 horas de ensino. Os alunos
foram liberados de suas atribuições para
se dedicaram integralmente ao curso,
uma vez que todos são funcionários do
Ministério da Saúde daquele país.

Para a coordenadora geral da Pós-
Gradução da Vice-Presidência de Ensi-
no da Fiocruz, Virginia Alonso Hortale,
pode-se dizer que, ao final do primeiro
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O presidente Lula na inauguração do escritório
da Fiocruz em Maputo, cuja placa de inauguração
ressalta o compromisso com o povo africano
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semestre do curso, que o desempenho
dos alunos melhorou substancialmen-
te. A partir da discussão com os pro-
fessores e das avaliações, foi consensual
o fato de os alunos terem dado um
grande salto de conhecimento especí-
fico, assim como se dedicaram, de for-
ma intensa, para formarem um bom
arcabouço teórico tendo em vista o
desenvolvimento de suas dissertações.

Virginia diz que os primeiros pré-
projetos mostram uma maturidade que
foi conquistada com os professores a
partir da discussão dos principais con-
ceitos, de artigos e da realização de au-
las práticas, em uma abordagem de
aprendizado baseado em problemas.
Segundo ela, para alguns alunos, as prá-
ticas de biologia molecular ou imunolo-
gia foram uma grande novidade. Entre-
tanto, Virginia considera impressionante
a rapidez com que esses alunos incor-
poraram o novo conhecimento.

O convênio com Moçambique pre-
vê, ainda, a vinda dos alunos ao Brasil
por um período de dois a três meses para
dar continuidade ao desenvolvimento
técnico-acadêmico, ocasião em que se
espera deles um novo salto de conheci-
mento, especialmente pela possibilida-
de de tomar contato com outros alunos
de pós-graduação da Fiocruz. “Com isso,
é possível que esse processo tenha um
efeito multiplicador, pois o retorno des-
ses alunos, quando mestres, aos seus
laboratórios, produzirá um impacto po-
sitivo na produção de conhecimento em
Moçambique”, espera Virginia.

Para coordenar todo esse esforço,
a Presidência da Fundação criou o Cen-
tro de Relações Internacionais da Fio-
cruz, que começa a operar em feve-
reiro de 2009.

A cidade de Medelín, na Colôm-
bia, sediou no final de agosto o 1º
Curso Extra Muros para o Diagnósti-
co Molecular da Leptospirose, minis-
trado por pesquisadores do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC), de referência
nacional para a doença e recém de-
signado como Centro Colaborador da
Organização Mundial da Saúde
(OMS). Os objetivos foram a capaci-
tação e atualização  de profissionais
de saúde colombianos na utilização
de técnicas moleculares.  Na oportu-
nidade, alunos e profissionais de saú-
de pública estiveram reunidos para
debater as questões relacionadas à vi-
gilância epidemiológica e controle da
doença no país;

A colaboração do Instituto Oswal-
do Cruz com a Administração Nacio-
nal de Laboratórios e Instituições de
Saúde da Argentina (Anlis, na sigla em
espanhol) começou a apresentar resul-
tados concretos com a inauguração do
curso de mestrado em tecnologia em
produção de imunobiológicos do Pro-
grama de Pós-Graduação em Biologia
Celular e Molecular do IOC. Estabele-
cida em setembro de 2006, a iniciati-
va conta com suporte de outras uni-
dades da Fiocruz;

Representantes dos ministérios da
Saúde do Equador, Nicarágua, Chile,
Honduras e Bolívia estiveram no Brasil
em setembro para participar de um
treinamento de genotipgem de rota-
vírus, oferecido pelo Instituto Oswal-
do Cruz. A iniciativa é da Organização
Pan-Americana da Saúde (Opas) com
o apoio da Coordenação-Geral de La-
boratórios de Saúde Pública (CGLAB-
SVS-MS). O treinamento foi realizado
no Laboratório de Virologia Compara-
da do IOC, referência regional para ro-
taviroses e responsável pelo desenvol-
vimento e pela aplicação de metodo-
logias para detecção e caracterização
molecular dos principais vírus causa-
dores das gastrenterites agudas;

Uma atividade de colaboração
entre a Escola Nacional de Saúde Pú-
blica (Ensp/Fiocruz), por meio do La-

Outras recentes
parcerias internacionais

boratório de Avaliação de Situações
Endêmicas Regionais e a Universidade
de Tulane, em Nova Orleans (EUA), tem
resultado em ações concretas nas áre-
as de ensino, pesquisa e colaboração
técnica na Etiópia. A cooperação tam-
bém envolve a Universidade de Jimma,
no país africano, e inclui a implemen-
tação do Programa de Mestrado em
Monitoramento e Avaliação (M&A) na
universidade, o desenvolvimento do
curso a distância em M&A, a implan-
tação de um instituto internacional em
M&A na África, além de fomentar a
transferência de tecnologia entre os
três parceiros envolvidos;

Em novembro, representantes da
Argentina, da Bolívia, do Brasil, da
Costa Rica, do Paraguai e do Uruguai
discutiram, na Escola Politécnica de
Saúde Joaquim Venâncio (Fiocruz), a
formação de técnicos em saúde em
seus países. O seminário internacional
Formação de Trabalhadores Técnicos
em Saúde no Brasil e no Mercosul foi
um dos produtos da pesquisa;

A Fiocruz sediou em junho a reu-
nião do Comitê Coordenador do Pro-
grama Especial para Capacitação e
Pesquisa em Doenças Tropicais (TDR,
na sigla em inglês) da Organização
Mundial de Saúde (OMS). Foi a pri-
meira vez, em 31 anos, que o encon-
tro aconteceu nas Américas. O pro-
grama é uma iniciativa mundial de
colaboração científica com foco em
doenças infecciosas negligenciadas.
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missãoatribuída à Fiocruz
pelo programa Mais Saú-
de do Ministério da Saú-
de (MS) prevê a instalação
de novas unidades da Fun-

dação em outros estados, como Mato
Grosso do Sul, Rondônia, Piauí e Ceará,
até 2011. Essa expansão, de acordo com
o MS, consolidará a Rede Nacional de
Ciência e Tecnologia em Saúde e aten-
de ao objetivo de regionalizar o desen-
volvimento no setor. Em um outro esta-
do – o Paraná –, foi estruturada a mais
nova unidade, que já está em funciona-
mento: o Instituto Carlos Chagas. De
acordo com o MS, R$ 76 milhões serão
investidos para que os núcleos regionais
sejam implantados. Para o presidente
eleito da Fiocruz, Paulo Gadelha “o de-
senvolvimento do Brasil exige uma polí-
tica de capacitação tecnológica das re-
giões Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

A presença da Fiocruz nas três regiões é
considerada crucial para promover o de-
senvolvimento sustentável do país, ta-
refa em que contará com o apoio do
governo federal”.

A nova unidade em Curitiba vai
enfocar pesquisa, desenvolvimento e
produção de vacinas, em conjunto
com o Instituto de Tecnologia do
Paraná (Tecpar). “Já existe um patri-
mônio grande no Paraná e a Fiocruz
vem se somar ao Instituto de Tecnolo-
gia e às universidades do estado. A
parceria renderá não apenas produ-
tos novos e kits para diagnósticos. Ela
contribuirá para o desenvolvimento da
população”, disse o atual presidente
da Fundação, Paulo Buss. “Queremos
começar em breve um programa de
pós-graduação em parceria com o
Tecpar, para a formação de mestres e
doutores. Também faremos uma par-

ANos
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saúde. “Prevenção é a palavra chave
num momento em que é previsto um
grande fluxo migratório para a região,
em razão dos megaprojetos das
hidroelétricas do rio Madeira. Temos
que buscar meios seguros de proteger
o trabalhador, a criança e a mulher”,
disse Buss. A unidade deverá ser cons-
truída em anexo do Centro de Medici-
na Tropical de Rondônia (Cemetron),
em Porto Velho. Um evento científico-
cultural está sendo preparado para
março de 2009 pela Secretaria estadu-
al de Saúde e a Fiocruz/Ipepatro para
discutir investimentos e trabalhos a se-
rem feitos, como a implantação de es-
pecializações, mestrados e doutorados.

Outro passo importante para a cons-
trução da Rede Nacional de Ciência e
Tecnologia em Saúde, e para a expan-
são da Fiocruz, ocorreu quando o minis-
tro José Gomes Temporão recebeu, em
junho, o terreno para a construção da
sede da Fundação no Mato Grosso do
Sul e anunciou a aplicação de R$ 20 mi-
lhões para implantar a nova unidade. O
prédio deverá ficar pronto em 30 meses.
“A construção do escritório é uma das
medidas para valorização do SUS. Os re-
cursos não podem ser vistos apenas
como um gasto, mas, sim, um investi-
mento”, afirmou o ministro. O terreno
doado pela Câmara de Vereadores de
Campo Grande tem cerca de 33 mil me-
tros quadrados. A unidade atenderá as
demandas regionais de ciência e tecno-
logia, pesquisa, ensino, cooperação, ser-
viços de referência e produção de
insumos. A produção deverá abranger
áreas como meio ambiente a agronegó-
cio; saúde da população indígena; saú-
de nas fronteiras; agravos e doenças pre-
valentes; e atuação no Pantanal e no
Cerrado. Depois do recebimento do ter-
reno houve a realização de um seminá-
rio que debateu a instalação da Funda-
ção. O infectologista Rivaldo Venâncio
da Cunha, responsável técnico pelo es-
critório da Fiocruz, disse não ver a fron-
teira próxima – com Bolívia e Paraguai –
como fator complicador: “a fronteira não
é um muro, e sim uma ponte para a vigi-
lância em saúde conjunta entre os paí-
ses, pela ótica da solidariedade que sem-
pre caracterizou a Fiocruz ao longo de
seus 108 anos de existência”.

Para Venâncio, a segunda maior
população indígena do Brasil “tem sé-
rias dificuldades pela disputa territo-
rial com fazendeiros, pelo acelerado
processo de aculturação decorrente
da urbanização de aldeias, além do
consumo do álcool. Alia-se a isso a
chegada das usinas de açúcar, que
têm usado como mão-de-obra os in-
dígenas. Esse afastamento das ori-
gens leva ao aumento de doenças
como tuberculose e DST”. O infecto-
logista diz que a região apresenta
agravos e doenças que não fogem da
realidade de outros centros. “A vio-
lência urbana e rural é problema sé-
rio e será objeto de investigação sob
a ótica da saúde pública e coletiva, e
não exclusivamente sob a ótica da
segurança. Outro aspecto é o da saú-
de ligada ao agronegócio. A indús-
tria sucroalcooleira tem renúncia fis-
cal em torno de R$ 1,5 bilhão ao ano,
que o estado deixa de arrecadar para
incentivá-la. Por isso, uma idéia é a
criação de um fundo setorial banca-
do pela indústria para projetos de pes-
quisa”, sugere Venâncio.

O Piauí também vai abrigar uma
unidade da Fundação. A nova unidade,
informalmente batizada de Fiocruz do
Sertão, vai funcionar em um terreno de
5 mil metros quadrados cedido pela
Universidade Federal do Piauí (UFPI). A
unidade fará pesquisas sobre o poder
medicinal de plantas nativas da região.
A instalação, segundo o governo
piauiense, possibilitará dois outros pro-
jetos: um de redução da mortalidade
materno infantil e a implantação de um
projeto de telemedicina.

Assim como no Mato Grosso do
Sul, a Fiocruz promoveu um seminário
para discutir a implantação de um es-
critório no Ceará. As negociações avan-
çam em dois eixos de atuação. Nas ati-
vidades de incorporação tecnológica,
o apoio da Fundação ao governo do
Ceará  tem como meta atrair a implan-
tação de indústrias de produção de me-
dicamentos e tecnologias de saúde. A
capacitação e qualificação dos profis-
sionais da atenção básica é o outro eixo
de colaboração. É a Fiocruz fazendo
jus à sua história de levar saúde e ciên-
cia para todos.

ceria com a Escola de Governo do
Paraná. Vamos ajudar o estado em
saúde e a Escola de Governo nos aju-
dará a desenvolver metodologias para
um bom governo”, afirmou Buss.

Em dezembro, Buss visitou Rondô-
nia, onde foi recebido pelo governa-
dor do estado, Ivo Cassol, e pelo pre-
feito de Porto Velho, Roberto Sobrinho.
Das reuniões participou o presidente do
Instituto de Pesquisas em Patologias
Tropicais em Rondônia (Ipepatro), Luiz
Hildebrando. O Ipepatro, que já atua
no estado em parceria com o governo
estadual e a Universidade Federal de
Rondônia (Unir), está em processo de
incorporação à Fiocruz. A ambos os go-
vernantes, Buss pediu apoio para a ins-
talação da unidade, cuja meta será a
prevenção de doenças próprias da re-
gião, a preparação de profissionais do
setor e o fortalecimento do sistema de
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Fernanda Marques
e Renata Moehlecke

esde a infância, os brasi-
leiros carregam a Fiocruz
consigo: a Fundação é um
dos maiores produtores
públicos de vacinas do Bra-

sil e responde por cerca de um terço dos
imunizantes consumidos no país. São
aproximadamente 100 milhões de do-
ses produzidas por ano para abastecer
o Programa Nacional de Imunizações
(PNI). Então, se na última campanha con-
tra a poliomielite você levou uma crian-
ça para receber as gotinhas da vacina
Sabin, saiba que colaborou com o tra-
balho realizado pela Fiocruz. No entan-
to, existem diversas outras formas de
contribuir para que a instituição conti-
nue desempenhando a sua missão de
promover a saúde e a cidadania e disse-
minar conhecimento científico.

Por exemplo, se você tiver alguma
dúvida sobre como se prevenir da den-
gue, uma boa solução é procurar o ser-
viço Fale Conosco oferecido pelo Por-
tal Fiocruz. Já se você quiser sugerir

uma estratégia para melhorar as ativi-
dades desenvolvidas pela Fundação, a
Ouvidoria Fiocruz está de portas aber-
tas para receber suas opiniões. Ou, se a
intenção é conhecer a instituição e
aprender de forma lúdica e interativa
sobre ciência e saúde, o caminho é en-
trar em contato com o Museu da Vida.

Internautas querem
saber sobre cursos

e doenças

Lançado em 25 de maio de 2005,
mesmo dia em que a Fiocruz completa-
va 105 anos, o Portal Fiocruz trazia en-
tre suas novidades o sistema Fale
Conosco, um canal de comunicação en-
tre o usuário e a Fundação. Logo no pri-
meiro dia de funcionamento, o serviço
recebeu cerca de 150 mensagens. Des-
de então, o Fale conosco recebe anual-
mente milhares de solicitações: de janei-
ro a novembro de 2008, já foram mais
de 7 mil pedidos, incluindo até deman-
das que chegam do exterior, principal-
mente da América Latina.

A maioria dos internautas que usam

CIDADANIA

D
o serviço busca informações sobre cur-
sos e recursos humanos. “Neste ano,
muitas mensagens abordavam temas
como febre amarela, devido aos casos
registrados na Região Centro-Oeste,
dengue, por causa das mortes ocorridas,
sobretudo, no Rio de Janeiro, e rubéola,
por conta da campanha de vacinação do
Ministério da Saúde”, conta a analista
de comunicação Michele Nacif, respon-
sável pelo gerenciamento do sistema.
“Sempre que um assunto fica em evi-
dência na mídia, já nos preparamos para
um aumento do número de solicitações
sobre aquele tema”.

Para responder às mensagens, a
equipe conta com o auxílio de 350 con-
sultores das diversas áreas de atuação
da Fiocruz. É com a ajuda deles que ela
consegue encontrar com agilidade as
respostas dentro de um universo de mais
8 mil funcionários distribuídos em deze-
nas de órgãos e unidades em todo o
Brasil. Em geral, o usuário tem o retorno
para suas questão no prazo de três a cin-
co dias. Demandas mais complexas po-
dem demorar até dez dias, mas o

Aos olhos
da população

Pergunte, opine, critique,
visite: a Fiocruz conta com
a sua participação
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internauta é avisado de que seu pedido
já está sendo processado. “O importan-
te é que ninguém fica sem resposta.
Mesmo quem nos procura com questões
que fogem da alçada da Fiocruz recebe
indicações de quais outras instituições
devem ser procuradas”, destaca a ana-
lista, que já planeja uma nova atualiza-
ção da ferramenta com possibilidade de
conhecer melhor o perfil e medir a satis-
fação do usuário.

De olhos e ouvidos
bem abertos: reclame,

sugira, elogie

Todo cidadão também pode partici-
par do controle e da avaliação dos servi-
ços prestados pela Fiocruz. Para isso,
basta encaminhar reclamações, denún-
cias, sugestões e elogios para a Ouvido-
ria da instituição. Desde sua criação, em
2004, por demanda dos próprios traba-
lhadores reunidos no 4° Congresso In-
terno da Fiocruz, o órgão já recebeu
quase 3 mil comunicações. Estas che-
gam, principalmente, pela internet, mas
o usuário pode usar também telefone,
fax, carta ou marcar uma reunião pes-
soalmente com o ouvidor. Há ainda mais
uma alternativa: escrever sua mensagem
e depositá-la em uma das caixas da Ou-
vidoria espalhadas pelos prédios da Fun-
dação. Em breve, as unidades assisten-
ciais da Fiocruz também possuirão

quadros de aviso por meio dos quais a
Ouvidoria divulgará suas atividades.

São apenas quatro anos de experiên-
cia, mas o serviço pouco a pouco está se
tornando conhecido e utilizado pelo pú-
blico. De 2005 para 2008, o número de
comunicações recebidas praticamente
dobrou. O serviço de ouvidoria pública no
Brasil é relativamente recente, com um
pouco mais de 20 anos, contudo já faz
parte do programa de governo. “É impor-
tante frisar que a Ouvidoria não é uma
central de informações nem tem poder de
polícia, como algumas pessoas ainda con-
fundem”, explica o ouvidor da Fiocruz,
João Quental. “Nossa principal atribuição
é receber, examinar e encaminhar às áre-
as competentes as manifestações do ci-
dadão sobre o atendimento prestado pela
Fiocruz, propondo, sempre que necessá-
rio, a adoção de medidas corretivas e pre-
ventivas, contribuindo, assim, para a ele-
vação do grau de satisfação do usuário”.

Para cumprir essa atribuição, a Ou-
vidoria requer total independência, in-
clusive autonomia financeira e acesso
facilitado a qualquer documentação. No
entanto, a primeira instância à qual o
cidadão deve recorrer não é a Ouvido-
ria. “Muitas vezes, o problema pode ser
resolvido no próprio local onde ele ocor-
reu, sem a necessidade da interferência
do ouvidor, agilizando a solução”, res-
salta Quental, acrescentando que, em

2008, a Ouvidoria Fiocruz passou a aten-
der não só o público externo, mas tam-
bém o interno. “A ouvidoria interna vem
a ser mais um ingrediente da gestão par-
ticipativa, marca da Fiocruz”.

Quando o problema é levado ao
conhecimento da Ouvidoria, o usuário
recebe uma resposta, em média, dentro
de cinco a dez dias. “Ninguém fica sem
resposta e o atendimento é personaliza-
do”, comenta Quental. “Assim, as pes-
soas se sentem respeitadas e a grande
maioria fica satisfeita”. Atualmente, a
Ouvidoria tem feito um trabalho de apro-
ximação e divulgação de suas atividades,
sobretudo, junto a três unidades da Fio-
cruz: o Centro de Saúde da Escola Naci-
onal de Saúde Pública (Ensp), o Instituto
de Pesquisa Clínica Evandro Chagas
(Ipec) e o Instituto Fernandes Figueira
(IFF), que prestam serviços de assistên-
cia médica e, portanto, têm um contato
mais direto com o público externo. Os
serviços assistenciais especializados
atendem por ano, aproximadamente, 90
mil pacientes, enquanto os serviços de
atenção básica a saúde somam mais de
187 mil atendimentos anuais.

Museu da Vida: o
anfitrião da Fiocruz

Caso você não conheça a Fiocruz e
deseje saber mais sobre a história e o
trabalho da instituição, saiba que pode
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agendar uma visita gratuita, sendo
uma das portas de entrada o Museu da
Vida, departamento da Casa de Oswal-
do Cruz (COC) da Fiocruz que tem como
objetivos informar e educar em ciência,
saúde e tecnologia de forma lúdica e cri-
ativa, através de exposições, oficinas,
multimídias, teatro e outras atividades.

“Desde sua abertura ao público, em

tras atividades de divulgação de caráter
científico, educativo e cultural. Assim, o
Museu da Vida contribui ativamente
para a política nacional de popularização
e educação em ciências”.

Entre 2001 e 2007, o número de vi-
sitantes nos espaços do Museu e nas bi-
bliotecas da Fiocruz aumentou de 168 mil
para mais de 340 mil. Este crescimento é

contadores de histórias e até o Gyrotec,
adaptação de um experimento da Agên-
cia Espacial Americana (Nasa) para capa-
citar jovens astronautas.

“O que motivou a criação do projeto
foi o interesse de incrementar o processo
de democratização da cultura científica,
buscando novos públicos, especialmente
os que não tinham acesso aos museus de

vacina contra febre amarela
pode causar algum efeito
adverso? O biofármaco alfa-
epoetina tem quais indica-
ções e contra-indicações?

Em quanto tempo libera-se o resultado do
teste rápido para HIV? Na dúvida sobre
vacinas, biofármacos e reativos para diag-
nóstico fabricados pelo Instituto de Tec-
nologia em Imunobiológicos (Biomangui-
nhos) da Fiocruz, ligue 0800 210 310. Este
é o número da Divisão de Atendimento
ao Cliente e Pós-marketing de Biomangui-
nhos, onde a equipe gerenciada pela bio-
médica Linda Khalili Boukai e a médica da
ASCLIN Maria de Lourdes Sousa Maia
atendem a uma média de 200 telefone-

mas por mês. As dúvidas são dirimidas por
profissionais especializados, como biomé-
dicos, biológos, farmacêuticos, enfermei-
ros e médicos da Assessoria Clínica de Bi-
omanguinhos. O serviço é diferenciado
porque coloca o público em contato direto
com especialistas, que, em casos específi-
cos, chegam a ligar para a casa da pessoa
que solicitou informações ou tem dúvidas
sobre um produto da unidade. As pergun-
tas variam desde as condições recomen-
dadas para o amazenamento até os resul-
tados ideais de performance dos produtos.
As ligações vêm de representantes do setor
de saúde nas esferas federal, estadual e
municipal; de profissionais da saúde que
atuam em instituições públicas ou priva-

das; e também de cidadãos comuns.
Assim como as vacinas, o Canal Saú-

de da Fiocruz, que veicula programas
televisivos, também mantém um elo de
diálogo com a população. O Serviço de
Atendimento ao Telespectador (SAT) do
Canal mantém uma linha 0800 para es-
clarecer dúvidas dos telespectadores. As
demandas mais freqüentes são para su-
gestão de  pautas,  pedidos de reprises
de programas,  esclarecimentos de dúvi-
das quanto à sintonia do Canal Saúde
ou para saber em que canal é possível
assistir a programação na cidade onde o
telespectador reside. Elogios e reclama-
ções também são bem-vindos. O telefo-
ne do Canal Saúde é o 0800-701-8122.

Informações sobre vacinas e vídeos

1999, o Museu da Vida atua como um
importante espaço de contato e relacio-
namento da Fiocruz com a sociedade.
Sua missão é promover a educação, a
divulgação e a comunicação em ciênci-
as e saúde”, explica o chefe do Museu
da Vida, Pedro Paulo Soares. “Para rea-
lizar essa missão, foram criados espaços
museológicos abertos à visitação no
campus de Manguinhos. Nesses espa-
ços, são apresentadas exposições e ou-

atribuído, em parte, ao início das opera-
ções do Ciência Móvel – Vida e Saúde
para Todos, projeto do Museu da Vida
destinado a percorrer a região Sudeste
com exposições e atividades de divulga-
ção científica. Desde outubro de 2006,
esse caminhão da ciência já visitou 34
cidades transportando tubos musicais,
espelhos sonoros, planetário inflável, mi-
croscópios, mini-usina hidrelétrica, pilha
humana, câmaras escuras, jogo da água,

ciência, como os dos municípios do interi-
or do Sudeste”, afirma o coordenador do
projeto, Ribamar Ferreira. “Podemos ob-
servar que o projeto desperta grande inte-
resse e desejo de que ele volte à cidade”.
A cada viagem o projeto atrai um públi-
co de quase 6 mil visitantes, principal-
mente estudantes do nível fundamental
e médio. “Consideramos também da
maior importância o diálogo com os pro-
fessores locais, normalmente ávidos por

A
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trocas com os grandes centros de ciên-
cia”, aponta Ribamar.

Para os professores interessados em
ampliar a cultura científica e instigar a
curiosidade de seus alunos, o Museu da
Vida promove, regularmente, encontros,
oficinas, mini-cursos, ciclos de palestras
e seminários. Oferece também auxílio
pedagógico na preparação da visita dos

Portal Fiocruz
www.fiocruz.br

Fale Conosco
www.fiocruz.br/faleconosco

Ouvidoria
www.fiocruz.br/ouvidoria

Tel.: (21) 3885-1762

Museu da Vida
www.museudavida.fiocruz.br

Tel.: (21) 2590-6747

Canal Saúde
0800 701 8122

Biomanguinhos
0800 210 310

estudantes ao Museu. Neste caso, a pro-
posta é elaborar, em conjunto com os
docentes, roteiros específicos de visita-
ção que aproveitem ao máximo os es-
paços e recursos do Museu e atendam
às necessidades e expectativas dos alu-
nos. Essa preparação se inicia ainda na
escola, continua durante a exploração
dos espaços temáticos do Museu e ter-
mina com a troca de experiências dos
alunos em sala de aula.

O Museu da Vida busca contribuir
para a formação inicial e continuada dos
professores e aumentar cada vez mais o
diálogo com esses profissionais. Cerca
de 3 mil docentes – da rede pública e
privada, da educação infantil a profes-
sores universitários – foram atendidos
em 2008 pelo Serviço de Educação em
Ciências e Saúde do Museu da Vida.
“Aqueles que nos procuram têm inte-
resses variados”, dizem a coordenadora
do Serviço, Carla Gruzman, e a respon-
sável pela ação educativa do Museu jun-
to aos professores, Bianca Reis. “Eles
buscam contribuições para sua forma-
ção profissional e idéias para a elabora-
ção de materiais educativos nas escolas,
além de subsídios para a realização de
trabalhos temáticos que se prolongam
mesmo após a visita ao Museu, entre
outros”, exemplificam as educadoras.

Inúmeras são as formas de participar
do trabalho desenvolvido pela Fiocruz. Da

mãe que leva o filho para tomar as goti-
nhas contra a pólio à professora que
capricha no planejamento das aulas de
ciência a partir das dicas do Museu da Vida,
passando pelo cidadão que reivindica seus
direitos por meio da Ouvidoria: a Fiocruz
faz parte da vida dos 190 milhões de bra-
sileiros e está de portas abertas para você
que quer contribuir com a Fundação.

1986
A Prefeitura de Curitiba cria a
primeira ouvidoria pública no país.

1992
A Lei nº 8.490/92 cria a Ouvidoria-
Geral da República na estrutura
regimental básica do Ministério
da Justiça.

19991999199919991999
 Estado de São Paulo promulga a
lei de proteção ao usuário do serviço
público e determina a criação de
ouvidorias em todos os órgãos
estaduais.

2002
O Decreto nº 4.490/02 cria a
Ouvidoria-Geral da República na
estrutura regimental básica da
Corregedoria-Geral da União.

2003
A Lei nº 10.683/03 transforma a
Corregedoria-Geral da União em
Controladoria-Geral da União,
mantendo dentre as suas competências
as atividades de Ouvidoria-Geral.

2004
A Lei nº 10.689/04 ajusta a denomi-
nação de Ouvidoria-Geral da Repú-
blica para Ouvidoria-Geral da União,
que, pelo Decreto nº 4.785/03, tem
entre outras, a competência de
coordenar tecnicamente o segmento
de ouvidorias do Poder Executivo
Federal.

2004
A Portaria n° 271/2004 da Presidência
da Fiocruz cria a Ouvidoria Fiocruz,
que nasceu com o propósito de
ampliar os canais de comunicação
com a sociedade e ser mais um
instrumento efetivo de gestão e
transformação institucional, corrigin-
do e aperfeiçoando, a partir das
demandas do cidadão, os serviços
prestados pela instituição.

Na página ao lado, atividades do
Museu da Vida. Acima, à esquerda,
Michelle Nacif e Thaís Isél, do Fale
Conosco e, ao lado, equipe da
Ouvidoria

Aspectos da
história da
ouvidoria no Brasil



R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   D E Z E M B R O  D E  2 0 0 828

Água, dona da vida

Rafael Vinícius

Coordenação-Geral de Vi-
gilância em Saúde Ambien-
tal do Ministério da Saúde,
em parceria com o Institu-
to de Comunicação e Infor-

mação Científica e Tecnológica em Saú-
de (Icict) da Fiocruz, lançou o atlas digital
Água Brasil, que reúne e analisa núme-
ros a respeito da qualidade da água, do
saneamento e da saúde nos municípios
brasileiros. Considerado um sistema de
visualização de indicadores, o atlas aju-
da a traçar um painel da água usada para
consumo humano no país. O debate so-
bre a qualidade e cobertura dos serviços
de saneamento também é estimulado.
Os resultados do estudo estão acessíveis

a sociedade, técnicos de vigilância em
saúde e gestores interessados no tema.

Esta é a primeira vez no país em que
diagnósticos locais dos problemas rela-
cionados à qualidade da água estão dis-
poníveis sem restrições, pela internet. “É
importante saber que o saneamento é
primordial. Não temos que ter apenas o
abastecimento suficiente. É necessário o
esgotamento e o tratamento, já que água
deve seguir seu ciclo e ser reutilizada, evi-
tando contaminações”, afirma a pesqui-
sadora do Icict Renata Gracie.

“Divulgar no meio virtual um atlas
relacionado à água e a doenças de
veiculação hídrica, juntamente com os
dados do saneamento, ajudará os ges-
tores, as ONGs e a população na tenta-
tiva de reivindicar a melhora na qualida-
de da água”, destaca a pesquisadora.
Renata afirmou que o Brasil tem uma boa

cobertura na questão do abastecimen-
to, mas quando o assunto é qualidade
da água, as formas diferentes de coleta
de dados dificultaram o trabalho da equi-
pe, coordenada pelo pesquisador da Fi-
ocruz Christovam Barcellos.

De acordo com a pesquisadora, os
gestores utilizarão os dados do atlas
para organizar suas políticas públicas e
alocar recursos de maneira correta e
direta. “Com o mapa, as informações
dos lugares que têm uma qualidade de
água menos apropriada para o consu-
mo humano são identificadas. Isso sig-
nifica mais economia para o governo,
já que pela posição geográfica há a
identificação do lugar mais adequado
para os recursos serem empregados”,
explica Renata.

Rio Grande do Sul
realiza o trabalho
mais contundente

“Os resultados demonstram que a
Região Centro-Oeste e o Rio Grande do
Sul fazem um trabalho interessante, que
tem intensa notificação. Este foi um dos
primeiros estados a trabalhar com a coleta
de amostras para tratar a qualidade da
água”, afirma Renata. A pesquisadora
ainda ressalta que o município de São Pau-
lo tem um sistema paralelo que analisa a
qualidade da água de forma competente
e eficaz, mas que não divulga as informa-
ções de maneira completa para o Siste-
ma de Informação de Vigilância da Quali-
dade da Água para Consumo Humano
(Sisagua). O destaque negativo ficou com
o trabalho feito pelas regiões Norte e Nor-
deste e a parte norte do Sudeste.

A pesquisadora afirma que o sítio vir-
tual ainda está em período de teste e que
será necessária constante atualização e
vigilância, já que os dados das doenças
de veiculação hídrica flutuam. “O site tem
tabelas e mapas e relaciona todas as in-
formações. Já existia esse tipo de traba-
lho com municípios, mas abordando o
Brasil de forma completa é novidade. As
pessoas têm a possibilidade de baixar todo
o conteúdo”, enfatiza Renata.

“Conseguimos sensibilizar os téc-
nicos com relação à importância de me-
lhorar a forma de sistematizar os dados
das coletas das amostras. Eles se mobi-
lizaram para melhorar a qualidade da
veiculação hídrica, já que isso é impor-
tante para a população, na medida em
que pode evitar possíveis doenças”, res-
salta a pesquisadora. As principais en-
fermidades causadas pela água de bai-
xa qualidade são a cólera, a leptospirose
e a hepatite A, além da mortalidade por
diarréia em menores de 5 anos. Além

disso, a presença da dengue é maior em
locais em que moradores armazenam
água de maneira imprópria, sem tam-
par e sem usar o cloro.

A seleção dos indicadores e sua
forma de apresentação em mapas e
tabelas foram estabelecidas por um
grupo de trabalho coordenado pelo
Laboratório de Informações em Saú-
de (LIS), do qual participaram profis-
sionais e pesquisadores da Universi-
dade Federal da Bahia, Centro de
Pesquisa Ageu Magalhães, Secretaria
de Vigilância em Saúde, Ministério
das Cidades e Agência Nacional das
Águas, além das secretarias de Saú-
de estadual e municipal do Rio de Ja-
neiro e de São Paulo. Para outras in-
formações e visualização de todos os
indicadores, o endereço do atlas é:
www.aguabrasil.icict.fiocruz.br/

AMBIENTE

Atlas reúne e analisa dados sobre saneamento e saúde

A

Objetivo do Atlas é divulgar dados
sobre doenças de veiculação hídrica
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studo desenvolvido no
Instituto Oswaldo Cruz
(IOC) avaliou o efeito de
diferentes classes far-
macológicas utilizadas

no tratamento da hiperten-
são arterial sobre a microcir-
culação sanguínea – sistema
fisiológico responsável pela ir-
rigação de órgãos como cé-
rebro, coração e rins e pela
distribuição de oxigênio pelo
corpo, que apresenta distúr-
bios em decorrência da do-
ença. Os resultados têm im-
plicação terapêutica e podem
contribuir para a prescrição
de tratamentos mais eficazes.

Realizada no Laboratório
de Farmacologia Neuro-Car-
diovascular do IOC, a pesqui-
sa avaliou em ratos genetica-
mente hipertensos o efeito de
quatro classes farmacológicas
utilizadas no tratamento da
doença: losartan, enalapril,
nifedipina e atenolol. A aná-
lise estrutural de tecidos,
como a pele, e de músculos,
como o coração, permitiu a
identificação das característi-
cas morfológicas da microcir-
culação dos animais. Através
de microscopia intravitral de
fluorescência, a observação
in vivo do funcionamento de
capilares e arteríolas permi-
tiu a análise funcional do sis-
tema durante a administra-
ção dos tratamentos.

A pesquisa indica o me-
lhor desempenho sobre a mi-
crocirculação sanguínea de compostos
pertencentes às classes de antagonis-
tas de receptores da angiotensina II
(losartan) e inibidores da enzima
conversora da angiotensina II (ena–

lapril). A angiotensina II é um hormônio
vasoconstritor que colabora para rea-
bsorção de sódio pelos rins e provoca
o aumento do volume sanguíneo. “Du-
rante os experimentos, as duas classes
normalizaram a densidade capilar em
músculos esqueléticos e a rarefação es-

trutural cardíaca. Além disso, a primei-
ra reverteu completamente a rarefação
funcional de capilares em músculos e
em tecidos cutâneos e a segunda au-
mentou significativamente a densida-

Segredos da

Estudo registra efeitos de medicamentos anti-
hipertensivos sobre microcirculação sanguínea

de funcional de capilares na pele”, des-
creve o farmacologista Eduardo Tibiri-
çá, chefe do Laboratório de Farmaco-
logia Neuro-Cardiovascular do IOC e
coordenador do estudo.

         Estudo será
essencial para
o tratamento

da hipertensão

A classe que integra blo–
queadores de canais de cál-
cio (nifedipina) também re-
verteu a rarefação funcional
de capilares em músculos e
em tecidos cutâneos e nor-
malizou a densidade capilar
em músculos esqueléticos. O
atenolol, pertencente à clas-
se dos beta–bloqueadores,
não induziu alterações na
densidade funcional ou es-
trutural de capilares nos ra-
tos hipertensos.

O trabalho dá continui-
dade a estudo realizado em
2006 pelo Laboratório em
parceria com o Instituto Na-
cional da Saúde e da Pesqui-
sa Médica da França (Inserm,
na sigla em francês), que
constatou pela primeira vez
os efeitos benéficos da tera-
pia anti-hipertensiva sobre a
microcirculação. “A hiper-
tensão arterial é caracteriza-
da pela rarefação da micro-
circulação sanguínea, isto é,
pela perda de capilares, que
leva ao aumento da pres-
são arterial. Sabemos que
os medicamentos melho-
ram a condição do pacien-

te, mas para aprimorar o tratamento
é preciso entender de que maneira isso
ocorre – tarefa para qual o estudo da
microcirculação é imprescindível”, jus-
tifica Tibiriçá.

E

Tibiriçá: estudo para aprimorar entendimento sobre
o tratamento da hipertensão arterial

pressão
alta
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Roberta Monteiro

arinete Aparecida da Mota,
mãe de Lucas da Mota de 8
anos. Tatiana Menezes Dias,
mãe de Vitor Hugo Dias de 3
anos. Duas mães que não se

conhecem, mas têm em comum a preo-
cupação diante do processo cirúrgico de
seus filhos e a dificuldade de lidar com o
adoecimento e a hospitalização. Ansi-
edade, preocupação, por vezes medo,
são alguns dos sentimentos que se ins-
talam na vida dos envolvidos. Surge,
contudo, uma alternativa de apoio fa-
miliar: encontros de duas horas que pro-
porcionam um apoio psicológico para
melhor enfrentarem este período de
hospitalização. Graças ao projeto Gru-
po de acolhimento e preparação de cri-
anças em processo cirúrgico, que ocor-
re todas as terças-feiras no Instituto
Fernandes Figueira (IFF), unidade da Fi-
ocruz, Marinete e Tatiana têm conse-
guido se preparar melhor para vivenciar
o período cirúrgico e pós-cirúrgico.

O projeto visa promover a saúde
e acompanhar crianças atendidas nas
enfermarias e ambulatórios do IFF. A
iniciativa vem sendo desenvolvido
desde o início de 2007, com crianças
entre 3 e 11 anos, pela psicóloga Bianca
Souza do programa Saúde e Brincar do
Instituto, em colaboração com a terapeu-
ta ocupacional Lívia Cooper, e orienta-
do pela coordenadora do mesmo pro-
grama, Rosa Mitre.

 “Com o brincar, criamos um espa-
ço de sociabilidade onde crianças em di-
ferentes estágios do processo cirúrgico
conseguem expor suas dúvidas, fantasi-
as, medos e experiências anteriores. Com
isso, favorecemos a apropriação e elabo-
ração da situação de cirurgia”, explica
Bianca. Além das atividades lúdicas, que
se apresentam como uma intervenção te-
rapêutica, é feita uma pequena entrevis-
ta com os familiares sobre as expectati-
vas e sentimentos vividos especialmente
no pré-operatório. As crianças que já es-
tão com a cirurgia agendada são convi-
dadas a visitarem a enfermaria onde irão
operar e recebem uma cartilha interativa

sobre a operação, também elaborada pe-
las pesquisadoras.

Troca de experiências
entre familiares

Para Marinete, o apoio tem sido fun-
damental para enfrentar os processos ci-
rúrgicos. “Como Lucas já está com 8
anos, fica cada vez mais difícil para mim
fazê-lo aceitar a necessidade da opera-

ção. Busquei ajuda no projeto porque
meu filho já não queria mais ir à escola.
Considero este trabalho muito importan-
te para que ele entenda que a doença
não precisa impedi-lo de ter as mesmas
atividades de qualquer criança da sua
idade”, afirma Marinete.

Já Tatiana explica que o apoio neste
momento é mais importante para ela do
que para seu filho, já que Vitor tem ape-
nas 3 anos e ainda não tem consciência
da doença. “É bom saber que toda vez
que tenho dúvidas ou preciso apenas de-
sabafar posso contar com o grupo. Co-
nhecer todo o processo e trocar experi-
ências com outras mães e profissionais
fazem toda a diferença”, garante Tatiana,
cujo filho já passou pela cirurgia, mas per-
manece participando do grupo durante
as consultas pós-operatórias.

Bianca explica que o projeto favore-
ce a troca de experiências entre estas cri-

ASSISTÊNCIA

M
anças, seus familiares e outros usuários
que vivenciam experiências similares.
Mais: gera um maior entendimento so-
bre a doença e a necessidade da opera-
ção. “Até este momento, percebemos
que o projeto contribuiu diretamente
para a humanização do atendimento
destas crianças, o que favorece o maior
entendimento das necessidades e espe-
cificidades da operação, maior confian-

ça na equipe de saúde e autonomia
da criança durante o seu processo te-
rapêutico”, conta a pesquisadora.

Saúde e Brincar
também valoriza
aspecto lúdico

Este projeto faz parte das ativi-
dades do programa Saúde e Brincar,
que visa discutir e investigar questões
que envolvem a experiência do ado-
ecimento e da hospitalização na in-
fância e adolescência. O programa
atua no campo de pesquisa, ensino e
assistência, desenvolvendo atividades
lúdicas nos hospitais, com vistas a
descrever e analisar o potencial do
lúdico sobre o desenvolvimento e as
condições gerais dos pacientes duran-
te o adoecimento e a internação. Se-
gundo a coordenadora do programa,

Rosa Mitre, os profissionais envolvidos
no programa procuram transformar os
espaços hospitalares em um ambiente
capaz de melhorar as condições das cri-
anças, adolescentes e familiares que os
freqüentam.

Dentro das enfermarias pediátricas
e junto aos ambulatórios são criados es-
paços lúdicos que funcionam como es-
tratégia de intervenção terapêutica no
campo do adoecimento e hospitaliza-
ção na infância. A coordenadora expli-
ca que ao considerar o brincar como
uma estratégia promotora de saúde
para a criança e o adolescente hospita-
lizados e/ou vivendo com doenças
crônicas é possível promover a melho-
ra das condições de saúde desta clien-
tela, as relações entre crianças, acom-
panhantes e profissionais de saúde,
além de fomentar a autonomia nas cri-
anças e o protagonismo delas.

Acolher para cuidar da saúde
Projeto humaniza atendimento de crianças em processo cirúrgico no IFF



31R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   D E Z E M B R O  D E  2 0 0 8

Fernanda Marques

m lugar que acolhe e ofere-
ce capacitação e trabalho
para pessoas que estão ex-
cluídas da sociedade; que
mantém um fundo para aju-

dar os associados ou quem mais precisar;
onde o trabalhador pode optar por um
serviço mais leve, se estiver cansado na-
quele dia, ou pode ficar em casa, se esti-
ver com algum problema na família, sem
risco de levar bronca ou ser mandado em-
bora; onde o trabalhador tem mais tem-
po para o lazer e, no final do ano, o exce-
dente do trabalho é dividido entre os
associados segundo critérios justos, como
a quantidade de horas trabalhadas por
cada um: parece sonho, mas é realidade.
Assim funciona uma cooperativa da cons-
trução civil, situada no bairro de Jacare-
paguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Orientada pelos princípios da economia
solidária, a experiência é descrita em um
artigo publicado na revista Trabalho,
Educação e Saúde, periódico científico
da Escola Politécnica da Fiocruz.

Apesar do sucesso dessa experiência
de economia solidária, o artigo também
aponta os problemas enfrentados pela co-
operativa, tais como as dificuldades de se
conscientizar os associados a assumirem sua
liberdade de forma responsável; as perspec-
tivas mais individualistas na tomada de de-
cisões; a falta dos benefícios proporciona-
dos pela carteira assinada; os entraves no
acesso a créditos e investimentos; e a ca-
rência de recursos materiais que inviabiliza
inovações tecnológicas. O artigo é fruto de
um estudo realizado pelos pesquisadores
Silvana Mendes Lima e Carlos Minayo
Gomez, da Escola Nacional de Saúde Públi-
ca (Ensp) da Fiocruz. A metodologia utiliza-
da por eles na investigação incluiu a convi-
vência com os cooperados e entrevistas, o
que possibilitou observar e compreender
aquela experiência.

Trabalhador quer casa,
comida e trabalho

Os pesquisadores conheceram um
pouco da história da cooperativa, idealiza-
da por um nordestino que migrou para o

PESQUISA
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Sucesso da economia solidária
Estudo analisa experiência de cooperativa de trabalhadores

Rio de Janeiro em busca de melhores opor-
tunidades. Depois de trabalhar como ser-
vente, carpinteiro e mestre-de-obra, con-
seguiu abrir seu próprio negócio no ramo
da construção civil. “No entanto, em de-
terminado período da sua vida, se vê im-
possibilitado de trabalhar em função de
problemas familiares que mudaram signi-

ficativamente a maneira de conceber a
forma de vida que até então exercitara”,
contam os pesquisadores no artigo. Na
época, ele participava de um projeto soci-
al e ficou sensibilizado ao perceber como
a maioria dos assistidos nutria o sonho da
casa própria. Decidiu, então, fomentar uma
grande mobilização que, com o apoio ex-
terno de algumas instituições, culminou
com a aquisição de terrenos e materiais e
a construção de casas populares.

A partir dessa experiência, constatou-
se que ter casa era apenas uma parte da
solução: era necessário também ter em-
prego e renda. Assim, surgiu a cooperati-
va Constrói Fácil, alvo do estudo de Silvana
e Gomez. “A cooperativa cresceu e é soli-
citada para assessorar outras iniciativas de
trabalhadores dentro e fora do setor da
construção civil”, dizem os autores no ar-
tigo. Os pesquisadores também analisaram
o regimento interno da cooperativa, que

prevê a existência de três comissões: a de
obras e segurança; a de formação e mobi-
lização; e a de finanças. E cada um dos
cerca de 50 membros tem que participar
de, pelo menos, uma comissão.

A primeira cuida de identificar os terre-
nos para construção, elaborar os projetos,
aprová-los, verificar a segurança no traba-
lho e encontrar os investidores. “O investi-
dor se compromete a comprar o terreno e
o material de construção, além de pagar a
parte correspondente à mão-de-obra dos
cooperados. Surpreendentemente para os
tempos atuais, o contrato com o investidor
se dá, até hoje, de forma verbal, ‘olho no
olho’, na base da confiança”, comentam
Silvana e Gomez no artigo.

Novo estilo de vida,
com inserção social

mais justa

Já a segunda comissão representa a
cooperativa em fóruns de economia soli-
dária e outros eventos, incentiva projetos
para a melhoria da qualidade de vida dos
associados e ações de solidariedade, e or-
ganiza grupos de capacitação técnica. “O
processo de qualificação dos cooperados
combina uma espécie de treinamento em
serviço, baseado na transmissão de co-
nhecimentos dos mais experientes, com
o estímulo à participação em cursos,
quando necessário”, explicam os autores.
Quanto à terceira comissão, ela atua na
organização da contabilidade, na presta-
ção de contas e na previsão de despesas
a serem aprovadas nas assembléias.

“A experiência analisada neste estu-
do porta algumas características ímpares
dos empreendimentos cooperativos e so-
lidários”, destacam Silvana e Gomez.
“Num momento histórico em que a mai-
or parte da força de trabalho se situa fora
do mercado formal, o movimento da eco-
nomia solidária pode representar não ape-
nas um fenômeno passageiro frente à ex-
clusão social: esse movimento apresenta
claros indícios de um novo estilo de vida,
com grande potencial de melhorar signi-
ficativamente o padrão de vida dos parti-
cipantes e lhes proporcionar uma inser-
ção social mais justa, igualitária e
produtora de saúde”, concluem.
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FIO DA HISTÓRIA

Renata Fontoura

m acervo de valor inestimá-
vel para a saúde pública
brasileira está sendo recu-
perado e levado a público
por meio de um museu vir-

tual. Desde órgãos humanos de impor-
tantes casos médicos, coletados pelo
próprio Oswaldo Cruz e por grandes
nomes da ciência nacional, até a maior
coleção de febre amarela do mundo es-
tarão disponíveis na versão online do
Museu de Patologia do Instituto Oswal-
do Cruz (IOC) da Fiocruz. São três
coleções científicas que abrigam peças
anatômicas reunidas desde 1903 e mais
de 500 mil amostras de fígado coletadas
durante campanhas para controle da
febre amarela no país. O lançamento
está previsto para março de 2009.

Há aproximadamente dois anos o
acervo do museu passa por um pro-
cesso de restauração. As peças anatô-
micas das coleções da Seção de Ana-
tomia Patológica já foram recuperadas

por meio da limpeza dos vidros e da
troca do fixador utilizado para conser-
vação das peças. Neste momento, o
trabalho está concentrado na recupe-
ração das lâminas com corte histoló-
gico da Coleção de Febre Amarela, já
com 10% das amostras de fígado res-
tauradas. “Cada coleção tem uma
especificidade, mas todas têm aspec-
tos importantes da memória do que
foi realizado pela Patologia do Institu-
to durante estes anos”, avalia o pes-
quisador Marcelo Pelajo, chefe do La-
boratório de Patologia do IOC. “Além
de recuperar a memória, o trabalho
traz de volta este material para que
possa ser estudado com as tecnologi-
as de que dispomos hoje”, ressalta.

Integrante da equipe que atua na
restauração, o auxiliar de necrópsia
Nelson Araújo Silva, de 65 anos, se
emociona ao falar das peças. “Entrei
na Patologia do IOC em 1968 e co-
nheço todo este material. Estou muito
orgulhoso de estar trabalhando neste
projeto, de ter iniciado esta recupera-

Memórias da patologia
Dividido em três coleções científicas, acervo iniciado por Oswaldo Cruz é restaurado

ção”, afirma. Já aposentado, com mais
de cinco décadas de vida dedicadas à
Fiocruz, o técnico José Carvalho Filho,
de 72 anos, se juntou à equipe há qua-
tro meses. “Sou um apaixonado pelo
IOC e rever este material é uma sen-
sação muito boa”, comemora. Em
média, cerca de 2.5 mil lâminas estão
sendo restauradas por semana e 68 mil
já foram digitalizadas.

O técnico em processamento de
dados Newton Marinho da Costa
Júnior, de 28 anos, representa a gera-
ção mais nova envolvida no projeto.
“Meu campo de ação sempre foi ma-
temática, tecnologia, informação. Tra-
balhando com Nelson e com José, es-
tou ampliando meu conhecimento.
Além das teorias laboratoriais, estou
aprendendo muito com a vivência de-
les”, dispara.

Para a pesquisadora Barbara Dias,
do Laboratório de Patologia, umas das
responsáveis pelo projeto, o IOC está
cumprindo seu papel em manter o pa-
trimônio cultural da ciência. “A res-
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tauração das Coleções ressalta o per-
fil empreendedor de Oswaldo Cruz.
Ele acreditava que, para fazer pesqui-
sa séria no país, seria necessário ter o
próprio acervo biológico interno. Não
adianta querer estudar febre amarela
no Brasil, como ele fez, trazendo pe-
ças de outros lugares do mundo”,
exemplifica.

Cada peça anatômica do acervo
da Coleção da Seção de Anatomia
Patológica corresponde a um caso es-
tudado para investigação de mortes
em decorrência de doenças como Cha-
gas e malária. A documentação é pre-
servada pela Casa de Oswaldo Cruz.
“Durante a ditadura militar, no episó-
dio conhecido como Massacre de Man-
guinhos, em 1970, parte da documen-
tação das coleções que compõem o
Museu foi destruída, assim como gran-
de parte das peças históricas. Muitas
das peças que compõem hoje o acer-
vo se salvaram porque foram escondi-
das pelos pesquisadores em outras
partes do campus ou até em suas resi-
dências”, conta Barbara.

Uma versão online do Museu Vir-
tual da Patologia está disponível para
testes em www.ioc.fiocruz.br/yf.

Coleção da Seção de
Anatomia Patológica

Composto atualmente por mais
de 850 peças anatômicas, o acervo
da Seção de Anatomia Patológica
foi iniciado por Oswaldo Cruz em
1903 e é resultado do trabalho de
grandes nomes da ciência nacional
desenvolvido até a década de 1970.
Embora tenham ocorrido perdas de
material principalmente durante os
anos de 60 e 70, as peças anatômi-
cas remanescentes constituem o
próprio documento histórico do tra-
balho de famosos patologistas da
Escola de Manguinhos.

Coleção de Febre Amarela

Composta por 498 mil casos -
amostras de fígado coletadas por
viscerotomia - o acervo foi gerado
pelo Laboratório de Histopatologia
implantado em 1931, quando o
contrato entre o governo Brasileiro
e a Fundação Rockfeller foi renova-
do, e os norte-americanos, através
do Serviço Cooperativo da Febre
Amarela, assumiram a responsabili-

dade pela campanha anti-amarílica
em quase todo o país. O acervo foi
transferido para o IOC em 1949 e
uma vasta documentação escrita,
impressa e iconográfica, preserva-
da pelo Departamento de Arquivo
e Documentação da Casa de Oswal-
do Cruz, acompanha o material.
Protocolos de pesquisas, registros de
casos da doença, fichas com laudos
da histopatologia, além de fotos de
indivíduos ou locais de coleta, fa-
zem parte da documentação.

Coleção do Departamento
de Patologia do IOC

Reunido a partir de 1984, o acer-
vo remete às atividades do Departa-
mento de Patologia do IOC e é com-
posto por material biológico e
documental humano e de animais de
experimentação. A coleção guarda
a história de pesquisas científicas que
vêm resultando em contribuições im-
portantes para o entendimento da
fisiologia humana e de algumas do-
enças, como a esquistossomose e a
angiostrongilíase.

Oswaldo Cruz em ação em seu
laboratório na Fiocruz: peças do
Museu incluem órgãos humanos
coletados pelo próprio sanitarista
(Arquivo COC/Fiocruz)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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integração e o povoa-
mento do interior do país,
bem como o incremento
da agricultura, estavam
entre os objetivos da Co-

missão de Linhas Telegráficas Estraté-
gicas do Mato Grosso ao Amazonas,
cujo comando militar ficou a cargo do
famoso marechal Candido Mariano da
Silva Rondon. Mais conhecida como
Comissão Rondon, ela realizou várias
viagens de exploração no noroeste do
país entre 1907 e 1915. Suas ativida-
des prioritárias e sistemáticas incluíam
não só a construção de postes e esta-
ções telegráficas, mas também inven-
tários científicos em áreas como zoo-
logia e botânica, com destaque para
a participação de naturalistas do Mu-
seu Nacional. É o que contam as his-
toriadoras da Fiocruz Dominichi
Miranda de Sá, Magali Romero Sá e
Nísia Trindade Lima em artigo recém-
publicado na revista História, Ciên-
cias, Saúde – Manguinhos.

Como resultado das atividades da
Comissão Rondon, foram depositados
no Museu Nacional, entre 1908 e
1916, cerca de 5.6 mil exemplares de
animais e 8.8 mil de plantas, sendo
que, entre eles, havia espécies até
então desconhecidas. A análise de
todo esse material rendeu dezenas de
publicações científicas, algumas delas
ainda consideradas fundamentais para
estudiosos da fauna e da flora da re-
gião. Ou seja: mesmo que a Comis-
são Rondon não tenha alcançado ple-
namente seu objetivo civilizatório de
povoar e modernizar os longínquos
sertões do noroeste brasileiro, ela con-
tribuiu bastante para o conhecimento
científico da região.

Contudo, os materiais zoológicos
e botânicos coletados nas expedições
demoraram anos ou até décadas para
serem organizados, analisados e co-
nhecidos. Alguns materiais, na épo-

ca, nem foram estudados por falta de
especialistas brasileiros. Houve tam-
bém amostras enviadas ao exterior
para análise por especialistas de paí-
ses como Alemanha, Estados Unidos
e Inglaterra. Essas trocas com cientis-
tas estrangeiros, porém, foram inter-
rompidas por causa das grandes guer-
ras mundiais.

Se análise dos materiais encontrou
dificuldades, mais difícil ainda foi o tra-
balho de coleta dentro da Floresta
Amazônica. Lá os naturalistas que

acompanhavam a Comissão Rondon
enfrentaram períodos de calor inten-
so seguidos por fortes temporais; mos-
quitos e doenças transmitidas por eles,
sobretudo a malária; rígida disciplina
militar; escassez de alimentos; com-
panheiros perdidos na mata e flecha-
dos por índios.

Isso sem contar os problemas de
transporte: a bagagem dos naturalistas
incluía instrumentos para captura e
acondicionamento dos espécimes cole-
tados, lentes, lupas, telas, vidrarias, pin-
ças, estiletes e toda sorte de apetrechos
científicos. Cuidar dessa bagagem não

era fácil, ainda mais durante as traves-
sias pela mata ou as viagens de barco.
Em não raras vezes, os naturalistas – sob
condições adversas e tendo que seguir
em frente – precisaram deixar para trás
instrumentos e espécimes da fauna e
flora já coletados. Parte dos materiais
também se perdeu nos freqüentes nau-
frágios das canoas.

Apesar de tantos contratempos,
a Comissão Rondon trouxe contribui-
ções ímpares para o desenvolvimento
científico brasileiro. Uma demonstra-

ção disso foi o que escreveu em 1945
o zoólogo Alípio de Miranda Ribeira,
que participou das expedições: “As
coleções reunidas durante a Comissão
Rondon fizeram em oito anos mais
pelo Museu Nacional do que tudo que
tinha sido realizado em 100 anos de
existência da instituição”. De acordo
com as historiadoras da Fiocruz que
assinam o artigo, os levantamentos ci-
entíficos da Comissão Rondon foram
decisivos para a valorização do traba-
lho dos naturalistas brasileiros e para
ampliar o conhecimento sobre exten-
sas áreas do interior do país.

A

Entre a aventura e a ciência
FIO DA HISTÓRIA

Naturalistas na Comissão Rondon

Rondon, segundo à esquerda, em 1914, na expedição científica Rondon-Roosevelt
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