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m seus 109 anos, a Fiocruz isolou diferentes agentes

patogênicos, produziu vacinas e fármacos, desenvolveu

conhecimentos científicos inéditos sobre doenças que

afligem o Brasil. Mas no rol das principais contribuições

à ciência não podemos de deixar de colocar em grande destaque a

descoberta da doença de Chagas, que completa 100 anos.

O feito inigualável de Carlos Chagas, que incluiu a descoberta do

parasito, do vetor e do ciclo da doença, aconteceu ainda na primeira década

de vida da Fundação. Pouco depois das campanhas sanitárias de Oswaldo

Cruz, a descoberta projetou a Fiocruz no cenário científico internacional e

ainda hoje inspira e motiva por sua genialidade e primazia - por isso é o

tema central desta edição de nossa Revista de Manguinhos.

Neste panorama, o leitor poderá conhecer não apenas o contexto

do momento da descoberta da doença, mas os avanços recentes, incluindo

terapia com células-tronco, transplantes e prospecção de novos fármacos –

ações que demonstram a capacidade da Fiocruz de agir na fronteira do

conhecimento, ao mesmo tempo em que se mantém fiel à missão de buscar

soluções para as mazelas do país.

Desde a descoberta de Chagas, a Fiocruz cresceu e se diversificou.

Como amostra desta pluralidade, a Revista de Manguinhos traz ações

que vão dos impactos do comportamento para a saúde pública até a

pesquisa experimental, passando por estudos que fazem um retrato da

sexualidade entre jovens universitários e do abuso sexual entre crianças.

O Programa de Vocação Científica, que desperta em estudantes do Ensino

Médio o gosto pela pesquisa, também é tema de destaque. Novidades

sobre a transmissão vertical do HIV, que ainda desafia os especialistas, e

o avanço do Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos completam o cardápio.

Boa leitura!

Paulo Gadelha
Presidente da Fundação Oswaldo Cruz

EDITORIAL

E

Carlos Chagas (Foto: Acervo COC)
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NOTAS

Onze alunos do programa de
pós-graduação da Fiocruz promovi-
do em parceria com o Ministério da
Saúde de Moçambique receberam,
em maio passado, diploma de capa-
citação profissional em ciências da
saúde (equivalente à especialização).
Este diploma corresponde à primeira
fase do Programa de Mestrado em
Ciências da Saúde, em andamento,
e faz parte da cooperação técnica do
governo brasileiro com países de lín-
gua portuguesa na África. A primei-
ra turma teve início em março de
2008, com o objetivo de formar pes-
quisadores e docentes voltados para
os aspectos laboratoriais e de fisio-
patologia de doenças infecciosas de
impacto no país.

A cerimônia de diplomação, que
ocorreu em Maputo, contou com a
presença da  vice-ministra da Saúde
de Moçambique, Aida Libombo, e do
embaixador do Brasil no país, Anto-
nio de Souza e Silva. Estavam presen-
tes também ao evento o diretor-geral
do Instituto Nacional de Saúde (INS)
de Moçambique, João Fumane, e o
diretor de Recursos Humanos do INS,
Antônio Mussa. “Vimos um grande
entusiasmo, por parte do Ministério

da Saúde de Moçambique, que este
programa continue e que possamos
formar várias turmas”, afirma Wilson
Savino, pesquisador da Fiocruz e um
dos coordenadores do programa de
pós-graduação em Moçambique.
“Nenhum país pode prescindir de in-
vestir em ciência. Trata-se de um in-
vestimento na própria soberania, na
capacidade de encontrar solução para
os problemas e as necessidades de
suas sociedades. Este trabalho na for-
mação de pessoal que Brasil e Mo-
çambique estão desenvolvendo jun-
tos é parte de um processo de
fortalecimento para construirmos os
nossos próprios caminhos, a nossa so-
berania, a nossa autonomia”, comple-
ta a vice-presidente de Ensino, Infor-
mação e Comunicação da Fiocruz,
Maria do Carmo Leal.

Ainda em 2009, será aberta
uma seleção para a segunda turma
de mestrado. A previsão é que as
aulas comecem em março do ano
que vem. Agora, a perspectiva dos
envolvidos é que o programa de
mestrado se consolide. Além disso,
cogita-se a possibilidade de abertu-
ra de um programa de doutorado
com enfoque semelhante.

IBGE adota
indicador da Fiocruz

O relatório anual sobre Indicado-
res de Desenvolvimento Sustentável,
do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), publicou um capí-
tulo específico para doenças relacio-
nadas ao saneamento ambiental ina-
dequado (DRSAI), na dimensão social
saúde, retratando as internações hos-
pitalares relacionadas a esse tipo de
saneamento. A representação deste
cenário social foi possível devido à cri-
ação de um novo indicador de saúde,
elaborado pelos pesquisadores do
Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães
(CPqAM/Fiocruz Pernambuco) André
Monteiro Costa e Carlos Pontes, este
último colaborador da instituição.

O indicador foi construído a partir
de um novo conceito que considera a
inadequação do saneamento e não a
sua ausência. “Consideramos que as
pessoas sempre dão um jeito de sanear
suas casas. Mesmo não havendo um
sistema de saneamento formal, elas
encontram alternativas: enterram os
dejetos, fazem fossas, canaletas etc”,
explicou Monteiro, que é engenheiro
sanitarista. Assim, o indicador foi
construído a partir da razão entre o nú-
mero de internações hospitalares por
doenças relacionadas ao saneamento
ambiental inadequado (DRSAI) por 100
mil habitantes.

A falta de saneamento sempre foi
apontada pelos que atuam na área da
saúde como uma das principais causas
de doenças evitáveis. No entanto, es-
sas projeções eram feitas sem que hou-
vesse um indicador que estimasse quais
doenças eram realmente consequência
da falta de saneamento e o número de
casos por doença. Com o novo indica-
dor os dados ficaram mais próximos da
realidade. “Não dava para saber a di-
mensão exata da situação porque do-
enças como as diarreias, que são res-
ponsáveis por um grande número de
casos, na guia de internação não têm
as suas causas especificadas, indican-
do se foram ocasionadas por proble-
mas ligados ao saneamento inadequa-
do ou por uma intoxicação alimentar.
Com o novo indicador conseguimos
traçar um cenário mais próximo do
real”, esclareceu Monteiro.

Fiocruz forma na África

Alunos do programa de pós-graduação da Fiocruz em Moçambique recebem diploma
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A comunidade da Fiocruz viveu, no
final de maio, mais um ciclo de renova-
ção dos gestores de suas 16 unidades
técnico-científicas, eleitos para o
quadriênio 2009-2013. O processo elei-
toral, participativo e democrático, inici-
ado ainda sob a presidência de Sergio
Arouca, nos anos 1980, repetiu-se com
muita emoção e alegria. A cerimônia de
apresentação dos gestores ocorreu no
mesmo dia em que a Fundação com-
pletou 109 anos de existência.

Assumiram os cargos Artur Roberto
Couto (Instituto de Tecnologia em
Imunobiológico/Biomanguinhos), Joel
Majerowicz (Centro de Criação de Ani-
mais de Laboratório/Cecal), Nara Aze-
vedo (Casa de Oswaldo Cruz/COC),
Antonio Ivo de Carvalho (Escola Nacio-
nal de Saúde Pública/Ensp), Isabel Bra-
sil (Escola Politécnica de Saúde Joaquim

Uma das maiores coleções de in-
setos da América Latina, a Coleção
Entomológica do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz) inaugurou suas no-
vas instalações no final de maio. São 5
milhões de exemplares coletados des-
de o início do século 20 por grandes
pesquisadores, como Adolpho Lutz e
Lauro Travassos, em suas expedições
pelo Brasil. O acervo representa a di-
versidade dos insetos na fauna do país
e a importância desses espécimes para
a história da ciência. O projeto é fruto
da parceria entre o IOC e Casa de
Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) e incluiu
a instalação de estantes deslizantes,
que facilitam o acesso e otimizam o es-
paço do acervo, garantindo sua expan-
são nos próximo 50 anos.

Ainda parte do processo de moder-
nização, a Coleção Entomológica do
IOC elaborou uma página na internet,
que pode ser acessada em http://
www.ioc.fiocruz.br/ce/index.htm.
“Nosso website já está disponível e seu
conteúdo traz a história e a estrutura
da coleção, informações sobre o acer-
vo, publicações e várias listas dos es-
pécimes-tipo, ou seja, exemplares que
são referência em taxonomia e siste-
mática, com acesso aberto e gratuito”,
explica Jane Costa,, curadora da Cole-
ção Entomológica do IOC e chefe do
Laboratório de Biodiversidade Entomo-
lógica do Instituto.

Os organismos marinhos podem for-
necer substâncias promissoras no comba-
te a determinados vírus. Em relação ao ví-
rus herpes tipo 1 (HSV-1), sabe-se que a
alga brasileira Dictyota menstrualis contém
uma molécula (DA-1) que apresenta gran-
de potencial para inibir sua ação. Com base
nessa potencialidade, a bióloga Tamara
Fogel, em sua dissertação em biologia pa-
rasitária pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/
Fiocruz), avaliou a atividade antiviral e a
toxicidade dessa molécula em compara-
ção à atividade e à toxicidade do extrato
bruto da alga da qual ela é retirada, verifi-
cando se há a possibilidade de uso desse
extrato em vez do produto isolado.

Novos diretores da Fundação

Venâncio/EPSJV), Hayne Felipe da Silva
(Instituto de Tecnologia em Fármacos/
Farmanguinhos), Eduardo Freese de Car-
valho (Centro de Pesquisa Aggeu Ma-
galhães/Recife), Samuel Goldenberg
(Instituto Carlos Chagas, Umberto Tri-
gueiros (Instituto de Comunicação e In-
formação Científica e Tecnológica em
Saúde/Icict), Carlos Maurício de Paulo
Maciel (Instituto Fernando Figueiras/IFF);
Mitermayer Galvão dos Reis (Centro de
Pesquisa Gonçalo Moniz/Salvador),
Roberto Sena Rocha (Centro de Pesqui-
sa Leônidas e Maria Deane/Manaus),
Eduardo Chaves Leal (Instituto Nacional
de Controle de Qualidade em Saúde/
INCQS), Tânia de Araújo-Jorge (Instituto
Oswaldo cruz/IOC), Valdiléa Veloso (Ins-
tituto de Pesquisa Clínica Evandro Cha-
gas/Ipec) e Rodrigo Corrêa (Centro de
Pesquisa René Rachou/Belo Horizonte).

“Os resultados mostraram que o ex-
trato bruto da D. menstrualis apresenta
atividade antiviral bastante significativa,
que provavelmente não está associada
somente à molécula DA-1 que ela con-
tém”, destaca a pesquisadora. Ela ex-
plica que o método usado para isolar a
DA-1 é de baixa eficiência, dispendioso
e dificulta o emprego dessa molécula
em grandes volumes. “A utilização do
extrato bruto da alga, dessa forma, fa-
cilitaria muito o trabalho e tornaria pos-
sível e viável o desenvolvimento de
fitoterápicos brasileiros contra o HSV-
1”. As algas usadas na pesquisa de
Tamara foram coletadas em Búzios (RJ).

Extrato de alga combate a herpesColeção Entomológica

Diretores eleitos tomaram posse no dia
em que a Fundação comemorava 109 anos
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DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

N
Fernanda Marques

ativo da Amazônia, o
pau-rosa (Aniba rosaeo-
dora Ducke) ficou famo-
so por sua casca verme-
lha e cheirosa da qual se

extrai o linalol, substância usada na
composição de perfumes como o
Chanel nº 5, o preferido de Marylin
Monroe. Porém, por causa da explo-
ração não sustentável do linalol, a ár-
vore quase foi extinta. Daqui a pou-
co, possivelmente, você já não se lem-
brará mais dessas informações. Porém,
se esta página de revista exalasse o
cheiro do pau-rosa, talvez você nun-
ca mais se esquecesse dessa história e
da necessidade de proteger não só a
espécie Aniba rosaeodora Ducke, mas
toda a biodiversidade brasileira. Con-
victos de que, quanto mais sentidos
são mobilizados, mais eficiente pode

ser a divulgação científica, profissio-
nais do Museu da Vida/Fiocruz cri-

aram o jogo Cheiro de quê?, que
utiliza o olfato para prender a
atenção e aguçar a curiosida-
de de crianças de 7 a 12 anos.

Um livro que conta uma
história de aventura, cartões
com dados sobre espécies
vegetais encontradas no Bra-

sil, fichas de atividades e potes
com cheiros variados: esse é o

conteúdo do jogo, para brincar so-
zinho ou, de preferência, com um gru-

po de amigos. “Nosso primeiro desa-
fio era fazer divulgação científica usan-
do sentidos menos explorados normal-
mente pelas crianças”, conta a jorna-
lista Luisa Massarani, pesquisadora do
Museu da Vida e coordenadora do pro-
jeto. “O segundo era inserir o olfato
no meio de uma trama que, ao mes-
mo tempo, combinasse literatura e ci-

ência. Não queríamos um enredo frag-
mentado, como uma história de aven-
tura que, vira-e-mexe, é interrompida
por uma lição clássica de botânica.
Nossa meta era misturar esses ingredi-
entes da forma mais natural possível”.

 Trama do livro acontece
em Narizópolis

O resultado é um livro no qual os
leitores são colocados dentro da tra-
ma, que se desenrola em uma cidade
fictícia com o sugestivo nome de
Narizópolis. Os participantes do jogo
experimentam os mesmos cheiros sen-
tidos pelos narizopolitanos e, durante
a leitura, são convidados a realizar ati-
vidades que os ajudam a compreen-
der o que está acontecendo dentro da
narrativa. Na história, um mesmo odor
é agradável para um personagem, de-
sagradável para outro e passa total-
mente despercebido para um tercei-
ro. Para constatarem, na prática, as
diferenças e as semelhanças entre as
pessoas quando o assunto é o olfato,
os jogadores enfrentam alguns desa-
fios, como tentar adivinhar um objeto
só pelo cheiro, de olhos vendados e
mãos para trás. “Teremos atingido
nosso objetivo se, depois de jogarem,
as crianças ficarem mais atentas aos
cheiros à sua volta”, conta Luisa.

Os participantes precisam ser bons
farejadores para descobrir os cheiros
que compõem a história. Para ajudá-
los, o texto e as ilustrações do livro for-
necem algumas dicas. Outras pistas
podem ser encontradas nos cartões
azuis que informam os jogadores so-
bre espécies da flora encontradas no
Brasil. Nessas fichas, os leitores podem
conhecer as principais características,
usos e curiosidades de cada planta. A
bananeira (Musa paradisiaca L.), por
exemplo, nos engana com um falso

Faro para o
conhecimento

Jogo usa cheiros
para apresentar

a diversidade da
flora brasileira

às crianças
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tronco, pois o que vemos, na verdade,
é a base das folhas. O caule, de fato, é
subterrâneo. O orégano (Origanum
vulgare L.), por sua vez, é uma palavra
de origem grega e significa “alegria da
montanha”. Suas aplicações vão mui-
to além de temperar massas e pizzas,
incluindo facilitar a digestão e tratar
tosse, bronquite e cólicas intestinais.
A artemísia (Artemisia vulgaris L.) é
mais uma espécie à qual têm sido atri-
buídas propriedades terapêuticas, con-
tra malária, anemia e verminoses, en-
tre outras doenças. Pau-brasil, man-
ga, murici e abricó-de-macaco são
outros exemplos de plantas contem-
pladas pelos cartões azuis.

Considerando-se que o Brasil abri-
ga, pelo menos, 55 mil espécies de
plantas, que a flora brasileira representa
cerca de um quarto das espécies exis-
tentes no mundo e que as plantas são
verdadeiras fábricas de aromas, nada
mais justo do que a botânica e o olfato
serem os temas centrais do jogo. No
entanto, ele reúne uma variedade de
outros assuntos, como a valorização da
cultura indígena. Um dos momentos
mais divertidos da trama é o encontro
das crianças da cidade com as de uma
tribo, o que rende
uma festa com
direito ao som

dos atabaques e a um banquete de
cupuaçu, pupunha e tucumã, entre
outros frutos. Nem tudo, porém, é fes-
ta: o livro também propõe uma refle-
xão sobre as línguas indígenas faladas
no Brasil – que eram em torno de 1.270
no século 16 e hoje são apenas cerca
de 180, sob risco de extinção. Outros
problemas discutidos são o desmata-
mento de milhares de quilômetros qua-
drados de floresta a cada ano e as
ameaças contra a nossa biodiversida-
de. “Buscamos a consultoria de espe-
cialistas para cada tema debatido no
livro”, destaca Luisa.

Escolas públicas, museus
e centros de ciência e

cultura receberão o jogo

O jogo é fruto de uma parceria
entre o Museu da Vida/Fiocruz, o Insti-
tuto de Química da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ) e a em-
presa IFF Essências e Fragrâncias. O
projeto foi aprovado no primeiro edital
de difusão e popularização da ciência
e tecnologia da Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro
(Faperj), em 2007. Mas a ideia de brin-

car com o olfato é anterior. Sua ori-
gem foi uma viagem que Luisa fez à
França, onde, por acaso, viu numa loja
um jogo que usava cheiros. “As seme-
lhanças entre o nosso jogo e esse que
vi na França param por aí”, avisa a
pesquisadora. “Desenvolvemos um
produto totalmente brasileiro, dirigido
às crianças brasileiras”, arremata.

Na primeira versão do jogo Chei-
ro de quê?, apoiada pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico (CNPq), não havia
um livro, mas um tabuleiro, e o nú-
mero de cheiros era maior. Foram pro-
duzidos apenas dez exemplares do
produto. Seus criadores viram a ne-
cessidade de reformular a proposta e
torná-la mais viável. Assim, com o
apoio da Faperj, criaram a atual ver-
são do jogo, que acaba de ficar pron-
ta, com tiragem de 500 exemplares.
Estes serão distribuídos, prioritaria-
mente, para escolas públicas, museus
e centros de ciência e cultura. As ins-
tituições interessadas em receber o
jogo devem escrever para o Núcleo de
Estudos da Divulgação Científica do
Museu da Vida (Casa de Oswaldo
Cruz/Fiocruz, Avenida Brasil 4.365 –

Manguinhos, CEP 21045-
900, Rio de Janeiro/RJ) ou
nestudos@fiocruz.br.
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Talita Rodrigues

ma oportunidade de al-
guém tão jovem, ainda no
Ensino Médio, ter seus
olhos abertos para esse
mundo extenso da pesqui-

sa científica e fazer uma escolha pro-
fissional mais consciente”. É assim que
a bióloga Melissa Cárdenas define a ex-
periência que teve há 15 anos no Pro-
grama de Vocação Científica (Provoc)
da Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio (EPSJV/Fiocruz). O Provoc, as-
sim como a Iniciação à Educação Poli-
técnica em Saúde (IEP) e o Projeto Tra-
balho, Ciência e Cultura (PTCC), é um
dos programas da EPSJV que desper-
tam o interesse pela ciência em um
grande número de estudantes. Ao lon-

“

Educação pela pesquisa
Programas da Escola Politécnica de Saúde da Fiocruz provam que é possível –
e bastante vantajoso – produzir conhecimento científico desde o Ensino Médio

go dos quase 23 anos de existência do
Provoc, mais de 1,7 mil estudantes já
passaram pelo programa e muitos,
entre eles Melissa, seguiram carreira
na área científica. “Queremos inserir
a pesquisa no âmbito da formação
humana e mostrar que com qualida-
de, responsabilidade e alegria se cons-
trói ciência. Nosso desafio é formar
jovens pesquisadores que produzam
pesquisa de qualidade”, diz a diretora
da EPSJV, Isabel Brasil.

Ciência para os jovens

A história do Provoc se confunde
com a trajetória da EPSJV, já que o pro-
grama surgiu em 1986, um ano de-
pois da criação da Escola. Nele, os alu-
nos são estimulados a produzir
conhecimento e estudar a saúde em

todos os seus aspectos, articulando as
diversas áreas do saber. “Após o
Provoc, tive certeza de que queria ser
bióloga e atuar na área de pesquisa.
Fiz mestrado e doutorado na área de
helmintologia. Fiz o concurso para a
Fiocruz porque sempre tive o sonho
de me tornar pesquisadora da Funda-
ção, desde o tempo do programa”,
conta Melissa, hoje no Laboratório de
Helmintos Parasitos de Peixes do Ins-
tituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz).
“Acho que essa experiência foi deci-
siva em toda a minha trajetória e sei
que pode ser decisiva na escolha de
jovens que farão parte da história da
ciência amanhã”.

O objetivo do Provoc é proporcio-
nar a alunos de Ensino Médio a vivência
no ambiente de pesquisa. Atualmente,

Anualmente, os trabalhos produzidos pelos alunos no âmbito do Projeto Trabalho, Ciência e Cultura (PTCC) são reunidos em um livro
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participam do programa 13 escolas pú-
blicas e privadas da cidade do Rio de
Janeiro, tais como o Colégio Pedro II, os
Colégios de Aplicação da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e da
Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), o Colégio São Vicente de Paulo
e o Centro Educacional Anísio Teixeira
(Ceat). Para incluir também os jovens
do entorno da Fiocruz, desde 1999 mo-
radores da comunidade da Maré são
selecionados pelo Centro de Estudos e
Ações Solidárias da Maré e pela Rede
de Desenvolvimento da Maré para par-
ticipar do programa. Os moradores da
comunidade de Manguinhos foram con-
templados com o Provoc-Dlis (Desenvol-
vimento local, integrado e sustentável),
a partir de 2004, e com o Provoc-So-
mar (Comissão de Responsabilidade
Socioambiental de Biomanguinhos/Fio-
cruz), desde 2008.

A cada ano, cerca de 100 novos
alunos entram no Provoc e são enca-
minhados para unidades da Fiocruz de
acordo com suas áreas de interesse. No
primeiro ano, na Etapa Iniciação, acom-
panham o trabalho de um pesquisa-
dor indicado para ser seu orientador.
“Nessa fase, os alunos vivenciam a prá-
tica da pesquisa, conhecem mais o
tema que irão estudar e aprendem so-
bre o método científico”, explica a co-
ordenadora do Provoc, Cristina Araripe.
A partir do segundo ano, iniciam a Eta-
pa Avançado, concluída juntamente
com o Ensino Médio. Nessa fase, apre-
sentam um projeto individual e, a par-
tir daí, produzem um trabalho de pes-
quisa que será apresentado ao final do
programa, durante a Semana de Vo-
cação Científica do Provoc, que teve
sua 14ª edição em abril deste ano.

Matheus da Silva, de 18 anos, é um
dos estudantes que concluíram o Provoc
em 2009, com o trabalho A Família Real
no Rio de Janeiro: doenças e práticas
terapêuticas no período joanino. Para
Matheus, o programa foi importante
para lhe abrir novos horizontes profissi-
onais. “Pude vivenciar o ambiente de
pesquisa, conviver com alguns dos me-
lhores pesquisadores do país e ter cer-
teza sobre a minha vocação. Vi que não
existe só a carreira de professor de his-
tória: também posso ser historiador e

continuar sendo um pesquisador”, diz
Matheus, que atualmente cursa histó-
ria na UFRJ. Ex-aluno do Colégio de
Aplicação da Uerj, ele atuou na Casa
de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz). “Na
faculdade, vejo que muita gente não
tem ideia de como fazer um projeto de
pesquisa e eu já sei. Com o Provoc, tam-
bém ganhei uma formação humana,
aprendi a seguir regras, cumprir prazos”,
afirma Matheus, que hoje é bolsista do
Programa Institucional de Bolsas de Ini-
ciação Científica (Pibic) na própria COC.

Em 1996, houve uma descentrali-
zação e ampliação do Provoc para ou-
tras áreas do conhecimento. Desde en-
tão, o Centro Brasileiro de Pesquisas
Físicas (CBPF), o Centro Técnico Cientí-
fico (CTC) da Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e o
Centro de Pesquisas Leopoldo Miguez
de Mello (Cenpes/Petrobras) se torna-
ram parceiros do programa e passaram
a oferecer o Provoc também em suas uni-
dades. O programa também é realizado
nas unidades regionais da Fiocruz na
Bahia, em Minas Gerais e Pernambuco.

Pesquisa no currículo

Diferente do Provoc, que é volta-
do a estudantes de outras escolas, a
EPSJV desenvolve também a Iniciação
à Educação Politécnica em Saúde (IEP)
e o Projeto Trabalho, Ciência e Cultu-
ra (PTCC), dirigidos a seus próprios
alunos. Na IEP, que abrange os três

anos de formação dos cursos técnicos
de nível médio em saúde, os profes-
sores desenvolvem com os estudan-
tes os quatro eixos considerados
estruturantes para a formação politéc-
nica em saúde – política, trabalho,
saúde e ciência e cultura. “Queremos
que os alunos discutam as questões
comuns a todas as habilitações técni-
cas oferecidas, se situem no campo
da saúde e tenham uma visão geral
de como sua área se relaciona com as
outras. Discutimos a formação políti-
ca dos alunos, as políticas de saúde, a
construção do processo saúde-doen-
ça e desenvolvemos a visão crítica
deles como trabalhadores, tudo isso
promovendo a iniciação científica”,
explica a coordenadora da IEP, Ana
Lúcia Pontes.

O PTCC, por sua vez, tem como
objetivos promover a educação pela
pesquisa e tornar os jovens produto-
res de conhecimentos. O programa é
integrado ao IEP e desenvolvido a par-
tir do segundo ano, quando os estu-
dantes começam a definir o tema da
monografia de conclusão de curso. “O
PTCC introduz um modelo de pensa-
mento lógico-científico. Com isso, os
alunos começam a aprender como
estruturar a lógica do pensamento e
produzir o conhecimento científico a
partir dessa lógica. Não é comum alu-
nos de Ensino Médio produzirem um
trabalho científico. Normalmente, essa

Matheus apresenta
seu trabalho na
Semana de Vocação
Científica do Provoc
(Foto: Talita Rodrigues)
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é uma exigência da graduação. Mas,
na EPSJV, com essa experiência, os alu-
nos aprendem sobre o método cientí-
fico desde o Ensino Médio”, diz o co-
ordenador do PTCC, Mário Newman

Com os alunos do primeiro ano,
uma das atividades da IEP é a realiza-
ção do trabalho de integração (TI): or-
ganizados em grupos e orientados por
professores, os estudantes produzem
e sistematizam conhecimentos sobre
um tema da área de saúde. “O TI é
interessante porque articula os conteú-
dos da IEP com a prática e permite que
cada um vá para a área que tem mais
afinidade”, diz a aluna Maria Paula
Barbosa, do segundo ano do curso de
análises clínicas. Em 2008, ela partici-
pou do grupo que estudou o tema
transplante e doação de órgãos.

Ao final do primeiro ano, durante
um seminário, os estudantes apresen-
tam os resultados do TI nos mais diver-
sos formatos: vídeos, peças de teatro,

cartazes etc. Outro instrumento de ava-
liação é o portfólio, que reúne as ex-
periências pedagógicas de cada um,
incluindo as atividades dos eixos
temáticos e os relatórios do TI. Com o
portfólio, os alunos têm a oportuni-
dade de demonstrar os conhecimentos
adquiridos, refletir sobre o processo de
aprendizagem, produzir conhecimento
e exercitar a capacidade de escrita e ex-
pressão. “O portfólio é uma coleção das
atividades com uma reflexão do proces-
so de aprendizagem pelo aluno”, expli-
ca a coordenadora do IEP, Ana Lúcia.

O TI era uma das atividades de que
a aluna Camila de Paula Eccard mais
gostava na Escola. Ela participou do
grupo que, em 2008, pesquisou o
tema regionalização. “O TI é uma
oportunidade de colocarmos em prá-
tica o que aprendemos na sala de aula
e também de exercitar nossa criativi-
dade”, diz Camila, do segundo ano
de gerência de saúde.

É a partir do segundo ano que a
IEP trabalha o eixo ciência e cultura e
aumenta a integração com o PTCC,
já que, no final desse período, os alu-
nos apresentam seus pré-projetos de
monografia. Para fortalecer a escrita
e promover a inclusão dos estudantes
nesse meio, são realizadas oficinas de
leitura e produção de textos científi-
cos, articuladas com a discussão so-
bre os processos de construção e di-
fusão do conhecimento.

Para elaborar o PTCC, os alunos es-
colhem entre temas ligados à habilita-
ção que estão cursando ou algum as-
sunto de formação geral, uma vez que
fazem o Ensino Médio integrado ao
curso técnico. As monografias devem
articular os conhecimentos e práticas
da educação básica e da educação pro-
fissional. “O início da monografia é um
pouco assustador. Achamos que somos
imaturos, nos sentimos inseguros. Mas,
quando terminamos, ficamos com uma

Marina, ex-aluna da EPSJV, apresentou
monografia sobre a indústria cultural e
os reality shows. Hoje, ela cursa ciências
sociais na Uerj (Foto: Talita Rodrigues)
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Seleção para o Provoc

Para participar do Provoc, os
jovens devem estar cursando o
primeiro ano do Ensino Médio
em uma das escolas convenia-
das. As inscrições são feitas
diretamente nas instituições e,
anualmente, de março a junho,
as escolas fazem a seleção.

Mais informações sobre o Provoc
no site www.epsjv.fiocruz.br ou
pelo e-mail provoc@fiocruz.br.

bagagem brilhante. É muito gratifican-
te fazer o trabalho, principalmente
quando escolhemos um tema que nos
instiga a curiosidade para aprender
mais sobre o assunto”, conta a ex-alu-
na Marina Garcia, formada em 2008,
quando apresentou a monografia In-
dústria cultural e semicultura: o caso
dos reality shows. Atualmente, ela cur-
sa ciências sociais na Uerj e é estagiá-
ria do Núcleo de Tecnologias Educaci-
onais (Nuted/EPSJV).

Quando chegam ao terceiro ano,
é hora de os alunos produzirem a mo-
nografia, acompanhados por um ori-
entador. Antes, eles participam de se-
minários preparatórios. No final do ano,
fazem a defesa para uma banca for-

mada por três avaliadores. “A experi-
ência de fazer a monografia traz um
salto de qualidade humana impressio-
nante para os alunos, que saem da es-
cola muito mais preparados para tra-
balhar, prestar o vestibular e também
ingressar na vida acadêmica”, conta
Newman, coordenador do PTCC.

 Os alunos concordam. “Fazer
um trabalho científico ainda tão jo-
vem foi uma experiência sensacional
e única. Dizer que já sei como fazer
um projeto científico, que entendo de
metodologia e que sou cria da Fio-
cruz é um diferencial sem igual”, des-
taca o ex-aluno Guilherme Ferreira,
aprovado com a monografia A biotec-
nologia como realidade comercial: a

bioeconomia, o acesso
aos medicamentos e a
crise de pesquisa e desen-
volvimento. Hoje, ele cur-
sa farmácia na Universi-
dade Federal Fluminense
(UFF) e já participa de
uma experiência no De-
partamento de Geoquí-
mica da mesma institui-
ção. “Estar envolvido em
um projeto de pesquisa é
uma visão de mundo
completamente amplia-
da da realidade, algo
que, talvez, só viríamos a desenvol-
ver na graduação ou, eventualmen-
te, em uma pós-graduação. Esse é

aquele tipo de coisa pela qual é mui-
to difícil passar, mas, quando passa-
mos, ficamos extremamente satisfei-
tos”, completa.

Produção de
conhecimento

Anualmente, os trabalhos produ-
zidos pelos alunos para o PTCC são
reunidos em um livro: trata-se da sé-
rie Iniciação científica na educação
profissional em saúde: articulando tra-
balho, ciência e cultura, publicada pela
EPSJV e que, em 2009, chegou à quar-
ta edição. A produção científica dos
alunos da EPSJV, porém, não fica res-
trita aos limites da Escola. A mono-
grafia da ex-aluna Natália Paiva, por

exemplo, gerou o arti-
go científico Sistema de
Informações sobre Nas-
cidos Vivos: um estudo
de revisão, publicado
em março deste ano na
revista Ciência & Saúde
Coletiva da Associação
Brasileira de Pós-Gradu-
ação em Saúde Coletiva
(Abrasco). O livro Clona-
gem: benefícios e riscos,
de autoria da ex-aluna
Danielle Bonfim, tam-
bém é fruto da produção

científica desenvolvida na EPSJV. Publi-
cado em 2005 pela editora Interciência,
a obra se originou do trabalho produ-
zido por Danielle para o PTCC.

Outro exemplo é Kim Costa, de
19 anos, que ganhou uma bolsa de
jovem cientista nos Estados Unidos
após desenvolver uma monografia so-
bre o uso de novos métodos de expe-
rimentação animal em pesquisas. For-
mada pela EPSJV em 2007, Kim, que
fez o curso de análises clínicas, parti-
cipou do The National Youth Science
Camp, um programa norte-america-
no que seleciona os melhores jovens
cientistas dos Estados Unidos e de
outros oito países. “Acho que o estí-
mulo à produção científica dado pela
EPSJV aos alunos é muito importante
porque o Brasil ainda precisa se de-
senvolver muito na área de pesquisa
científica. A escola mostra aos alunos
que os jovens podem ser produtores
de conhecimento”, ressalta.
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INOVAÇÃO

Flávia Lobato

ara erguer o Centro Inte-
grado de Protótipos, Bio-
fármacos e Reativos para
Diagnósticos (CIPBR), um
dos pilares do Brasil na

área de inovação, o Instituto de Tec-
nologia em Imunobiológicos (Bioman-
guinhos/Fiocruz) começou inovando
desde a base da construção: a gestão
da construção do empreendimento. A
implantação do CIPBR – mais moder-
no e inédito centro do país para de-
senvolvimento de vacinas virais e bac-
terianas, biofármacos e reativos para
diagnóstico, e para produção de bio-
fármacos e reativos – foi programada
para ser executada parceladamente.
São três fases principais realizadas por
meio de licitações distintas e autôno-

Gestão
inovadora para
produzir saúde
Mais moderna planta de protótipos para
desenvolvimento de vacinas, biofármacos e
reativos para diagnóstico do país está sendo
construída em etapas, o que confere maior
qualidade e menor custo

mas, o que agiliza o
tempo de implementação

do projeto, amplia a competi-
tividade – viabilizando a participa-

ção de empresas especializadas em
cada etapa –, economiza recursos e
facilita o gerenciamento.

Com recursos do Fundo Tecnoló-
gico do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (Funtec/
BNDES) e apoio do Ministério da Saú-
de, por meio da Secretaria de Ciên-
cia, Tecnologia e Insumos Estratégi-
cos e da Secretaria de Vigilância em
Saúde, o CIPBR produzirá insumos
como os biofármacos alfaepoetina
humana recombinante (empregada
contra anemia grave), o antiviral
alfainterferona 2b humano recombi-
nante e o interferon peguilado (usa-
dos no tratamento de hepatites
crônicas causadas pelos vírus B e C),
além de reativos para diagnóstico la-
boratorial de diferentes doenças.

O novo centro de Biomanguinhos
faz parte da política estratégica nacio-
nal de desenvolvimento em saúde. Sua
concepção integrada possibilitará me-
lhor relacionamento entre as várias ati-
vidades, além da racionalização das
operações e da manutenção técnica,

acarretando redução de custos.
O CIPBR permitirá, ainda, a produ-

ção de lotes experimentais em condi-
ções de Boas Práticas de Fabricação
(BPF) e com qualidade assegurada para
uso em estudos clínicos.

Planejamento leva
à economia de recursos

O projeto foi dividido em três par-
tes principais: a construção do edifício,
já concluída; a instalação dos sistemas
de ar condicionado e sua automação,
em estágio adiantado; e a execução de
instalações de arquitetura, elétrica e tu-
bulação, em andamento. “Este fracio-
namento da obra garante a execução
dos projetos por empresas especializa-
das, conferindo mais flexibilidade e
melhor controle sobre as etapas, que
correm em paralelo. Os custos diminu-
em devido à execução dos serviços di-
retamente pela empresa vencedora da
licitação, sem desencadear diversas sub-
contratações”, explica o gerente do pro-
jeto CIPBR, Luiz Alberto Lima. “Existe
uma maior interação entre as diversas
fases da construção, que acontecem de
forma mais organizada. Isso também
exige que a gestão da obra seja cuida-
dosa e atenta. É um empreendimento
bastante complexo”, completa o enge-
nheiro responsável pela obra, Henrique
Valente. Segundo ele, mudanças no
processo, tais como as exigências cres-
centes dos órgãos normativos, podem
ser acompanhadas de perto.
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A planta
de protótipos

Um dos maiores gargalos
tecnológicos ao avanço dos projetos

de desenvolvimento de vacinas e ou-
tros imunobiológicos importantes para
a saúde pública brasileira é a inexis-
tência de uma planta de protótipos
com todas as características e exigên-
cias estabelecidas pelas normas de BPF
e biossegurança. A construção de uma
planta que contemple estes requisitos
é uma garantia: projetos que apresen-
tarem viabilidade tecnológica e eco-
nômica e forem de interesse para a
saúde pública poderão avançar para
as etapas que precedem a produção
propriamente dita – estudos de
escalonamento, busca de melhores
rendimentos e produção de lotes ex-
perimentais para uso clínico em con-
dições de BPF. A principal função des-
ta planta é viabilizar a transição do
desenvolvimento tecnológico para a
produção, garantindo a qualidade
exigida pela Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa).

O projeto prevê a completa inde-
pendência de três linhas de processo,
impedindo o cruzamento de ativida-
des. Além disso, as entradas e saídas
são distintas para pessoal, insumos e
material acabado. Outro aspecto im-
portante é a racionalização das ope-
rações e a manutenção técnica de in-
fraestrutura de apoio. Uma parte das
atuais utilidades do Complexo Tecno-
lógico de Vacinas (CTV/Biomangui-
nhos) será usada para servir ao CIPBR,
que atenderá a projetos da Fiocruz e
também de outras instituições públi-
cas ou privadas que tenham projetos
em fase de estudos clínicos ou
multicêntricos.

Estímulo à
capacitação tecnológica

Com a construção do CIPBR, Bio-
manguinhos ampliará a capacidade
produtiva de toda a sua linha de pro-

dutos. Em rela-
ção aos biofárma-
cos, terá capacidade
para produzir toda a
demanda do Ministério
da Saúde de alfaepoetina
humana recombinante (em
torno de 35 bilhões de uni-
dades internacionais ou 17,5
milhões de frascos na apresen-
tação de 2000UI) e de interferon
alfa 2b humano recombinante (cer-
ca de 1,5 bilhão de unidades inter-
nacionais ou 6 milhões de frascos na
apresentação de 3MUI). Também terá
capacidade adicional para produzir ou-
tros biofármacos de interesse para a
saúde pública e que utilizem as mes-
mas plataformas tecnológicas. A nova
planta de reativos permitirá, ainda, a
produção de cerca de 30 milhões de
testes para diagnóstico laboratorial de
doenças de grande impacto na saúde
pública nacional.

Com o CIPBR em pleno funciona-
mento, Biomanguinhos poderá parti-
cipar cada vez mais das políticas de
desenvolvimento em saúde, contribu-
indo para a ampliação da infraestrutu-
ra e a redução da dependência no setor
de vacinas, medicamentos especiais e
reativos para diagnóstico. O novo cen-
tro representa o fortalecimento da ca-
pacidade de inovação, além da inte-
gração entre as instituições de ciência
e tecnologia e os setores produtivos
público e privado.

CIPBR em números
6 andares, entre áreas de laboratório e pisos técnicos

34 m de altura
17 mil m2 de área

112 ambientes dentro do prédio

150 pessoas
trabalhando
 diariamente

 na obra

capacidade média para produzir
23,5 milhões de frascos de
 biofármacos e 30 milhões de

testes para diagnóstico
laboratorial ao ano

Portfolio
Para conhecer as
vacinas, os reativos
e os biofármacos
produzidos em
Biomanguinhos,
acesse
www.bio.fiocruz.br
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U
Rafael Vinícius

ma plataforma virtual com
informações sobre ensaios
clínicos está sendo desen-
volvida pelo Centro Latino
Americano e do Caribe de

Informação em Ciências da Saúde
(Bireme) e será coordenada pelo Institu-
to de Comunicação e Informação Cien-
tífica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fio-
cruz). Ensaios clínicos são estudos com
seres humanos com o objetivo de des-
cobrir ou verificar os efeitos de um pro-
duto sob investigação. Com o Registro
Brasileiro de Ensaios Clínicos (Rebrac), a
comunidade científica e a sociedade em
geral terão acesso livre às evidências so-
bre a eficácia e a segurança das inter-
venções em saúde, inclusive no que diz
respeito aos eventos adversos dos medi-
camentos investigados. Inédito no país,
o Rebrac garantirá mais transparência aos
ensaios clínicos financiados com recur-
sos públicos e privados.

Divulgados em publicações cientí-
ficas, os resultados estatisticamente sig-
nificativos e positivos são privilegiados,
em detrimento dos resultados negati-
vos dos medicamentos testados, que,

em geral, não são publicados. Atual-
mente, existe uma conjuntura que

prioriza esse modelo de divul-
gação, seja por interesses

editoriais ou da indústria
farmacêutica. Dessa for-

ma, as experiências
sem êxito permane-
cem desconhecidas,
o que pode levar a
novos investimentos
para procedimentos
já identificados
como ineficientes.

De acordo com
o pesquisador Josué

Laguardia, do Labora-
tório de Informação em

Saúde do Icict, estudos
com dados da Food and

Drug Administration (FDA) –
agência norte-americana res-

Mais transparência para
as pesquisas clínicas
Plataforma virtual inédita no
Brasil colocará à disposição dos
pesquisadores e da sociedade
informações sobre os estudos
com seres humanos

ponsável por regular alimentos e medi-
camentos – mostram que quase 60%
das pesquisas com novas drogas não
são publicadas mesmo cinco anos após
a conclusão das investigações. “Isso
ocorre devido ao viés de publicação, em
que os artigos publicados são os que
apresentam resultados positivos, obti-
dos em amostras grandes, favoráveis
aos financiadores da pesquisa”, afirma.

O Rebrac permitirá que os estudos
não transformados em artigos – em ge-
ral, aqueles que têm resultados negati-
vos – estejam acessíveis para elaboração
de meta-análises, dando subsídios para
a medicina baseada em evidências (a que
aplica o conhecimento científico na prá-
tica clínica). “Os pesquisadores e a soci-
edade terão mais uma fonte de informa-
ção por meio do Rebrac, que registrará
todos os ensaios clínicos feitos com se-
res humanos”, destaca Laguardia. “A im-
portância do Rebrac é enorme para o Bra-
sil, já que o país passará a contar com
um espaço virtual no qual qualquer pes-
soa terá acesso aos estudos clínicos que
estão sendo feitos em território nacio-
nal”, acrescenta.

O registro terá regras para saber o
que será anotado: como, quando, onde
e por quem são perguntas que serão
respondidas em todos os estudos. “A
nossa proposta é o registro de qualquer
investigação em seres humanos volta-
da a descobrir ou verificar os efeitos clí-
nicos, farmacológicos e farmacodinâmi-
cos de um produto sob investigação”,
resume Laguardia.

A iniciativa de desenvolver o Rebrac
é resultado da união de esforços entre a
Organização Mundial da Saúde (OMS),
a Secretaria de Ciência, Tecnologia e In-
sumos Estratégicos do Ministério da Saú-
de, a Bireme e a Fiocruz, por meio do
Icict e com o apoio da Vice-Presidência
de Pesquisa e Laboratórios de Referên-
cia (VPPLR). A plataforma brasileira, que
deverá estar disponível no segundo se-
mestre de 2009, abordará desde a subs-
tância estudada até o número de paci-
entes envolvidos no ensaio clínico. A
expectativa é que ela se torne referência
na América Latina. Países como Grã-
Bretanha, China, Índia, Japão, Austrália,
Irã, Holanda, Sri Lanka e Alemanha já
dispõem de um registro nos mesmos
moldes do projeto brasileiro.

INFORMAÇÃO
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transmissão vertical do
HIV, que pode ocorrer de
mãe para filho durante a
gestação, trabalho de par-
to e por meio da ama-

mentação, é responsável pela quase
totalidade de casos de Aids em crian-
ças no Brasil. Para evitar esse tipo de
transmissão, o Ministério da Saúde
(MS) recomenda a realização do teste
de HIV pelas mães em consultadas pré-
natais ou no momento do parto. No
entanto, apesar da aceitação do teste
ser alta, a baixa oferta nos postos de
saúde é um dos principais fatores as-
sociados à sua não realização. Isso é o
que aponta a tese de doutorado em
saúde pública da médica Valdiléa
Veloso, diretora do Instituto de Pes-
quisa Clínica Evandro Chagas (Ipec/Fio-
cruz). Defendido na Escola Nacional
de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp),
também da Fiocruz, o estudo avaliou
como se dá, no Brasil, a testagem para
HIV na gravidez e no parto, além de
ter analisado a viabilidade da utiliza-
ção do teste rápido e dos fatores as-
sociados à infecção em mães que des-
conheciam sua situação sorológica
quando admitidas na maternidade.

“A identificação das gestantes in-
fectadas pelo HIV é uma etapa fun-
damental na estratégia de prevenção
da transmissão dessa infecção para os
filhos dessas mulheres”, afirma a pes-
quisadora. “Essa transmissão pode ser
reduzida para menos de 1% com a

Prevenção
tamanho

Teste rápido de HIV pode
auxiliar a redução da
transmissão de mãe para filho

famíliafamíliafamíliafamíliafamília

administração de antirretrovirais du-
rante a gravidez, no momento do par-
to ou no recém-nascido em suas pri-
meiras horas de vida, combinada com
a substituição do aleitamento mater-
no pelo uso da fórmula infantil”. Se-
gundo Valdiléa, o ideal é que o teste
seja realizado o mais cedo possível na
gravidez, se possível, antes do tercei-
ro trimestre de gestação, quando ocor-
re a maior parte das transmissões. Por
isso, uma boa estratégia seria a am-
pliação de sua realização nas primei-
ras consultas pré-natais.

Resistência a transformar
o exame em rotina

A pesquisadora aponta que ocor-
rem anualmente no país cerca de 12,5
mil partos de mulheres infectadas por
HIV, mas que, em média, apenas
51,7% são cobertos com a adminis-
tração da zidovudina (AZT) injetável,

como recomenda o MS. O estudo de
Valdiléa consultou 2.234 grávidas em
12 cidades localizadas nas regiões Cen-
tro-Oeste, Sudeste e Sul. Diversos fo-
ram os fatores encontrados que estão
funcionando como obstáculos a esse
processo de testagem para HIV, dentre
eles a falta de ofertas do teste pelos
médicos no exame pré-natal e a difi-
culdade da rede laboratorial em reali-
zar o exame e retornar seu resultado
para o médico em tempo hábil, seja
por problema de recursos humanos ou
pela falta de kits de diagnóstico. “A
maior parte das mulheres, inclusive as
de renda mais baixa, fazem pré-natal,
mesmo que não façam um número
grande de consultas”, comenta Valdi-
léa. “No entanto, observa-se uma re-
sistência dos profissionais a transformar
o exame em um procedimento de roti-
na, já que a incorporação do serviço
demanda treinamento, além de ser

A amamentação é uma
das formas pelas quais
pode ocorrer a transmissão
do HIV de mãe para filho

PESQUISA
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uma tarefa a mais. Mas não é razoável
que isso demore tanto tempo para
acontecer”.

Segundo Valdiléa, a ampliação da
disponibilização de testes rápidos de
HIV, como o produzido pelo Instituto
de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-
manguinhos/Fiocruz), para o uso pré-
natal ou no momento do parto pode
contribuir para diminuir o risco de trans-
missão. “O teste é simples de fazer,
pode ser realizado por qualquer pes-
soa da equipe médica, inclusive por
enfermeiras, e elimina uma etapa com-
plicada, mais cara e demorada que é o
envio para laboratórios”, explica a pes-
quisadora. “No Brasil, há um sistema
de saúde de acesso universal, ampla
disponibilidade de antirretrovirais e um
teste rápido de HIV nacional, ou seja,
já temos todos os recursos. Precisamos
reduzir rapidamente o atraso em rela-
ção aos países mais desenvolvidos”.

Além disso, a pesquisadora desta-
ca a possibilidade de que a população
com menor número de cuidados pré-
natal e, por consequência, com menor
acesso ao teste de HIV, seja justamen-
te a que concentra uma proporção
maior de mulheres infectadas pelo ví-
rus. “Há toda uma necessidade de fa-
zer um aconselhamento, caso o resul-

tado seja positivo, e isso pode compli-
car bastante se a mulher ainda faz seu
tratamento pré-natal em um lugar e
dá a luz em outro diferente, o que é
bastante comum em classes mais bai-
xas”, esclarece Valdiléa. De acordo com
ela, todos esses fatores combinados re-
sultariam em uma proporção significa-
tiva de mulheres infectadas pelo HIV
chegando ao parto sem conhecimento
da sua situação sorológica e, portanto,
sem oportunidade de receber as inter-
venções para a redução da transmissão
vertical e os cuidados necessários à con-
servação da sua própria saúde.

Mais consultas no pré-
natal estão associadas a

maior oferta do teste

Uma outra questão destacada pela
pesquisadora é o fato de que a realiza-
ção do teste de HIV no momento do
parto pode ter consequências proble-
máticas para a amamentação das cri-
anças. “Muitas vezes, o resultado de-
mora a chegar, o que impede o início
do aleitamento”, diz Valdiléa. “O efei-
to disso é muito negativo, pois um per-
centual bem pequeno das mulheres em
relação ao todo vai estar infectado,
acarretando em problemas para a ama-
mentação de bebês que não são posi-

tivos e precisam ser alimentados pelo
leite materno nas primeiras horas de
vida”. A pesquisadora explica ainda que
a transmissão por meio do aleitamento
está associada a um risco adicional de
cerca de 14% de o bebê adquirir HIV.

O estudo de Valdiléa ainda verifi-
cou como se dá a identificação de mu-
lheres infectadas pelo HIV por ocasião
do parto em maternidades no Rio de
Janeiro e em Porto Alegre. Ao todo,
foram avaliadas 5.193 grávidas e os re-
sultados diferiram nas duas capitais. No
Rio, a maior parte das mulheres foi tes-
tada no pós-parto (66%), enquanto em
Porto Alegre a quase totalidade (92,5%)
foi testada no trabalho de parto. A
prevalência de infecção pelo HIV foi
maior em Porto Alegre (6,5%) do que
no Rio (1,3%). “Conhecer a importân-
cia do teste de HIV para a prevenção da
transmissão vertical e ter frequentado
um maior número de consultas pré-na-
tal se mostraram associados a maior
chance de receber a oferta do teste”,
elucida a pesquisadora. “Além disso, fi-
cou claro que é preciso sensibilizar e
mobilizar os profissionais de saúde para
que os serviços possam contribuir para
diminuir as iniquidades determinadas
pelas desigualdades sociais no acesso a
estes procedimentos”.

Profissionais de saúde sensibilizados e mobilizados ajudam a diminuir as iniquidades
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s narrativas de homens
jovens são o ponto de
partida de um estudo da
Fiocruz que tem como
objetivo principal identifi-

car a interface entre iniciação sexual,
identidade masculina e saúde. Depois
de ouvir e analisar os relatos de uni-
versitários do Rio de Janeiro, a pes-
quisa constatou que eles atribuem di-
ferentes significados à iniciação sexual.
Além disso, sentem-se pressionados a
agir de acordo com roteiros sociais que
ditam como um indivíduo deve se
comportar para provar sua masculini-
dade. Preservativo esquecido, inicia-
ção sexual cada vez mais cedo e gran-
de preocupação com a performance
foram alguns dos aspectos avaliados
pelo estudo.

O estudo foi iniciado no mestra-
do e vem sendo ampliado no douto-
rado da pedagoga Lúcia Emilia Figuei-
redo de Sousa Rebello, desenvolvidos
no Instituto Fernandes Figueira (IFF/
Fiocruz), sob orientação do sanitaris-
ta Romeu Gomes. O trabalho é parte
de uma pesquisa maior, aprovada pelo

A
primeira
vez
deles
Ao narrarem sua iniciação
sexual, jovens revelam como
um padrão hegemônico de
masculinidade influencia o
comportamento e a saúde
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Conselho Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico (CNPq),
que visa analisar os sentidos atribuí-
dos por homens à sexualidade mas-
culina e aos cuidados de saúde sexu-
al, também em desenvolvimento no
IFF. O estudo rendeu um artigo publi-
cado no início deste ano no periódico
Ciência & Saúde Coletiva.

Na maioria das vezes, tanto no
senso comum como no meio acadê-
mico, a iniciação sexual se apresenta
associada à primeira relação sexual
entre pessoas de sexos opostos. No
entanto, conforme mostra o artigo,
identificar e trabalhar com os diferen-
tes significados que os indivíduos atri-
buem à experiência de iniciação sexu-
al permite uma análise que reflete
aspectos subjetivos e questões socio-
culturais – fundamentais para a com-
preensão dos scripts que permeiam a
conduta sexual masculina. Apesar des-
sa importância, só mais recentemen-
te as percepções dos jovens sobre este
e outros assuntos envolvendo a sexu-
alidade começaram a ser valorizadas
como matéria-prima para pesquisas e

intervenções na área da saúde sexual
e reprodutiva.

Iniciação sexual
cada vez mais cedo

Para os universitários ouvidos du-
rante o estudo de Lúcia e Romeu, a
iniciação sexual está associada à des-
coberta do corpo como fonte de de-
sejo e prazer, assim como à demar-
cação de uma etapa da vida, um
marco entre o fim da infância e o iní-
cio da fase adulta. Outro significado
atribuído à iniciação sexual é o de
despertar para o sexo oposto. De
acordo com os pesquisadores, esse
despertar faz parte de um roteiro so-
cial de gênero ensinado desde cedo
às crianças, para mostrar-lhes como
deve ser a relação entre homens e
mulheres. “Mesmo na narrativa do
jovem que declarou ‘gostar de meni-
nos’ este despertar para o sexo opos-
to aparece como um roteiro de inici-
ação sexual a ser seguido e que limita
por longo período a expressão de sua
sexualidade”, contam Lúcia e Romeu
no artigo.

Os jovens autores das narrativas
também apontaram medo e ansieda-
de de não corresponderem às expec-
tativas de idade para a iniciação sexu-
al, ditadas por um modelo hegemônico
de masculinidade. “Possivelmente, os
homens jovens sentem a necessidade
de provar para si mesmos, em sua pri-
meira relação sexual, que são ‘homens
de verdade’’, argumentam os pesqui-
sadores. A exigência de ser Homem
com H maiúsculo pode levar os meni-
nos a iniciarem sua vida sexual numa
idade cada vez mais precoce.

Preservativo esquecido
ou deixado de lado

O artigo destaca, ainda, que dife-
rentes processos de socialização, re-
produzidos a cada geração, estabele-
cem o cuidado com a saúde como
uma característica da mulher. Portan-
to, é compreensível que, nas narrati-
vas dos rapazes sobre sua experiência
de iniciação sexual, não tenha apare-
cido a preocupação com o cuidado da
própria saúde sexual. Com acesso à
informação e pertencentes a uma ge-
ração que acompanhou à emergên-
cia da Aids – eles nasceram entre 1981
e 1987 –, os jovens estudados incluí-
am em seus scripts sexuais o uso da
camisinha, mas nem sempre. O pre-
servativo era esquecido ou deixado de
lado, principalmente, nas relações com
namoradas.  “O namoro, no discurso
destes jovens, pressupõe uma relação
de exclusividade entre pessoas que se
gostam e, sendo assim, haveria uma
confiança de que ‘nada de mal acon-
teceria’”, contextualizam Lúcia e
Romeu. “Outras justificativas aponta-
das são o fato de ‘ter sido pego de
surpresa’ e a dificuldade para colocar
o preservativo”.

Não usar a camisinha temendo se
atrapalhar e estragar o momento é
mais uma prova de como os partici-
pantes da pesquisa estão enredados
nos scripts sexuais, segundo os quais
o sexo é uma performance que não
admite erros e deve ser executada
com competência. “Assim, muitos
jovens, para garantir uma boa per-
formance, preferem não correr o ris-
co de perder a ereção, em meio à
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dificuldade para colocar o preserva-
tivo, e têm relações sexuais sem pro-
teção”, alertam Lúcia e Romeu.

Segundo os pesquisadores, as nar-
rativas dos universitários são rechea-
das de elementos que sustentam o
padrão de masculinidade hegemôni-
co, mas também contêm indicadores
de que esse padrão começa a sofrer
abalos, com a progressiva valorização
das relações afetivo-sexuais. “Ainda
que não seja entendido como parte
hegemônica ou ‘tradicional’ da identi-
dade masculina, o desejo de fazer coin-
cidir a experiência sentimental e a ex-
periência sexual pode ser identificado
nas narrativas dos sujeitos deste estu-
do”, ressaltam Lúcia e Romeu. “Refor-
çamos a importância de estratégias de
promoção da saúde que encorajem os
homens jovens a mostrarem seus senti-
mentos e a falarem de suas dúvidas e
frustrações, sem a intenção de criarmos
modelos de controle e/ou de compor-
tamentos normatizados”.

A narrativa como
matéria-prima

Ao optarem pelo estudo das nar-
rativas, Lúcia e Romeu estavam inte-
ressados, especialmente, em revelar
questões socioculturais e aspectos
subjetivos relacionados à experiência
de iniciação sexual. Na etapa de
coleta de dados, não foi pedido aos
participantes que preenchessem
questionários nem respondessem a
perguntas. Solicitou-se apenas que
contassem sua experiência sexual, li-
vremente, sem interrupções, a partir
de uma metodologia própria da en-
trevista narrativa. Quando, de forma
espontânea, a narrativa terminava, a
pesquisadora iniciava uma conversa
com o jovem, utilizando a mesma lin-
guagem dele e procurando esclare-
cer alguns pontos da história.

À primeira vista, pode parecer
uma metodologia de pesquisa fácil,
mas não é. “Para o universo masculi-
no, falar de si e de suas incertezas
pode ser entendido como fraqueza ou
ausência de masculinidade e, assim,
mesmo que o jovem do século 21 seja
visto como livre e bem informado, há
muitas dúvidas e conflitos a serem

desvelados quando o assunto é sexo”,
afirmam Lúcia e Romeu no artigo da
revista Ciência & Saúde Coletiva.
Como prova dessa dificuldade que os
homens têm para falar de suas expe-
riências, destaca-se que alguns jovens
não se sentiram à vontade para parti-
cipar do estudo porque a pesquisado-
ra era mulher e de outra geração. Para
resolver o impasse, em algumas situa-
ções, Lúcia contou com um auxiliar de
pesquisa homem e da mesma idade
dos entrevistados.

Também para que os rapazes alvo
do estudo se sentissem mais à vonta-
de, eles puderam escolher o local da
conversa e a maioria optou pela pró-
pria universidade. Ao todo, os pesqui-
sadores ouviram nove universitários.
“Não buscamos uma representativida-
de numérica e sim um aprofundamen-
to da temática”, explicam Lúcia e
Romeu. O fato de todos serem uni-
versitários – dos cursos de engenharia
e serviço social – possibilitou o traba-
lho com um grupo que tem acesso à

informação e uma visão mais reflexi-
va em relação à própria experiência
de iniciação sexual.

Além de serem alunos de gradu-
ação, os participantes tinham outras
características em comum: todos
nasceram na década de 80, marcada
pela emergência da Aids, e tiveram
sua iniciação sexual nos anos 90, ca-
racterizados pelo fenômeno global,
virtual e digital. Todos ainda mora-
vam com suas famílias de origem,
no Rio de Janeiro, considerada capi-
tal de vanguarda para a liberação de
costumes, a despeito das dificulda-
des em lidar com os novos desafios
da sexualidade juvenil. “Seja como
pais, educadores ou profissionais de
saúde, de um modo geral, acredita-
mos que sabemos o que é bom para
os jovens, o que eles precisam e o
que eles desejam. Admitir que po-
demos aprender com eles e que não
sabemos tudo sobre eles pode ser
um caminho de mudança desta cren-
ça”, sugerem os pesquisadores.
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Roberta Monteiro

rofissionais de saúde que
cuidam de crianças e ado-
lescentes, cada vez mais,
se deparam com menores
que sofreram abuso sexu-

al. No entanto, o atendimento gine-
cológico, em especial às crianças, ain-
da provoca certa resistência por parte
dos ginecologistas sem treinamento na
área. Contribuir para a melhoria des-
se atendimento e traçar o perfil dos
ginecologistas do Estado do Rio de
Janeiro frente ao abuso sexual infanto-
juvenil foram os objetivos da tese de
doutorado da médica Carmen Lúcia
Athayde, defendida no Instituto Fer-

nandes Figueira (IFF/Fiocruz). O recor-
te da pesquisa recebeu o prêmio de
melhor trabalho completo no 10º Con-
gresso Brasileiro de Obstetrícia e Gine-
cologia da Infância e Adolescência, ocor-
rido em dezembro do ano passado.

 A autora selecionou 75 ginecolo-
gistas infanto-puberais filiados à Soci-
edade de Obstetrícia e Ginecologia da
Infância e Adolescência (Sogia), no
primeiro semestre de 2006. Deste to-
tal, 38 médicos aceitaram participar
da pesquisa, a maioria (76,3%) do
sexo feminino. As entrevistas foram
feitas por meio de um questionário
sobre o perfil do médico, o tipo de
atividade exercida, a formação profis-
sional, temas relacionados ao abuso

sexual infanto-juvenil e fatores que
influenciam a prática assistencial.

Entre os profissionais que aceita-
ram participar, foi recorrente o relato
de que o primeiro contato com a as-
sistência às vítimas de violência sexu-
al ocorreu durante o exercício profis-
sional, o que demonstra uma falta de
conhecimento e treinamento durante
a educação formal. Em relação ao tipo
de assistência prestada, apenas 22,6%
disseram atuar no setor de emergên-
cia. O percentual dos médicos que tra-
balhavam em serviço de rotina nas
enfermarias foi ainda menor (15,8%).
A atividade mais citada foi o atendi-
mento ambulatorial, relatada por
82,1% dos entrevistados.

Violência silenciada Estudo analisa assistência
ginecológica prestada a
crianças e adolescentes
vítimas de abuso sexual
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Segundo Carmen, a atuação de
um profissional de saúde que lida com
crianças e adolescentes deve se esten-
der para as relações familiares. “No
atendimento a vítimas de agressão se-
xual, o relacionamento do ginecologista
com as famílias é fundamental, não só
para colher dados relativos aos pacien-
tes, mas também para estabelecer par-
cerias no intuito de promover os cui-
dados necessários no tratamento dos
agravos e na proteção contra episódi-
os reincidentes”, explica a pesquisado-
ra. Ela destaca, ainda, a importância
do médico ser imparcial e evitar o tom
acusatório, embora deva estar atento
para a possibilidade de identificar al-
gum membro da família ou próximo
como possível agressor.

A clientela infanto-juvenil consti-
tui um segmento específico dentro do
atendimento ginecológico, mas nem
todos os profissionais que exercem a
ginecologia estão habituados com as
características especiais desta popu-
lação. “Até mesmo o exame físico
nestas faixas etárias requer um co-
nhecimento das características pró-
prias às diversas fases do desenvolvi-
mento e isso pode interferir de forma
direta na identificação ou não de al-
guns sinais relativos à violência sexu-
al”, destaca Carmen.

Entre os ginecologistas partici-
pantes da pesquisa, 64,9% daqueles
que suspeitaram de abuso sexual in-
fantil referiram sempre solicitar a ava-
liação de outro profissional, enquan-
to 52,6% dos que suspeitaram de
uma agressão sexual contra adoles-
centes tiveram igual conduta. Quan-
do o diagnóstico de abuso sexual
contra crianças foi constituído como
uma certeza, a grande maioria dos
entrevistados (78,8%) relatou solici-
tar os préstimos de outro profissio-
nal. Dos ginecologistas que fizeram
esse diagnóstico na população juve-
nil, uma proporção menor (64,5%)
teve uma conduta semelhante.

A violência sexual contra crianças
e adolescentes é um fenômeno uni-
versal: ela não está restrita a nenhum
grupo socioeconômico. Por isso, é de
extrema importância o papel dos pro-
fissionais de saúde e educação na

dos agravos físicos condicionados
pela violência. No entanto, isso só é
possível quando existe também uma
ação eficaz dos órgãos competentes
em relação à proteção de crianças e
adolescentes”, argumenta.

Atendimento
na Fiocruz

O Instituto Fernandes Figueira
(IFF), unidade materno-infantil da Fi-
ocruz, oferece atendimento gineco-
lógico infanto-puberal desde 1994.
Segundo a médica responsável por
este serviço no IFF, Ana Cristina Pai-
xão, já foram registrados no Instituto
cerca de 70 casos de abuso sexual
em crianças, contados desde a cria-
ção do serviço. O atendimento no IFF
ocorre com o apoio de uma equipe
multidisciplinar, formada por profissi-
onais de pediatria, psicologia médica
e serviço social, entre outros. Esta
equipe se reúne quinzenalmente para
discutir os casos no Núcleo de Aten-
ção a Profissionais (NAP), que foi cria-
do para dar suporte aos profissionais
que atendem crianças e adolescen-
tes vítimas de violência.

Ana Cristina estudou a relação
médico-paciente no contexto do abu-
so sexual de meninas, pelo olhar de
médicos e cuidadoras, visando com-
preender melhor as dificuldades en-
volvidas nesse processo. A médica
explica que, quando se trata de um
atendimento a crianças e adolescen-
tes vítimas de abuso sexual, o profis-
sional precisa estar preparado para
conduzir a consulta com o máximo
de objetividade e delicadeza, sem
emitir julgamentos.

“A comunicação interpessoal no
atendimento médico é fundamental,
assim como a capacitação continua-
da, não só para ginecologistas e pedi-
atras que lidam com esse problema,
mas também para todos os médicos
que possam, eventualmente, receber
casos de violência dentro das emer-
gências e ambulatórios”, esclarece
Ana Cristina. “A sistematização do
atendimento nas instituições munici-
pais e estaduais de saúde constitui o
primeiro grande passo para a melho-
ria do atendimento desses casos”.

identificação precoce dos menores
submetidos a esse tipo de violência e
a outros maus-tratos. Alguns sinais e
sintomas são claros no diagnóstico do
abuso sexual, tais como a presença de
gravidez na infância ou adolescência
sem história de coito consentido; e a
presença de doenças sexualmente
transmissíveis, lacerações, hematomas
ou outras lesões genitais na ausência
de história de trauma acidental que
justifique o achado clínico. Mais difí-
ceis de diagnosticar e, talvez, mais
comuns são os sinais não específicos,
que incluem mudança de comporta-
mento e queda no rendimento esco-
lar, pois o agressor, na grande maioria
das vezes, é uma pessoa próxima que
procura silenciar o abuso.

Com a criação do Estatuto da Cri-
ança e do Adolescente (ECA), na dé-
cada de 1990, surgiu a possibilidade
de articulação entre sociedade e go-
verno na mobilização para proteger
menores sob o aspecto legal. No en-
tanto, a realidade é que as notifica-
ções, apesar de terem aumentado no
decorrer dos anos, não revelam o ver-
dadeiro número de agressões: denun-
ciar uma situação de agressão domés-
tica ainda não faz parte da cultura
brasileira. “Uma maior integração en-
tre as instituições de saúde e as ins-
tâncias legais, em especial o Conse-
lho Tutelar, seria muito importante
para melhorar a assistência, já que,
muitas vezes, não há o retorno das
notificações efetuadas e os profissio-
nais de saúde se sentem pouco res-
paldados e recompensados pelo esfor-
ço no atendimento a estas vítimas”,
destaca Carmen.

Para melhorar a assistência pres-
tada a crianças e adolescentes, a pes-
quisadora sugere a capacitação dos
profissionais como medida prioritária,
visando não apenas diagnosticar e
tratar as repercussões físicas do abu-
so sexual, mas também abordar e mi-
nimizar as sequelas emocionais e so-
ciais que fazem parte desse quadro.
“O médico, ao se inserir em uma
equipe que lida com a questão da vi-
olência, deve experimentar uma mu-
dança de paradigma, na qual sua
ação não se restrinja ao tratamento
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Centenário
de conquistas
e desafios
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Fotos: Virgínia Damas/Ensp/Fiocruz

oi em 14 de abril de 1909 que o cientista Carlos

Chagas encontrou o protozoário Trypanosoma cruzi

no sangue de uma menina febril de 2 anos de idade,

chamada Berenice, moradora da cidade de Lassance

(MG). O brasileiro entrou para a história por uma descoberta

tripla: uma nova doença humana (a tripanossomíase

americana, hoje conhecida como doença de Chagas), o

parasito que a causa (T. cruzi) e o inseto que a transmite

(barbeiro). Este feito o deixou muito perto de ganhar um

prêmio Nobel, mas nem só de glórias viveu o cientista,

envolvido também em disputas e controvérsias.

No centenário da descoberta, há várias razões para

celebrar: o Brasil controlou a transmissão pelo barbeiro

Triatoma infestans, o tratamento experimental com células-

tronco tem apresentado resultados animadores, um novo

medicamento baseado nas propriedades antioxidantes do

selênio entra em fase de ensaios clínicos, um trabalho

sobre a doença ganhou destaque nos Arquivos Brasileiros

de Cardiologia. Contudo, ainda restam desafios a serem

vencidos: no país, estima-se em 2 milhões o número de

pacientes crônicos – 600 mil com complicações cardíacas

ou digestivas que levam a óbito 5 mil pessoas por ano.

Somam-se aos desafios a transmissão da doença por

meios alternativos, tais como a via oral.

Nas próximas páginas, a história da doença de Chagas se

mistura às atualidades sobre o tema, oferecendo um rico

panorama sobre o assunto, que segue entre as prioridades da

Fiocruz. Nas palavras de um grande especialista da Fundação,

o médico João Carlos Pinto Dias, “Carlos Chagas, que iniciou

tudo isso e que punha prioridade no enfrentamento da

doença, certamente se orgulharia de seus seguidores”.

F
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Fábio Iglesias

emonstrar ao mundo que
o Brasil poderia ser uma
grande civilização nos tró-
picos implicou, entre outras
aventuras políticas do sé-

culo 20, combater as doenças do país.
Com o propósito de eliminar a malária,
epidêmico vilão que dificultava o pro-
gresso nacional, Carlos Chagas parte do
Rio de Janeiro para Minas Gerais, em
1907. Mas outro evento desperta a
atenção do cientista. Guiado pela curi-
osidade de “caçador de micróbios”,
Chagas dirige sua mente cientificamente
treinada a investigar a fauna local. As-
sim, protagoniza a descoberta de uma
nova doença, a tripanossomíase ame-

ricana, mais tarde batizada de do-
ença de Chagas. A proeza, consi-
derada única na ciência médica
nacional, marca apenas o início de
um acidentado percurso que en-
volveu não só muitas investiga-
ções ao microscópio, mas tam-
bém disputas e controvérsias que
atravessaram o tempo de vida
do cientista.

Em 14 de abril de 1909, a
mineira Berenice, de 2 anos e
em estado febril, promove o

primeiro encontro en-
tre Carlos Chagas

e o Trypanoso-
ma cruzi colhi-
do em um ser
humano. O pro-
tozoário presen-
te no sangue da
menina já era co-
nhecido por Cha-
gas, que o perse-

guia desde que encontrado num mis-
terioso inseto que atormentava mora-
dores de Lassance (MG). O fato é ime-
diatamente divulgado na prestigiosa
revista Brasil Médico e em publicações
científicas da Alemanha e França. Na
semana seguinte, Oswaldo Cruz anun-
cia formalmente na Academia Nacio-
nal de Medicina a façanha de seu dis-
cípulo. Apenas quatro meses depois,
em agosto de 1909, Chagas publica
extenso trabalho sobre o novo parasi-
to e seu ciclo evolutivo, no primeiro vo-
lume das Memórias do Instituto Oswal-
do Cruz. Estava registrada na história
da ciência médica a tripla descoberta:
uma nova doença humana (tripanos-
somíase americana), o protozoário que
a causa (Trypanosoma cruzi) e o inseto
que a transmite (barbeiro).

Para o entusiasmo daqueles que lu-
tavam pela legitimidade política e pela
excelência acadêmica do Instituto
Oswaldo Cruz, a descoberta de Chagas
se desenvolveu numa sequência inco-
mum: o cientista partiu da identificação
do transmissor e do agente causador
para, daí, determinar a doença; quan-
do o normal seria o caminho contrário.
O poder de observação e o raciocínio
indutivo de um cientista atualizado
com os referenciais teóricos de sua
época são os fatores apontados para
esse sucesso, como resumido na con-
ferência que Oswaldo Cruz realizou
na Biblioteca Nacional, em 1915:
“Nunca, até agora, nos domínios das
pesquisas etiológicas, se tinha feito
descoberta tão completa e tão brilhan-
te em tão curto prazo, e, o que é mais,
por um só experimentador. A descober-
ta da moléstia de Chagas, tal como foi
feita, é a demonstração prática e bri-

D

Arenas de uma
descoberta
Carlos Chagas enfrenta oponentes na ciência e
na política e protagoniza o episódio mais
extraordinário da biomedicina nacional
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lhante do axioma do imortal Francisco
de Castro, que pontificava: só é ciência
por fora o que é lógica por dentro”.

Nos trilhos do progresso

Em 1907, Chagas foi designado
para combater a epidemia de malária
que debilitava trabalhadores da Estra-
da de Ferro Central do Brasil – esta
estava sendo estendida do Rio até o
norte do país, para a integração do
território e o escoamento da produ-
ção agrícola. Para cumprir sua missão,
em Lassance, Chagas improvisou um
pequeno laboratório num vagão de
trem, que também funcionava como
dormitório. De lá coordenava o com-
bate à malária, desenvolvia estudos
sobre os insetos vetores de doenças,
reforçava a expertise dos cientistas de
Manguinhos na entomologia (estudo
dos insetos, disciplina emergente no
país) e alimentava sua curiosidade pela
protozoologia (estudo de protozoári-
os), examinando espécies da fauna
brasileira. No ano seguinte, Chagas
encontrou no sangue de um sagui (es-
pécie de macaco) um protozoário do
gênero Trypanosoma e o batizou de
Trypanosoma minasense.

Ao final de 1908, o chefe da co-
missão de engenheiros da ferrovia,
Cornélio Cantarino Mota, apresentou
a Chagas um inseto comum na região,
que se alimentava de sangue e era vul-
garmente conhecido como barbeiro,
devido ao hábito de picar o rosto de
suas vítimas enquanto dormiam. Cha-
gas, que havia estudado a malária e
sabia que insetos sugadores de sangue
transmitem parasitos a homens e ani-

mais, decidiu, então, examinar o tal
barbeiro. Encontrou no inseto um pro-
tozoário com características de tripa-
nossoma. Seria o T. minasense ou um
outro parasito? Como não dispunha de
condições experimentais suficientes na
cidade, o cientista enviou diversos bar-
beiros para Manguinhos, onde Oswal-
do Cruz os fez picarem saguis livres de
qualquer infecção, criados em labora-
tórios. Um mês depois, Cruz encontrou
formas de tripanossoma em um dos
animais, já adoecido. De volta a Man-
guinhos, Chagas constatou que o pro-
tozoário era de uma nova espécie e a
chamou de Trypanosoma cruzi, em ho-
menagem ao mestre.

O evento impulsionou Chagas a
buscar outros hospedeiros. Partiu nova-
mente para Lassance e iniciou exames
sistemáticos de sangue nos moradores
da cidade. Quando essa ‘caçada’ já co-
meçava a parecer infrutífera, no dia 14
de abril de 1909, finalmente, ele encon-
trou o parasito no sangue da menina
Berenice. O reconhecimento científico
foi imediato. Em 1910, a Academia Bra-
sileira de Medicina rompeu com suas
normas e aceitou Chagas como mem-
bro titular, mesmo sem haver vaga dis-
ponível. O cientista recebeu convites
para discursar em várias instituições
médicas e de pesquisa. Conquistou, em
1912, o prêmio Schaudinn, conferido a
cada quatro anos pelo Instituto de Do-
enças Tropicais de Hamburgo, vanguar-
da dos estudos de protozoologia na
época. E foi indicado pela primeira vez
ao Nobel de Medicina, em 1913.

Chagas examina a menina Rita, portadora
da tripanossomíase americana (Fotos:
Acervo COC)

O prêmio Schaudinn, oferecido a Chagas pelo
Instituto de Doenças Tropicais de Hamburgo

Estação ferroviária
da cidade mineira
de Lassance, cenário
da descoberta
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Mas também não demoraram as
contestações. No campo científico,
Chagas enfrentava o desafio de des-
crever e comprovar os sintomas fun-
damentais da doença, sua distribuição
geográfica, os meios de transmissão e
de diagnóstico, o comportamento do
protozoário no organismo humano, o
tratamento e a prevenção. Seus primei-
ros trabalhos, embora aceitos por mui-
tos, foram criticados a ponto de o fa-
zerem rever algumas de suas hipóteses.

Na arena política, supostas inve-
jas do sucesso conquistado por Cha-
gas, aliadas ao receio da imagem de
‘Brasil doente’ minar a reputação do
país, reforçaram a fase de dúvidas. Na
biografia Meu pai, Carlos Chagas Fi-
lho defende que a onda de suspeição
e descrédito teve graves conseqüên-
cias: “gerações de médicos brasileiros
se formaram sem que se lhes tivesse
sido focalizada devidamente a impor-
tância da doença”.

Controvérsias platinas

Em 1915, pesquisadores argentinos
liderados pelo microbiologista austríaco
Rudolph Kraus refutaram a relação que
Chagas promovera entre a doença e o
bócio endêmico. O cientista de Man-
guinhos, debruçado sobre a necessária
definição clínica, defendia que a tripa-
nossomíase tinha três conjuntos de sin-
tomas: distúrbios endócrinos (sobretu-
do na tireóide), cardíacos e neurológicos.
O nó da polêmica era a ênfase dada
aos aspectos endócrinos: Chagas atri-
buía o inchaço no pescoço (bócio), ob-
servado em muitos sertanejos, à ação
do Trypanosoma cruzi na tireoide. Para
ele, esse era o “selo” da doença.

Nesse contexto, Kraus publicou um
trabalho defendendo que o bócio
endêmico no Brasil era o mesmo verifi-
cado na Europa e nada tinha a ver com
o T. cruzi. Com isso, colocou-se em dú-
vida a ideia de que a tripanossomíase
americana fosse uma doença de gran-
de extensão. Outra complicação enfren-
tada por Chagas foi o fato de que, na
época, o diagnóstico das doenças infec-
ciosas era fundamentado, principalmen-
te, na observação direta do germe. “O
causador da doença de Chagas só era
identificado no sangue na fase aguda.

Mas essa é uma fase que dura apenas
alguns dias. Rapidamente evolui para a
fase crônica, quando os parasitos se abri-
gam nos tecidos, tornando-se muito
difícil observá-los diretamente”, explica
a historiadora Simone Kropf, da Casa
de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz). A ques-
tão então era: como comprovar o diag-
nóstico dos casos crônicos?

A resposta às críticas argentinas veio
sob novas bases de argumentação. Em
setembro de 1916, Chagas participou
de uma conferência no Primeiro Con-
gresso Nacional, em Buenos Aires, onde
ressaltou os sintomas cardíacos, especi-
almente crônicos, e deixou de dar
centralidade aos aspectos endócrinos.
Esse novo enquadramento da doença,
definitivamente reconhecido apenas na
década de 1940, gerou o consenso so-
bre as características clínicas e a impor-
tância epidemiológica da nova doença,
tripanossomíase americana.

De volta ao Brasil após a contenda,
Chagas foi recebido com grandes ho-
menagens. Afinal, além de reconhecer
seu papel de representante da ciência
nacional no exterior, a classe médica do
Rio de Janeiro entendia que a doença
precisava adquirir visibilidade política
para um combate efetivo. “O Brasil é
um imenso hospital”, denunciou, em
outubro de 1916, o renomado médico
Miguel Pereira, defendendo a interven-
ção do Estado para melhorar a saúde
no interior do país. “A fala de Miguel
Pereira é considerada pelos historiado-
res como marco de origem do chama-
do movimento pelo saneamento do Bra-
sil, entre 1916 e 1920, campanha que
reuniu médicos, cientistas, intelectuais
e políticos em torno da ideia de que o
atraso do Brasil se devia às endemias
rurais”, afirma Simone.

A contenda doméstica

Dez anos depois de Berenice, em
1919, Carlos Chagas enfrentou as mais
duras provocações em sua terra natal.
As acusações questionavam seu patrio-
tismo, por evidenciar ao mundo um
‘Brasil doente’, e até mesmo colocavam
sob suspeita a autoria da descoberta da
tripanossomíase americana: afinal,
Oswaldo Cruz tinha sido o responsável
pela infecção experimental dos saguis,

A nova doença e as polêmicas em
torno de sua descoberta ocuparam
lugar privilegiado na imprensa

Em primeiro plano, o brasileiro
Chagas e o austríaco Kraus no
Intituto de Manguinhos
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evento que revelara o novo parasito.
Figueiredo de Vasconcelos e Afrânio
Peixoto, proeminentes nos campos ci-
entífico e político, iniciaram o ‘fogo ami-
go’ contra Chagas na Academia Nacio-
nal de Medicina, em 1922.

A imprensa registrava todos os
episódios da polêmica, que durou mais
de um ano. Até a controvérsia na Ar-
gentina voltou à tona. Vasconcellos e
Peixoto, apesar de questionarem aspec-
tos científicos do trabalho de Chagas,
deixavam transparecer a dimensão
política do embate, devido à rivalidade
com aquele de quem haviam sido com-
petidores para importantes cargos na
vida pública (Chagas era diretor do Ins-
tituto Oswaldo Cruz e do Departamen-
to Nacional de Saúde Pública).

Os aliados, por sua vez, saíram em
defesa de Chagas. Em 23 de novem-
bro de 1923, Clementino Fraga, pro-
fessor da Faculdade de Medicina da
Bahia e amigo pessoal de Chagas, leu
na Academia uma carta do filho de
Oswaldo Cruz, Bento, atestando que
seu pai sempre atribuíra a descoberta
integralmente a Chagas. Neste ponto,
a Academia, em seu parecer oficial, foi
favorável a Chagas: “No correr dessa
série coordenada de fatos, o descobri-
dor do parasito, que não foi achado
por acaso, mas procurado numa ilação
lógica, não seria, portanto, quem por
ventura primeiro o visse, mas forçosa-
mente quem nessa concatenação tudo
dispusera para que fosse encontrado”.

Entretanto, os outros pontos ficari-
am em aberto: a definição clínica (a
questão do bócio) e a importância epi-
demiológica da doença. “A hipótese de
que Chagas foi difamado por rancores
pessoais continua presente. Muitos de-
fendem que esta poderia ter sido a causa
de lhe negarem o prêmio Nobel, para o
qual fora indicado, pela segunda vez,
em fins de 1920, e que não foi,
estranhamente, concedido a ninguém
no ano seguinte”, avalia Simone.

Uma virada na direção do reconhe-
cimento da doença aconteceu em 1935,
um ano após a morte de Chagas. Tam-
bém na Argentina, o médico Cecílio
Romaña apontou o olho inchado como
um sinal clínico da fase aguda. De fácil
reconhecimento por qualquer clínico, a

contaminação da conjuntiva com as fe-
zes infectadas do barbeiro não era re-
conhecida por Chagas, que acreditava
que o parasito entrava pela picada. A
partir da divulgação do sinal de Romaña,
começaram a ser descritos centenas de
casos da doença. Evandro Chagas, fi-
lho de Carlos, e Emmanuel Dias, am-
bos cientistas de Manguinhos, lideraram
um grupo de pesquisadores que se lan-
çaram em uma campanha de consci-
entização sobre a doença no interior. A

iniciativa deu novo impulso a um cami-
nho de pesquisa já aberto por Chagas:
a doença passaria a ser reconhecida
como um mal crônico essencialmente
cardíaco.

A primeira sondagem nacional da
doença foi realizada em 1975. Com o
combate ao barbeiro nas décadas se-
guintes, o Brasil obteve da Organiza-
ção Pan-Americana da Saúde (Opas),
em 2006, o certificado de interrupção
da transmissão pela principal espécie
vetora, o Triatoma infestans (barbei-
ro). Mas a doença continua mobilizan-
do cientistas de excelência, no Brasil
e no exterior.

Carlos Chagas, pouco antes de mor-
rer, em 1934, desabafou junto a um de
seus principais assistentes, Emmanuel
Dias: era preciso acabar com essa do-
ença. Chagas acreditava servir à nação
com novos conhecimentos científicos e
ações para melhorar a saúde de sua
população. Envolvido em conflitos de
diversas naturezas, realizou uma das
maiores façanhas da ciência médica
nacional - e foi o brasileiro que deixou o
país mais perto de ganhar um Nobel.

Evandro
Chagas, um
dos herdeiros
de Carlos

Carlos Chagas
profere conferência na
Academia Nacional de
Medicina, em 1923; no
detalhe, Miguel Couto,
que presidia a sessão
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O
Memória
de Chagas é
patrimônio da
humanidade
Arquivo do cientista é
um dos acervos
brasileiros registrados
em programa da Unesco

Edna Padrão

Arquivo Carlos Chagas,
patrimônio documental
que ilustra a trajetória pú-
blica e profissional do ci-
entista, foi um dos dez

acervos brasileiros registrados em 2008
no Programa Memória do Mundo da
Organização das Nações Unidas para
a educação, a ciência e a cultura
(Unesco), que promove globalmente a
preservação e o acesso a documentos
de interesse da humanidade. Três co-
mitês formados pela Unesco avaliam
os arquivos concorrentes em três níveis
de projeção: nacional, regional (ou con-
tinental) e mundial. O Arquivo Carlos
Chagas – composto por cerca de 200
fotografias e centenas de documentos
do período de 1897 a 1934 – foi consi-
derado de projeção regional, respon-
dendo por uma das mais importantes
coleções documentais da América La-
tina e do Caribe.

O trabalho de organização desse
arquivo é uma das metas da Casa de

Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) como par-
te dos projetos para o Centenário da
Descoberta da Doença de Chagas, co-
memorado neste ano de 2009. Além
das fotografias, o conjunto documen-
tal é constituído por artigos, notas, re-
vistas científicas, recortes de jornal, con-
ferências, textos, fotografias, ilustrações,
palestras, teses, resumos, instruções
normativas, registros de observações
clínicas e de exames de doentes, lau-
dos, correspondência, relatórios, manu-
ais, listas, gráficos, discursos, ofícios,
diplomas, nomeações, recibos, noticiá-
rios, certificados, receituários e atas.

Estão presentes na documentação
fotográfica aspectos de sua vida fami-
liar, sua atuação profissional à frente
do Instituto Oswaldo Cruz e do Depar-
tamento Nacional de Saúde Pública,
seu envolvimento com as pesquisas em
torno da descoberta da doença de
Chagas e com o ensino médico em
Manguinhos, e sua vinculação à Fa-
culdade de Medicina do Rio de Janei-
ro, bem como registros que retratam
Carlos Chagas em solenidades e even-

Chagas, Belisário Penna e membros do
grupo de estudos do prolongamento
da linha férrea de Pirapora, em frente
à Estrada de Ferro Central do Brasil
(Minas Gerais, 1907)
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tos. Também fazem parte do Arquivo
Carlos Chagas o microscópio portátil
do cientista, a medalha de professor
da Universidade de Bruxelas (1934), a
medalha de Comendador da Ordem
da Coroa da Bélgica (1923) e a
Comenda da Cruz Vermelha Alemã.

Fundo Instituto
Oswaldo Cruz

Além da documentação fotográfi-
ca que compõe o Arquivo Carlos Cha-
gas, imagens do cientista também po-
dem ser encontradas no Fundo Instituto
Oswaldo Cruz. A Série Carlos Chagas
que integra o acervo é composta por
149 fotografias relacionadas, principal-
mente, à atuação do cientista no cargo
de diretor de Manguinhos, embora exis-
tam também registros de sua atuação
profissional anterior e outros materiais,
como cópias fotográficas de documen-
tos pessoais de natureza textual.

“Para cada grupo funcional são
constituídos dossiês organizados por
tipologia documental”, diz a coordena-
dora do trabalho de organização do ar-
quivo Carlos Chagas, Renata Borges. Se-
gundo ela, a utilização de uma nova
metodologia de organização dos arqui-

gas e Evandro Chagas. Já como fruto
dessa organização, o Arquivo Carlos
Chagas foi consultado para outros pro-
jetos que integram essas comemora-
ções, como a concepção e montagem
da exposição da Sala Carlos Chagas,
inaugurada em 2009 no Castelo
Mourisco, na sede da Fiocruz, no Rio
de Janeiro, e a atualização da Biblio-
teca Virtual Carlos Chagas (http://
carloschagas.ibict.br). E isso sem con-
tar os muitos trabalhos acadêmicos
que utilizam o Arquivo Carlos Chagas
como fonte de pesquisa.

vos pessoais, além de significar uma mu-
dança de arranjo dos documentos, per-
mite uma maior visibilidade do acervo.

Trajetória de
constituição do acervo

Em meados da década de 1990,
Carlos Chagas Filho doou à Fiocruz
uma parte da documentação de seu
pai, Carlos Chagas, e de seu irmão,
Evandro Chagas. O material foi orga-
nizado pela COC como uma coleção
particular. Após o falecimento de Cha-
gas Filho e com a iniciativa de seus fa-
miliares de doar seu arquivo pessoal à
Fiocruz, verificou-se uma grande quan-
tidade de documentos provenientes
dos arquivos de seu pai e seu irmão,
misturados aos seus papéis pessoais.
Após a identificação desses documen-
tos, ficou constatada a existência de
três arquivos pessoais distintos, com
trajetórias pessoais e profissionais bem
delimitadas, justificando, assim, uma
nova organização.

Em 2007, com o planejamento das
atividades para a comemoração do
Centenário da Descoberta da Doença
de Chagas, priorizou-se a organização
dos arquivos pessoais de Carlos Cha-

Carlos Chagas e o
deputado mineiro
João Penido durante
uma caçada (Minas
Gerais, 1913)

Chagas, o então diretor do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC), recebe visitantes norte americanos
na varanda do Castelo de Manguinhos

A rainha Elizabeth
da Bélgica, acompa-
nhada por Chagas,
passeia pelo Castelo

Ao centro,
Chagas e o

Nobel de Física
Albert Einstein
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Renata Fontoura

m 2006, o Brasil foi certifi-
cado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS)
por ter controlado a trans-
missão da doença de Cha-

gas pelo barbeiro Triatoma infestans,
espécie de vetor que havia se adaptado
ao ambiente domiciliar de numerosos
estados do país. Porém, a adaptação ao
domicílio e a transmissão por outras es-
pécies de barbeiros, assim como meca-
nismos alternativos, o que inclui a
transmissão congênita e a transmissão
via oral pela ingestão de alimentos con-
taminados - que ocorre principalmen-
te na Amazônia -, ainda colocam
desafios para o combate à doença. Em
2008, cerca de cem casos foram noti-
ficados pelo Ministério da Saúde. A

O desafio da
transmissão
por meios
alternativos
Proposta visa auxiliar
a identificação da origem
de surtos em regiões como
a amazônica, onde há
emergência de casos
da doença de Chagas

E
doença já registra ocorrências em paí-
ses como Portugal e Espanha, onde não
há presença do vetor e a transmissão
ocorreu por via transfusional, a partir
de doadores originários de países onde
a doença é endêmica.

 O tema foi alvo de um estudo de-
senvolvido pelo Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz) a partir da investigação
de surtos causados por ingestão de ali-
mento contaminado ocorridos no Pará,
Ceará e Santa Catarina. Um dos pon-
tos de partida para a atual linha de pes-
quisa foi a emergência da doença na
Amazônia, onde não há domiciliação

de triatomíneos e ainda existe a neces-
sidade de aperfeiçoar as ferramentas
para vigilância epidemiológica.

 Segundo a chefe do Laboratório
de Biologia de Tripanossomatídeos do
IOC, Ana Maria Jansen, que coordena
o estudo, a detecção da origem da
transmissão da doença de Chagas na
Amazônia é um grande desafio. “A
Amazônia é um mosaico. Fatores
como a existência de variados reser-
vatórios silvestres, a composição da
fauna e a perda da biodiversidade são
decisivos para tornarem os ciclos de
transmissão da doença complexos e

O pesquisador André Roque durante visita de campo no Pará
(Foto: Laboratório de Biologia de Tripanossomatídeos/IOC)
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transmissão ocorreu unicamente pela
forma clássica”, sugere a pesquisado-
ra, reforçando a importância da
investigação dos meios alternativos
de transmissão da doença.

Ingestão de alimentos
contaminados provoca
surtos em diferentes

regiões do país

A transmissão por via oral, medi-
ante a ingestão de alimentos conta-
minados, não é fato recente na
epidemiologia da doença de Chagas.
Segundo o pesquisador André Roque,
que faz parte da equipe liderada por
Ana Jansen, a primeira descrição des-
te tipo de transmissão no Brasil ocor-
reu há mais de três décadas, quando
casos em humanos foram atribuídos,

entre outras fontes, à contaminação
de alimentos por fezes de insetos in-
fectados e/ou por material de glându-
la de cheiro de gambá. “Quase três
décadas se passaram até que novos
casos de infecção contraídas desta for-
ma fossem relatados. Nos últimos
anos, esses focos se tornaram mais fre-
quentes em diferentes localidades do
país”, ressalta o pesquisador.

 Segundo dados da Secretaria de
Vigilância em Saúde do Ministério da
Saúde, foram notificados, entre janeiro
de 2005 e agosto de 2007, 22 surtos

de doença aguda em vários estados.
Na maioria deles, ficou comprovada a
associação da ocorrência de casos com
o consumo de alimentos in natura,
como o caldo de cana, em Santa
Catarina, no ano de 2005, e na Bahia,
em 2006; a bacaba (palmeira nativa
da Amazônia), no Maranhão e no
Pará, também em 2006; e especial-
mente o açaí, no Pará, em 2006 e
2007, e no Amazonas, em 2007. No
total, somam-se 170 casos registrados
e dez óbitos identificados.

 A pesquisadora Ana Jansen des-
taca que a via oral representa, entre
animais silvestres, uma das mais im-
portantes formas de transmissão do
T. cruzi. “Na literatura científica, en-
contramos trabalhos que comprovam
a eficácia da transmissão pela ingestão

de alimentos contaminados por, pelo
menos, algumas subpopulações do
parasito. Esta forma de transmissão,
aparentemente, facilita a entrada do
T. cruzi no organismo de mamíferos”,
diz Ana Jansen. “A presença de veto-
res ou reservatórios infectados nas
imediações das áreas de produção,
manuseio ou utilização de alimentos
contaminados e a desinformação de
como evitar a contaminação são fa-
tores de risco importantes para que
ocorra a transmissão aos humanos”,
finaliza a pesquisadora.

temporais”, pontua. De acordo com
a pesquisadora, em condições natu-
rais, o Trypanosoma cruzi, parasito
causador da doença, infecta mais de
cem espécies de mamíferos de dife-
rentes ordens. O parasito na natureza
existe em diferentes populações de
hospedeiros mamíferos, incluindo se-
res humanos, animais silvestres, ani-
mais domésticos e dezenas de espécies
de triatomíneos vetores.

“Desenvolvemos uma proposta
para a utilização de animais peri-
domicialiares como sentinelas no dire-
cionamento de ações de vigilância
nessas localidades. A presença do T. cruzi
em porcos e cães pode funcionar como
um alerta para a intensificação de ações
de vigilância em locais onde há maior
risco de transmissão ao homem”, ex-
plica Ana Jansen. O trabalho, que con-
tou com a participação de todos os
integrantes do laboratório, foi premia-
do em 2008 na Reunião de Pesquisa
Aplicada em Doença de Chagas e Reu-
nião de Pesquisa Aplicada em Leishma-
niose, realizada em Minas Gerais.
“Além da vigilância, ações de educa-
ção e a exploração sustentável do meio
ambiente são fundamentais para o con-
trole da doença na região amazônica”,
alerta a especialista.

 Há um século, Carlos Chagas al-
cançou um marco na história da
medicina com a descoberta da doença
que leva seu nome. Com o avanço das
técnicas de investigação científica, no
entanto, foi comprovada a existência
da infecção muito antes da identifica-
ção da forma clássica de transmissão
da doença (essa forma clássica depen-
de de que o T. cruzi seja eliminado sobre
o indivíduo, o que acontece após a
defecação do barbeiro – consequência
do repasto sanguíneo do inseto). “O
primeiro registro de infecção humana
pelo T. cruzi foi encontrado em tecidos
de múmias andinas com aproximada-
mente 9 mil anos. No Brasil, por meio
de testes moleculares, o DNA do T. cruzi
foi detectado em tecidos mumificados
de humanos com aproximadamente
7 mil anos. Isso prova que o homem é
infectado pelo parasito desde sua che-
gada às Américas. E não podemos
afirmar que, naquele período, a

Ana Maria Jansen
e André Roque, que

investigam a ecologia
do ciclo de transmis-

são da doença de
Chagas na região
amazônica (Foto:
Gutemberg Brito)
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Pâmela Pinto

uando Carlos Chagas des-
cobriu a doença que leva-
ria seu nome, em 1909,
deu início aos estudos sobre
taxonomia de triatomíneos,

vetores da infecção. O trabalho foi con-
tinuado pelo pesquisador Herman Lent
a partir da década de 30 e por outras
gerações de cientistas. O resultado des-
tes cem anos de pesquisa é evidencia-
do pela atuação do Laboratório Nacio-
nal e Internacional de Referência em
Taxonomia de Triatomíneos do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), que guar-
da um acervo inestimável, reunindo 24
mil espécimes de barbeiros, do Brasil e
do mundo. O centro se consolida como
uma importante fonte de informações
taxonômicas e também atua na criação
de barbeiros vivos, que são fornecidos
para o desenvolvimento de pesquisas
em diversas instituições.

Ao longo de 35 anos, Herman Lent
(1911-2004), reconhecido como um
dos maiores especialistas no tema, reu-
niu 9 mil exemplares na coleção do
IOC. Em 1998, a compra da coleção
do pesquisador argentino Rodolfo Car-
cavallo, incorporada ao patrimônio da
Fiocruz pelo preço simbólico de US$ 5
mil, somou mais 15 mil exemplares de
barbeiros ao acervo. Neste mesmo pe-
ríodo, Carcavallo se mudou para o Bra-
sil, onde colaborou por seis anos com
as pesquisas do laboratório. O centro,

triatomíneos criados em laboratório.
As colônias são mantidas em recipiente
de vidro revestido com cartolina escu-
ra, que proporciona pouca luminosi-
dade, simulando o habitat do inseto,
e com fundo de papel filtro, para ab-
sorver a umidade e dejetos. De acordo
com a técnica de laboratório Vanda
Cunha, um suporte de madeira, para
que o inseto possa se esconder, e uma
cobertura de náilon, para possibilitar a
ventilação, completam a estratégia
para a criação dos barbeiros.

Todos os barbeiros estão livres
de contaminação pelo parasito
Trypanosoma cruzi, o que exige cui-
dados que começam na coleta, reali-
zada em campo, quando os insetos são
levados para o laboratório e têm seus
ovos retirados para dar início a uma nova
criação. “Hoje são conhecidas 141 es-
pécies de barbeiros e a maioria está re-
presentada aqui. Por isso, fornecemos
insetos vivos para pesquisas realizadas
em toda a América. Para abastecer es-
tas demandas, desenvolvemos contí-
nuas pesquisas de campo para coleta
de exemplares de diversas espécies em
todo o país”, pontua Jurberg.

Brasil tem a mais
completa coleção
de vetores da
doença de
Chagas do mundo

Q

Acervo com 24 mil
exemplares, iniciado por
Carlos Chagas em 1909,
é a principal referência para
cientistas que investigam a
doença no país e no exterior

em atividade ininterrupta, abriga hoje
a terceira e a quarta gerações de espe-
cialistas, conservando a coleção inter-
nacional de barbeiros.

O banco de dados de triatomíneos
foi consolidado com depósitos perma-
nentes de barbeiros, criando-se novos
padrões de espécies para demais estu-
diosos. Os vetores são classificados,
catalogados e numerados para serem
disponibilizados, em seguida, aos pes-
quisadores brasileiros e estrangeiros.
“Quando somos solicitados por algu-
ma instituição ou pesquisador, envia-
mos imagens, além de recebermos a
visita de pesquisadores de todo o país”,
informa o entomólogo José Jurberg,
atual coordenador do Laboratório Na-
cional e Internacional de Referência em
Taxonomia de Triatomíneos. Ele inves-
tiga os triatomíneos há 50 anos e, como
aluno de Lent, teve a oportunidade de
assinar com ele e Carcavallo a autoria
do Atlas dos vetores da doença de
Chagas nas Américas, publicado em
três volumes, em 1998.  

Além da coleção internacional
com exemplares de barbeiros, o IOC
conta com a maior coleção viva de

O pesquisador José Jurberg examina exemplares da coleção de barbeiros
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Marcelo Garcia

cardiopatia é a causa de
mortalidade mais impor-
tante relacionada à doen-
ça de Chagas e leva à
morte mais de 4 mil brasi-

leiros por ano, segundo dados do Mi-
nistério da Saúde. Um candidato a
medicamento pode impedir a de-
generação cardíaca ligada à infec-
ção pelo Trypanosoma cruzi.
Após o sucesso dos testes in
vitro e com animais, o can-
didato a medicamento ini-
cia a fase de ensaios clí-
nicos com os primeiros
pacientes voluntários. A
nova estratégia terapêu-
tica foi desenvolvida no
Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz), mesma
instituição onde Carlos
Chagas atuou, há exato
um século, quando desco-
briu a doença que hoje leva
seu nome.

Atualmente, há somente
dois medicamentos disponíveis
para o tratamento da doença de
Chagas e nenhum deles atua sobre
a cardiopatia. Baseado nas proprie-
dades antioxidantes do selênio, o
medicamento desenvolvido pelo IOC,
em parceria com o Instituto de Pes-
quisa Clínica Evandro Chagas (Ipec/
Fiocruz) e com outras unidades da
Fundação, pode aumentar a expec-
tativa e a qualidade de vida dos paci-
entes. Se tiver seus efeitos compro-
vados, o medicamento poderá ser
produzido em escala pela própria Fio-

as taxas de evolução da cardiopatia
nos pacientes”. Para a especialista,
trata-se de um passo importante no
combate à doença de Chagas. “Se os
testes forem bem sucedidos, podere-
mos diminuir muito a mortalidade e
as limitações associadas à cardiopatia
chagásica”, destaca.

Tratamento
será combinado com
outras medicações

O tratamento, no entanto, ainda
não representa a cura, pois não elimi-
na o parasito do organismo do hos-
pedeiro. “Nossos estudos anteriores
mostraram que o selênio não reduz a
taxa de reprodução do T. cruzi no or-
ganismo”, esclarece Tania. “O ideal
seria combinar esta estratégia com
outro medicamento, capaz de elimi-
nar o parasito, criando um coquetel
para o tratamento da doença de Cha-
gas. No entanto, esses produtos ain-

da estão em fase de desenvolvi-
mento, em diversas partes do

mundo”.
A expectativa para a

possível aplicação do novo
medicamento no SUS é
grande, mas Tania expli-
ca que a pesquisa ainda
precisa cumprir etapas
fundamentais. “Os testes
clínicos serão realizados
nos próximos cinco anos,
quando poderemos ana-
lisar a eficácia do trata-
mento e seus possíveis

efeitos colaterais”, ponde-
ra. “Somente se apresentar

bons resultados nesse período,
poderemos disponibilizar o selênio

para os pacientes crônicos atendi-
dos pelo SUS”.

Os voluntários que participarão
do estudo são pacientes com Chagas
atendidos no Ipec e que já estão na
fase crônica da doença, com altera-
ções leves e moderadas da atividade
cardíaca. Eles tomarão uma dose por
dia do medicamento. Além do IOC e
do Ipec, outras três unidades da Fio-
cruz estão envolvidas na pesquisa: a
Escola Nacional de Saúde Pública
(Ensp), o Instituto de Tecnologia em

A

cruz, para atender a todo o Sistema
Único de Saúde (SUS).

O novo medicamento foi desen-
volvido a partir de estudos in vitro e in
vivo realizados no Laboratório de Ino-
vações em Terapias, Ensino e Biopro-
dutos do IOC. A pesquisadora Tania
Araújo-Jorge, chefe do laboratório e
atual diretora do IOC, explica que essa
estratégia de tratamento tem como
objetivo repor no organismo de paci-
entes chagásicos os níveis de selênio,
elemento com importante papel
antioxidante. “Testes anteriores em
laboratório e com modelos animais
mostraram uma clara relação entre o
desenvolvimento da cardiopatia cha-
gásica e a detecção de baixos níveis
de selênio em pacientes infectados
pelo T. cruzi”, explica.

Faltando apenas algumas licenças
do Ministério da Saúde para o início
dos testes clínicos, os pesquisadores
estão otimistas. “Em laboratório, a re-
posição dos níveis de selênio obteve
ótimos resultados na interrupção do
processo de deterioração do coração”,
afirma Tania. “Nossa previsão para o
estudo clínico é reduzir em até 50%

Aposta
no selênio
Novo medicamento
que poderá impedir danos
ao coração de portadores
da doença de Chagas
começará a ser testado
nos primeiros pacientes

T. cruzi
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Imunobiológicos (Biomanguinhos) e o
Instituto Nacional de Controle de
Qualidade em Saúde (INCQS).

Selênio, fundamental
para a vida

A doença de Chagas está associ-
ada, em geral, à pobreza, o que tor-
na o desenvolvimento do novo trata-
mento ainda mais importante. “O
selênio é reposto no organismo por
meio da alimentação, mas a maioria
dos pacientes chagásicos vive em con-
dições de pobreza e não se alimenta
bem, o que tende a agravar o desen-
volvimento da cardiopatia, que impe-
de essas pessoas de trabalhar”, afir-
ma Tania. “O medicamento atuará
corrigindo esse déficit, permitindo a
ação plena dos mecanismos antioxi-
dantes do organismo, o que espera-
mos que impeça a degeneração do
coração associada à doença”.

O selênio é um elemento funda-
mental para a vida, por estar envol-
vido com diversos processos antioxi-
dantes no organismo. Em doses
maiores do que a do novo medica-
mento, ele já é utilizado para tratar
outras doenças, como o câncer. A
pesquisadora explica que a dosagem
mais baixa se deve à duração do tra-
tamento. “O selênio pode se tornar
tóxico, mas somente em quantidades
pelo menos quatro vezes maiores do
que a do novo medicamento”, argu-
menta Tania. “Optamos por uma dose
mais baixa porque o tratamento é lon-
go: o paciente chagásico deverá con-
tinuar tomando o medicamento para
impedir a possível evolução da doen-
ça”, completa.

Marco para a saúde
pública brasileira

Além de um significativo avanço
no combate à doença de Chagas, o
estudo é um marco importante para
o desenvolvimento de pesquisas
translacionais, que buscam gerar apli-
cações para a saúde pública a partir
de resultados observados na pesquisa
básica. “Em geral, os ensaios clínicos
realizados no Brasil utilizam produtos
de fabricação estrangeira”, afirma
Tania. “Realizar um ensaio clínico com

um produto produzido pela Fiocruz a
partir de estudos básicos realizados na
própria Fundação é mais um passo
para o desenvolvimento da pesquisa
translacional no Brasil”, ressalta.

O primeiro lote do medicamento
que será utilizado nos testes clínicos
já foi produzido por Biomanguinhos e
aguarda apenas a liberação da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) para o início do tratamento.
Para a pesquisadora, produzir o fár-
maco na própria Fiocruz permitirá que
toda a fabricação seja controlada.
“Não havia no mercado brasileiro ne-
nhum produto disponível na dosagem
que queríamos utilizar e com registro
na Anvisa”, comenta a pesquisadora.
“Ao fabricarmos o produto, podemos
garantir a qualidade e a continuidade
da produção, ficamos livres da depen-
dência externa e poderemos produzi-
lo em escala rápida e suficiente para
abastecer o SUS, caso seja aprovado
nos testes clínicos”.

Um ciclo
vicioso perverso

O mal de Chagas é considerada
pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) como uma doença negligencia-
da e está muito presente nos países
mais pobres. A entidade internacional
estima que só na América Latina exis-
tam entre 12 e 14 milhões de pessoas
infectadas pelo T. cruzi. No Brasil, esti-
ma-se em 2 milhões o número de pa-
cientes crônicos – 600 mil com com-
plicações cardíacas ou digestivas que
levam a óbito 5 mil pessoas por ano.
Em valores absolutos, o número de bra-
sileiros que morrem por doença de
Chagas é similar ao dos que morrem
por tuberculose e dez vezes superior
às mortes causadas por esquistossomo-
se, malária, hanseníase ou leishmanio-
se. A doença afeta indivíduos em sua
faixa etária mais produtiva – dos 30 aos
60 anos – e tem forte impacto na ca-
pacidade de trabalho e geração de ren-
da. Um ciclo vicioso perverso em que a
pobreza é determinante social da do-
ença e a doença gera mais pobreza.
Apenas as diarreias infecciosas e a epi-
demia de Aids são mais impactantes
que a doença de Chagas.

Foto Hematofagia em perspectiva,
segunda colocada no concurso
Centenário da descoberta da
doença de Chagas: um toque de
arte (Autoria: Gutemberg Brito)
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Renata Moehlecke

rinta pacientes terminais
com doença de Chagas
que estavam à espera de
um transplante cardíaco
foram submetidos, no

Brasil, a um outro e novo tipo de trans-
plante: o de células-tronco. O proce-
dimento experimental – que visava
auxiliar o combate a essa doença ain-
da sem cura e cujos medicamentos
hoje disponíveis têm alta toxicidade –
chamou a atenção por seu índice de
sucesso. Mesmo não sendo 100% efi-
caz, o tratamento, realizado de 2003
a 2006, fez com que a doença nos
níveis 3 ou 4 (mais avançados)
regredisse para os níveis 1 ou 2 na
maioria dos pacientes, que voltaram
a ter uma vida ativa e normal, sem
precisar de um transplante de cora-
ção imediato, procedimento ao qual
muitos não têm acesso. Com base
nesses resultados, sobretudo quando
se leva em consideração que, caso
nada tivesse sido feito, não haveria es-
perança de sobrevida para nenhum
paciente, mais 200 pacientes já foram
submetidos a esse tipo de transplan-
te. É o que conta o médico imunolo-
gista Ricardo Ribeiro dos Santos, da
Fiocruz Bahia, que está à frente de
uma rede de 16 instituições nacionais
que estudam o uso de células-tronco
no tratamento da doença de Chagas.

“Fizemos todo um trabalho expe-
rimental e constatamos que as célu-
las-tronco reduzem a inflamação que
existe no coração dos chagásicos, di-
minuem a fibrose (aquela cicatriz que
envolve o músculo cardíaco dos paci-
entes), melhoram a função do cora-
ção enquanto bomba e melhoram

também as alterações do eletrocardi-
ograma”, explica Santos. Em 30% dos
casos crônicos de doença de Chagas,
o aumento das complicações cardía-
cas levam os indivíduos à morte em
dez anos, sendo a média de sobrevi-
da de apenas um ano para quem já
tem a doença nos níveis 3 ou 4. “Ain-
da não sabemos quais serão os resul-
tados dos testes com esse novo gru-
po de 200 pacientes: metade deles foi
submetida à terapia com as células e
a outra metade recebeu placebo”,
conta o pesquisador. “Até o final des-
te ano apresentaremos todos os da-
dos obtidos, que esperamos serem
bastante positivos”.

Em julho de 2009, a pesquisa com
células-tronco no Brasil ganhará mais
um auxílio de grande porte: será inau-
gurado no Hospital São Rafael, em
Salvador, em parceria com a Fiocruz
Bahia, o maior e mais completo labo-
ratório de terapia celular e biotecno-
logia do país. O espaço terá uma área
especial para preparação de células-
tronco e, com essa infraestrutura, será
possível avançar nos estudos experi-
mentais e também na aplicação de
células-tronco em pacientes não só
chagásicos, mas também nos que so-
frem de doença crônica do fígado,
esclerose múltipla e epilepsia, entre
outras. Ainda em 2009 devem come-
çar, no novo laboratório, os ensaios
de uso de células-tronco em pacien-
tes vítimas de trauma raquimedular
em decorrência de acidente de trânsi-
to ou bala perdida, por exemplo. No
momento, os pesquisadores aguar-
dam a inauguração do local, pois já
obtiveram a autorização do Conselho
Nacional de Ética em Pesquisa (Conep)
para realizar esse estudo clínico.

T

Células
da esperança
Após bons resultados nos primeiros testes, mais 200 pacientes
são submetidos ao tratamento experimental com células-tronco
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Em relação à terapia celular contra
a doença de Chagas, o procedimento
se inicia com os médicos espetando
uma seringa na bacia do paciente e
aspirando material da medula óssea,
região esponjosa que existe dentro do
osso e que é rica em células-tronco. O
líquido coletado é, então, separado por
centrifugação, de modo a se obter uma
fração concentrada de células-tronco.
Com o auxílio de um cateter (pequeno
cano de plástico) inserido pela artéria
femoral (na virilha) e conduzido até o
coração, os médicos injetam células-
tronco em cada uma das três coronárias
do paciente. Todo o procedimento de-

mora cerca de quatro horas. Como são
as próprias células do indivíduo que,
retiradas de um lado, são depositadas
em outro, anula-se o risco de rejeição
e de efeito colateral. Um mês após o
transplante, os pacientes tomam, du-
rante cinco dias seguidos, injeções de
GCSF, um hormônio que mobiliza as
células-tronco da medula óssea e as es-
timula a circular no sangue. No entan-
to, a terapia celular não dispensa os
remédios para o controle da doença.

“Os pacientes têm consciência
de que esse tipo de transplante não
cura a doença, mas proporciona
melhora da função cardíaca e do

estado clínico, aumentando o perío-
do de sobrevida e a qualidade de
vida”, afirma Santos. “O novo labo-
ratório será o primeiro no país a dar
condições de se produzir células-
tronco em quantidade experimental
e assegurará a caracterização des-
sas células. Caso os resultados do
experimento sejam bastante positi-
vos, esse tipo de terapia de trans-
plante poderá ser incorporado ao
Sistema Único de Saúde (SUS) e es-
tendido, assim, aos cerca de 6 mi-
lhões de brasileiros que sofrem com
a doença de Chagas e que necessi-
tarem desse tipo de intervenção”.

Brasil testa células-tronco (em verde)
no combate à doença de Chagas

(Foto: Arquivo CPqGM/Fiocruz)
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Aqui
pulsa um
novo
coração

Isis Breves

primeiro transplante de co-
ração para paciente com
Chagas no Estado do Rio
de Janeiro foi realizado no
início deste ano por meio

de uma parceria entre o Instituto de
Pesquisa Clínica Evandro Chagas (Ipec/
Fiocruz) e o Instituto Nacional de
Cardiologia (INC), conhecido como
Hospital de Laranjeiras. Uma paciente
com Chagas, em tratamento Ipec des-
de 2003, recebeu um coração novo, o
que significa uma média de dez anos
de sobrevida com qualidade. Ela foi
submetida ao transplante cardíaco no
INC e a operação foi considerada um
sucesso pela equipe médica.

Apesar do pleno tratamento com
medicamentos e do uso de aparelho
cardiodesfibrilador (marcapasso), a
doença evoluiu e a única opção da
paciente era o transplante. Ainda no
Ipec, ela teve toda a assistência clíni-
ca, sendo internada nesta unidade e
depois transferida para o INC, onde
ficou cerca de 40 dias na fila de es-
pera para receber o coração de um
doador. Como o caso era de urgên-
cia, ela foi inscrita com prioridade
zero para o transplante.

Segundo a diretora do Ipec, Valdiléa
Veloso, esse transplante foi resultado de
todo um trabalho de pesquisa clínica
aplicada à assistência e ao ensino. “A
atuação do Ipec se pauta pela busca de

alternativas para aumentar a sobrevida
com qualidade de pacientes com doen-
ças infecciosas, por meio da pesquisa
clínica”, afirma a diretora. No Ipec, os
pacientes com Chagas são acompanha-
dos no ambulatório e, se for constata-
da a necessidade de um transplante de
coração, eles são preparados e encami-
nhados para o INC.

“A resposta de pacientes chagá-
sicos ao transplante vem sendo igual
ou até melhor ao de um transplanta-
do cardiopata comum, sem a infec-
ção pelo parasito Trypanosoma cruzi.
A única diferença é manter a vigilân-
cia com exames de diagnóstico para
identificar o parasito circulante no san-
gue e tomar as medidas necessárias”,
explica a cardiologista Andréa Silves-
tre de Sousa, especialista do Ipec que
também faz parte da equipe de trans-
plantes do INC. A mortalidade dos
pacientes com Chagas seria elevada
sem a alternativa do transplante, pro-O

Célula muscular cardíaca
infectada pelo T. cruzi
(Foto: Arquivo IOC/Fiocruz)

cedimento que pode levar a um au-
mento de 80% na sobrevida com qua-
lidade desses pacientes. De acordo
com Andréa, mesmo com o coração
novo, existe o risco da evolução clíni-
ca da doença de Chagas. Entretanto,
há tratamentos para diminuir esse ris-
co. “No Ipec, oferecemos assistência
aos pacientes antes, durante e após o
transplante”, destaca a cardiologista.

Após o êxito do primeiro trans-
plante, um segundo paciente já foi
submetido com sucesso ao mesmo
procedimento no Rio, graças à par-
ceria entre Ipec e INC, que já foi es-
tendida para a área de ensino, além
da pesquisa clínica. E um terceiro pa-
ciente do Ipec aguarda a sua vez de
realizar a operação. “O transplante
de coração para um portador da do-
ença de Chagas é uma perspectiva
de qualidade de vida, hoje possível
de se oferecer no Estado do Rio”,
concluiu Andréa.

Paciente com Chagas faz
transplante inédito no Rio de
Janeiro e abre caminho para que
outros portadores se beneficiem
do tratamento no estado
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Isis Breves

nquanto estudavam as
leishmanioses em cães no
município do Rio de Janei-
ro, pesquisadores do Ins-
tituto de Pesquisa Clínica

Evandro Chagas (Ipec/Fiocruz) encon-
traram, em fragmentos de pele ínte-
gra dos animais, um parasito do gê-
nero Trypanosoma. Na tentativa de
identificar este protozoário, foram re-
alizadas análises morfobiológicas, bi-
oquímicas e moleculares, mas, com
características únicas, o parasito não
se encaixou em nenhuma espécie do
gênero Trypanosoma previamente co-
nhecida e descrita na literatura. As-
sim, os pesquisadores concluíram que
se tratava de uma nova espécie, à qual
sugeriram o nome de Trypanosoma
caninum. “Esta espécie está deposi-
tada na coleção do Ipec e está sendo
estudada por outras técnicas”, expli-
ca a coordenadora do estudo, Fátima
Madeira, do Laboratório de Vigilância
em Leishmanioses.

O trabalho foi reconhecido pela
comunidade científica internacional e
rendeu um artigo, publicado em fe-
vereiro deste ano, no periódico Para-
sitology, de alto impacto na área. “A
importância da identificação desse
novo parasita é enorme no âmbito da
saúde pública”, destaca Fátima. “No
município do Rio de Janeiro, não se
conhece a presença de outros tripa-
nossomatídeos, além dos parasitos do
gênero Leishmania em cães. A circu-
lação do novo agente poderá trazer
impactos para o diagnóstico da leish-
maniose visceral canina nessa região”,
explica a pesquisadora. Fátima lembra
também que a leishmaniose visceral é
uma zoonose grave, de alta mortali-
dade, e os cães, na cadeia de trans-
missão, atuam como importantes re-
servatórios do parasito causador da
doença. Por recomendação do Minis-
tério da Saúde, os animais com diag-
nóstico sorológico positivo devem ser
sacrificados.

Segundo a pesquisadora, a nova
espécie T. caninum foi isolada de um

E

cão saudável, em 2003. Inicialmen-
te, acreditou-se que tal isolamento
fosse um fato ocasional. Entretan-
to, outros isolados foram sendo ob-
tidos nessa região, o que levou os
pesquisadores a pensarem em um
possível ciclo entre os cães no muni-
cípio do Rio de Janeiro. “Um fato in-
teressante observado foi o isolamen-
to desse parasito exclusivamente em
fragmentos de pele, o que não é co-
mum entre os parasitos desse gêne-
ro. O novo protozoário, aparente-
mente, não causa doença nos
animais, mas a sua circulação, em
sobreposição às áreas de ocorrência
de leishmanioses, poderá confundir
o diagnóstico dos cães”.

Agora, amostras de outros esta-
dos estão sendo analisadas, com o
objetivo de avaliar a presença do pro-
tozoário T. caninum em diferentes re-
giões do Brasil. O trabalho vem sen-
do realizado no Laboratório de
Vigilância em Leishmanioses, em par-
ceria com o Laboratório de Pesquisa
Clínica em Dermatozoonomes em
Animais Domésticos, ambos do Ipec/
Fiocruz. “Mais estudos são necessá-
rios para se conhecer os elementos
que possam contribuir para a propa-
gação e a disseminação desse para-
sito”, recomenda Fátima.

Um novo Trypanosoma
Pesquisadores identificam em cães uma espécie
do protozoário até então desconhecida

A pesquisadora Fátima Madeira
está à frente dos estudos

sobre o novo parasito
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Isis Breves

eterminar a incidência de
acidente vascular encefá-
lico isquêmico (AVEi) car-
dioembólico (um tipo de
derrame cerebral) em pa-

cientes com problemas cardíacos de-
correntes da doença de Chagas e defi-
nir estratégias de prevenção: estes
foram os objetivos de um estudo iné-
dito desenvolvido pelo Instituto de Pes-
quisa Clínica Evandro Chagas (Ipec/Fi-
ocruz) e ganhador do 4º Prêmio ABC
de Publicação Científica. A pesquisa, re-
alizada pela cardiologista Andréa Silves-
tre de Sousa, ficou em primeiro lugar
na categoria Cardiologia Geral do con-
curso, que premiou os melhores traba-
lhos publicados em 2008 no periódico
Arquivos Brasileiros de Cardiologia.

“O AVEi cardioembólico é uma
complicação frequente e, muitas vezes,
incapacitante da doença de Chagas. Até
então não havia nenhum estudo que
definisse sua incidência e os fatores de
risco em pacientes com doença de Cha-
gas”, explica Andréa. Foram incluídos
no estudo cerca de mil pacientes com
doença de Chagas admitidos no Ipec
entre 1990 e 2002. Todos os participan-
tes foram acompanhados por, pelo
menos, um ano, sendo o tempo médio
de seguimento de 5,5 anos. Durante o
estudo, 31 pacientes apresentaram AVEi
cardioembólico, o que significa uma in-
cidência de 3% (ou 0,56% ao ano).

Todos foram submetidos ao mes-
mo protocolo de avaliação clínica e
epidemiológica, além de realização de
eletrocardiograma, radiografia de tó-
rax e ecocardiograma. Eles foram
mantidos em acompanhamento am-
bulatorial utilizando medicações espe-
cíficas direcionadas a sintomas ou à
presença de cardiopatia.

A partir de um método chamado
regressão de Cox, Andréa identificou
quatro variáveis independentes asso-
ciadas ao AVEi cardioembólico. Essas
variáveis foram idade maior que 48
anos e outras três relacionadas a com-
plicações do sistema cardiovascular
(cujos nomes técnicos são disfunção
sistólica, aneurisma apical e alteração
primária da repolarização ventricular).

A pesquisadora, então, desenvol-
veu um escore de risco de AVEi aplica-
do a cada paciente do estudo: o indiví-
duo recebia dois pontos se apresentasse
disfunção sistólica e um ponto para
cada uma das outras variáveis, poden-
do obter um escore de risco de até
cinco pontos.

Combinando os dados, Andréa
observou que, quanto maior o esco-
re de risco, maior a incidência de AVEi
cardioembólico. Assim, pacientes
com quatro ou cinco pontos apresen-
tavam incidência de AVEi cardioem-
bólico superior a 4%, enquanto aque-
les com zero ou um ponto tinham
incidência inferior a 1%.

A cardiologista estudou, ainda, as
respostas dos pacientes a dois tipos de
tratamento profilático contra AVEi car-

dioembólico: um com o medicamento
varfarina e outro com o medicamento
ácido acetilsalicílico (AAS). De acordo
com os resultados, a varfarina estaria
indicada aos pacientes com quatro ou
cinco pontos no escore de risco para
AVEi cardioembólico, enquanto os pa-
cientes com três pontos poderiam re-
ceber varfarina ou AAS. Aos pacientes
com dois pontos, por sua vez, seria re-
comendado o AAS ou nenhuma profi-
laxia. Já os pacientes com zero ou pon-
to não necessitariam de profilaxia.

“Os resultados da pesquisa indicam
que novas estratégias de prevenção do
AVEi cardioembólico sejam direciona-
das às particularidades dos chagásicos,
caracterizados por elevado potencial de
complicações embólicas”, destaca
Andréa. “A profilaxia seria com as mes-
mas drogas utilizadas nos pacientes sem
Chagas; a seleção dos candidatos à pre-
venção é que se diferencia”, completa
a pesquisadora. Intitulado Estratégias de
prevenção do acidente vascular ence-
fálico cardioembólico na doença de
Chagas, o artigo premiado de Andréa
é parte de sua tese de doutorado, de-
fendida na Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ).

Em busca da
prevenção
Pesquisa premiada busca
novas estratégias para evitar
complicações cardíacas em
pacientes com Chagas

D

A cardiologista Andréa Silvestre conversa com um paciente no ambulatório do Ipec
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“Carlos
Chagas se
orgulharia
de seus
seguidores”
O especialista João Carlos Pinto
Dias destaca os avanços no
enfrentamento da doença, mas
lembra que é preciso sustentar
a vigilância e dar cobertura
adequada aos pacientes

utor de centenas de trabalhos científicos e condecorado com
dezenas de prêmios e títulos, entre os quais a Medalha da
Ordem do Mérito Médico e Científico Carlos Chagas, conce-
dida pelo Ministério da Saúde, e a Ordem Nacional do Méri-
to Científico, concedida pela Presidência da República, o pes-

quisador João Carlos Pinto Dias é um dos maiores especialistas em doença
de Chagas hoje em atividade. Médico especializado em doenças infeccio-
sas e parasitárias, com mestrado e doutorado em medicina tropical, está à
frente do Posto Avançado de Estudos Emmanuel Dias, ligado ao Laborató-
rio de Biologia de Triatomíneos e Epidemiologia da Doença de Chagas do
Centro de Pesquisa René Rachou, unidade da Fiocruz em Minas Gerais.

Herdeiro de Emmanuel Dias (1908-1962) – protagonista das primeiras
campanhas para erradicar a doença de Chagas do país, destacando-se nas
pesquisas sobre a epidemia na cidade de Bambuí (MG), na década de 1940
–, João Carlos levou adiante o legado do pai: deu continuidade aos estudos
em Bambuí, onde, atualmente, a infestação pelo barbeiro é zero, e segue
com um trabalho rigoroso de vigilância epidemiológica. Em entrevista à Re-
vista de Manguinhos, ele fala sobre as conquistas e os desafios após cem
anos de conhecimento sobre a doença de Chagas.

A
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Quando, como e por que o se-
nhor se interessou e ingressou nas
pesquisas sobre doença de Chagas?

João Carlos Pinto Dias (JCPD):
Meu interesse vem desde acadêmico de
medicina, nos anos 1960. Meu pai era
uma grande referência e eu desejava
segui-lo. Minha faculdade, a Universi-
dade de São Paulo (USP) de Ribeirão
Preto, era altamente voltada para o tema,
com importantes professores e muita pes-
quisa sobre a doença de Chagas.

Embora descoberta há cem
anos, a doença de Chagas perma-
nece um desafio à saúde pública.
Na sua opinião, o que é preciso
para enfrentar este problema?

JCPD: Basicamente, no Brasil, te-
mos dois desafios atuais: manter con-
tínua e eficiente vigilância sobre os
insetos vetores (tarefa dos municípios)
e sobre os bancos de sangue (sistema
exemplar no país); e cuidar dos cerca
de 2 milhões de já infectados que con-
traíram a doença há anos. Uma tercei-
ra perspectiva será a de diagnosticar e
tratar precocemente os casos que têm
aparecido de transmissão oral. É ne-
cessário pesquisar novas drogas para
tratamento específico, bem como mar-
cadores de cura e de evolução.

O que há para se comemorar
no centenário da descoberta da do-
ença de Chagas? Nos últimos anos,
quais foram os principais avanços
no controle desta doença?

JCPD: Temos uma linda história a
celebrar, com a descoberta genial; o
equacionamento do controle, iniciado
nos anos 1950; o principal transmissor
eliminado do país (recebemos a
certificação em 2006); e mais de 99%
do sangue transfundido sob controle.
Nestas celebrações, entretanto, temos
que moderar o ufanismo e encarar os
desafios de sustentar a vigilância e dar
cobertura adequada aos pacientes.

Como o senhor avalia a intro-
dução de novas tecnologias, como
a genômica, a proteômica e até as
células-tronco, nas pesquisas so-
bre doença de Chagas?

JCPD: Acho pertinentes todas es-
sas iniciativas, na perspectiva de me-
lhor conhecimento do parasito, de suas

“espertezas” e suas vulnerabilidades.
Células-tronco são bem-vindas, princi-
palmente, para com pacientes de car-
diopatia avançada, com grande destrui-
ção do miocárdio. Vamos esperar pelos
resultados de médio prazo, torcendo
por boa recuperação desses pacientes.

E quanto à formação médica?
Os novos médicos estão prepara-
dos para prevenir, diagnosticar e
tratar a doença de Chagas?

JCPD: De modo geral, a opinião
de especialistas reunidos na Argentina
e no Brasil é que tem havido menor
interesse por doença de Chagas nos
currículos universitários, o que precisa
ser revertido. Há esforços nesse senti-
do, estimulados pela Organização Pan-
Americana da Saúde (Opas). A doen-
ça tem perdido sua visibilidade em face
do desaparecimento de casos agudos,
embora restem os por via oral, e tem
perdido também prioridade frente a
outros agravos mais agudos e urbanos,
como a dengue, por exemplo.

Qual sua avaliação sobre o tra-
balho desenvolvido pela Iniciati-
va de Medicamentos para Doen-
ças Negligenciadas (DNDi, na sigla
em inglês), entre as quais se en-
contra a doença de Chagas?

JCPD: Acho muito importante. São
parceiros novos e muito atuantes para
os governos e instituições de apoio,
como Organização Mundial da Saúde
(OMS) e Opas. Destacam-se, particu-
larmente, os esforços por liberação de
novas drogas, como o posaconazol, e
as combinações de fármacos para o tra-
tamento específico, assim como o tra-
tamento experimental em maior esca-
la para pacientes jovens e com forma
indeterminada da doença.

Em 2006, o Brasil recebeu certi-
ficado internacional da interrupção
da transmissão vetorial da doença
de Chagas pelo Triatoma infestans,
principal vetor da doença. Contu-
do, a transmissão ainda acontece,
por meio de outras espécies vetoras
e de vias alternativas, tais como a
ingestão de alimentos contamina-
dos pelo parasito. O senhor acredi-
ta que é possível o país eliminar
todas as formas de transmissão e
erradicar a doença de Chagas?

JCPD: Erradicar, naturalmente que
não, pois a circulação do parasito em
âmbito silvestre é muito grande e disper-
sa. Eliminar a transmissão por transfu-
são de sangue, evidente que sim, com
belo exemplo de nosso país. Manter
vetores secundários sob vigilância conti-
nuada é absolutamente viável, na depen-
dência de ações nos municípios e esta-
dos. Esse trabalho é, por natureza,
permanente. A transmissão por via oral
é, por natureza, imprevisível, merecen-
do atenção constante, diagnóstico e
manejo a partir de casos índices e de sis-
temas de vigilância sobre doenças febris.

A expertise que o Brasil já acu-
mulou em relação à doença de Cha-
gas tem sido exportada para outros
países que sofrem com esta doença?

JCPD: De modo geral, o Brasil tem
sido referência em pesquisas e serviços
(controle, manejo de pacientes, diagnós-
tico, tratamento e investigações básicas).
Há uma comunidade científica muito
atuante e colaborativa nesse sentido.
Boas pesquisas têm também ocorrido
em outros países, como Argentina,
Venezuela, Estados Unidos e França. Nas
chamadas iniciativas intergovernamen-
tais de controle, pesquisadores brasilei-
ros sempre são convocados para super-
visão e referência. E também temos as
nossas revistas científicas, com excelen-
te produção em doença de Chagas, ao
lado de reuniões científicas de grande
porte e impacto, como a Reunião Anu-
al de Pesquisa Aplicada em Doença de
Chagas, realizada ininterruptamente em
Uberaba, há 25 anos, com grande aflu-
ência de colegas estrangeiros. Carlos
Chagas, que iniciou tudo isso e que
punha prioridade no enfrentamento da
doença, certamente se orgulharia de
seus seguidores.

“ “Temos que encarar
os desafios de

sustentar a
vigilância e dar

cobertura adequada
aos pacientes
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Pamela Lang

ara celebrar o centenário
da descoberta da doença
de Chagas, a Fiocruz ela-
borou um calendário es-
pecial de eventos para

2009. As comemorações incluem a
inauguração de uma exposição, que
pretende recuperar a história do estu-
do da doença, e até uma expedição
para revisitar os locais que marcaram
a descoberta, em Minas Gerais. Ou-
tro evento de peso será o Simpósio
Internacional do Centenário da Des-
coberta da Doença de Chagas, que
será realizado de 8 a 10 de julho, no
Rio de Janeiro.

Reunindo os maiores especialis-
tas em doença de Chagas do Brasil e
do mundo – serão 27 convidados in-
ternacionais provenientes de nove
países e 48 convidados nacionais re-
presentando oito estados brasileiros
–, o simpósio se destina a estudan-
tes, professores, pesquisadores e pro-
fissionais de saúde de modo geral. O
evento tem como objetivo contribuir
para o conhecimento da doença e
suas formas de prevenção. A progra-
mação inclui palestras e mesas-redon-
das sobre temas que vão contemplar
desde a dimensão histórica até o co-
nhecimento científico atual e os de-
safios da doença de Chagas.

“Convidados de renome nas dife-
rentes áreas de conhecimento da do-
ença de Chagas nos permitirão fazer
deste evento um marco internacional
na identificação e delineamento de
propostas que possam contribuir para

Calendário especial
para as comemorações
do Centenário
Simpósio, exposição, lançamento de livros e ópera celebram
os cem anos da descoberta da doença de Chagas

P
o preenchimento das atuais lacunas
relacionadas ao conhecimento da en-
fermidade”, comenta a coordenado-
ra do Programa Integrado de Doença
de Chagas e membro da Comissão
Organizadora do Simpósio Internaci-
onal, Maria de Nazaré Soeiro. “O
simpósio também será produtivo na
proposição de medidas efetivas para
a terapia e manutenção de políticas
de controle da doença”, acrescenta.

Como parte da programação do
simpósio, será lançado o livro Clássi-
cos em doença de Chagas - histórias
e perspectivas no centenário da des-
coberta, que reúne 15 artigos científi-
cos consagrados sobre o assunto, co-
mentados por especialistas da área. A
edição, em três idiomas (português,
inglês e espanhol), representará um
valioso acervo documental sobre a
doença de Chagas para a comunida-
de científica, podendo ser utilizado em
escolas e universidades.

O simpósio terá, ainda, o lança-
mento da cartilha Carlos Chagas: a
ciência para combater doenças tro-
picais, sobre as características da do-
ença, seu impacto social, o processo
científico que levou à sua descrição e
perspectivas futuras de combate,
além do trabalho e da vida de Carlos
Chagas. Disponível em português e
espanhol, a cartilha é direcionada ao
grande público.

Também está previsto para este
ano o lançamento do álbum fotográ-
fico Carlos Chagas, sobre a trajetória
do cientista. Com edições em portu-
guês e inglês, a obra será composta
por um conjunto de imagens – mui-

tas delas inéditas – pertencentes ao
acervo da Casa de Oswaldo Cruz
(COC/Fiocruz). “O objetivo do álbum
é aliar informação de qualidade com
refinamento gráfico e editorial, para
atrair um público amplo, diversificado
e interessado na história do Brasil”,
explica a coordenadora de Eventos da
Fiocruz, Lisabel Klein, uma das
organizadoras do centenário. “Por
meio de imagens da vida e da obra de
Carlos Chagas, o público poderá co-
nhecer aspectos de uma época em
que a ciência e a medicina foram ele-
mentos decisivos para o desenvolvi-
mento do país e da cultura brasilei-
ra”, completa.

Já entre os eventos que encerra-
rão as comemorações, destaca-se a
ópera Carlos Chagas, com apresenta-
ções previstas em outubro, no Palácio
das Artes de Belo Horizonte. O espe-
táculo será ambientado em locais que
marcaram a trajetória do cientista bra-
sileiro, como o sertão mineiro e a
Amazônia. A coordenação é de Hele-
na Severo, com direção cênica de
Moacyr Góes e música do maestro Sil-
vio Barbato, desaparecido em junho
deste ano, quando viajava no voo 447
da Air France, do Rio para Paris.

Informações
sobre o simpósio

www.fiocruz.br/chagas100/
simposio.php.

Programação completa
do Centenário:

www.fiocruz.br/chagas100
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Desenvolvimento
sustentável

Existe um paradig-
ma dominante se-
gundo o qual a
industrialização
e a urbanização
levam ao de-
senvolvimento
e que este se-
ria sinônimo
de progres-
so. No en-
tanto, con-
siderando o

aumento das dis-
paridades, da desigualdade social, da
miséria, da alienação e da exclusão, nos
últimos 200 anos desde o advento da
Revolução Industrial, pode
se questionar: progresso
pra que e pra quem? É
isso que a médica Raquel
Rigotto se propõe a exami-
nar no livro Desenvolvimen-
to, ambiente e saúde – im-
plicações da (des)localização
industrial. Na obra, recém-
lançada pela Editora Fiocruz,
a autora volta o olhar para as
consequências do modelo de
desenvolvimento em implan-
tação no Ceará, baseado na
atração de indústrias, do agronegócio
e do turismo em grande escala.

A autora estuda as relações entre
industrialização e desenvolvimento,
mas com a pretensão de ir além das
abordagens tradicionais, frequente-
mente economicistas, ao verificar as
implicações desse suposto progresso
no trabalho, ambiente e saúde da po-
pulação do Ceará. “As pessoas me
olhavam surpresas quando pergunta-
va se a industrialização traria benefí-
cios para os trabalhadores, como se
isso fosse óbvio”, comenta Raquel.
“Não é tão simples assim adjetivar o
desenvolvimento de ‘sustentável’”.

O livro é dividido em três partes. A
primeira visa sistematizar o referencial
teórico, norteando o leitor sobre as ca-
tegorias centrais no estudo, como de-
senvolvimento humano e sustentável,
cultura, trabalho, ambiente, saúde. A

Dengue em Pernambuco

Ao longo dos últimos anos, o Bra-
sil vem registrando o aumento do nú-
mero de casos de dengue e de sua
gravidade. Em Pernambuco, a evolu-
ção da endemia foi alvo de estudo ci-
entífico e se tornou recentemente a
publicação Vinte anos da evolução da
dengue no Estado de Pernambuco. O
livro é fruto da tese de doutorado em
saúde pública de Marli Tenório, pes-
quisadora colaboradora do Departa-
mento de Virologia e Terapia Experi-
mental da Fiocruz. Ao longo de oito
capítulos, a obra aborda a origem e a
evolução da doença no estado, for-
necendo elementos para o planeja-
mento de estratégias de prevenção e
de controle pelos serviços de saúde.

“Analisamos os
aspectos epide-
miológicos, clíni-
cos, laboratori-
ais e virológicos
das epidemias
ocorridas em
1987, quan-
do o vírus
foi introdu-
zido no es-
tado, até
2006. Es-

peramos que as in-
formações possam ajudar a esclarecer
aspectos importantes da doença”, co-
menta a autora. Ela conta, ainda, que
os dados são fruto da articulação de
uma pesquisa epidemiológica com a
clínica e de base laboratorial.

Tudo sobre a
esquistossomose

A bibliografia sobre a doença in-
fecciosa que atinge 200 milhões de
pessoas no mundo, ganhou seu mais
completo tomo: Schistosoma mansoni

& esquistossomose – Uma visão
multidisciplinar. Fruto da or-
ganização de Omar dos
Santos Carvalho, Paulo
Marcos Zech Coelho e
Henrique Leonel Lenzi,
o livro celebra o cen-
tenário da descober-
ta do Schistosoma
mansoni no Brasil,
em 1908, por Ma-
noel Augusto Pirajá
da Silva. O livro con-

tém um presente para
os leitores, a reprodução da primeira
descrição do parasito, publicada pelo
periódico Brasil-Médico.

Com artigos de 78 autores, sen-
do 43 deles pesquisadores da Funda-
ção, dentre os quais Constança
Simões Barbosa, Delir Corrêa, Virginia
Schall, Lobato Paraense, Naftale Katz
e Zilton Andrade, em suas 1.124 pá-
ginas o 11º  livro da série Esquistos-
somose do Programa Integrado de Es-
quistossomose (Pide/Fiocruz), em seus
35 capítulos, abrange todo o temário
sobre a doença. Desde o histórico,
morfologia e sistemática dos caramu-
jos do gênero Biomphalaria (glabrata,
straminea e tenagophila), transmis-
sores do verme, até a genômica e bi-
ologia molecular do Schistosoma
mansoni, sem deixar de lado os as-
pectos relacionados ao tratamento,
diagnóstico e epidemiologia da do-

segunda busca apresentar e discutir os
resultados da pesquisa de campo reali-
zada no município de Maranguape
(CE), assim como contar um pouco
sobre sua história. Já a terceira é dedi-
cada à análise do discurso das partes
entrevistadas durante a pesquisa
empírica, como trabalhadores, empre-
sários, gestores públicos e lideranças da
sociedade, esboçando um diálogo en-
tre esses segmentos.

ença. Não ficaram de fora os esfor-
ços que vem sendo empreendidos
para se desenvolver uma vacina con-
tra essa doença endêmica no Brasil.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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C
apital do Brasil por quase
dois séculos (1763-1960),
o Rio de Janeiro foi o pal-
co por excelência em que
o poder mostrou a sua

face arquitetônica e obreira. Aqui fo-
ram construídas as grandes obras e edi-
ficações em diversos setores, entre eles
o da saúde. Para recuperar essa traje-
tória, quatro historiadoras e um
arquiteto da Casa de Oswaldo Cruz
(COC/Fiocruz) se uniram para produzir
o livro História da saúde no Rio de Ja-
neiro – instituições e patrimônio arqui-
tetônico (1808-1958). A publicação,
lançada pela Editora Fiocruz e que sai
do prelo no momento em que a COC
assume a coordenação regional da rede
História e Patrimônio Cultural da Saú-
de, que reúne 11 países da América
Latina e do Caribe, é um prazeroso pas-
seio pelo Rio – uma cidade em que a
arquitetura já esteve mais bem integra-
da à paisagem do que hoje.

No livro, que percorre um caminho
que vem sendo trilhado por cada vez
mais pesquisadores – o dos estudos
sobre o patrimônio histórico e arquite-
tônico da saúde –, os autores apresen-
tam instituições, tanto públicas quan-
to privadas, que em 150 anos tiveram
importância na vida do carioca (e, por-
que não, do brasileiro), como hospitais,
maternidades, clínicas, casas e postos
de saúde, hospícios, leprosários, labo-
ratórios, instituições de ensino e de
pesquisa. É obra, portanto, que convi-
da ao conhecimento histórico e, a par-
tir daí, à preservação deste patrimônio
– que, em alguns casos, corre o risco
de desaparecer. Afinal, enquanto algu-
mas edificações estão tombadas e ou-
tras se encontram em processo de tom-
bamento, a maioria está desprotegida
e até descaracterizada. E há até exem-
plos de instituições cujas sedes foram
transferidas e mesmo demolidas.

Segundo uma das autoras, a his-
toriadora Ângela Porto, a pesquisa das
edificações permitiu conhecer mais a
fundo a história da saúde, em especi-
al as características e transformações
pelas quais a assistência hospitalar pas-
sou, ao longo dos séculos 19 e 20. “A
arquitetura das edificações reflete esse
processo, na medida em que é revela-
dora do conhecimento médico do pe-
ríodo e da relação que se estabelecia
entre saúde e doença. Estilos arquite-
tônicos adotados na construção de
hospitais deixam transparecer a con-
cepção e a forma de tratamento de
uma determinada enfermidade à sua
época”. De acordo com Ângela, “o
modelo pavilhonar será substituído
pelo monobloco, que reúne em um
mesmo espaço doentes antes conde-
nados ao isolamento. Medicina, ciên-
cia e sociedade relacionam-se, deter-
minam as políticas de saúde e,
portanto, a forma como se materiali-
zam”, argumenta a historiadora.

Os autores – além de Ângela,
Gisele Sanglard, Renato da Gama-Rosa
Costa, Maria Rachel Fróes da Fonseca
e Cristina Oliveira Fonseca – escolhe-

ram compreender o período que vai de
1808 a 1958 por serem anos significa-
tivos. O primeiro pela chegada da Cor-
te portuguesa ao Rio. O segundo, 150
anos depois, por ter sido o momento
em que foram concluídas as obras do
Hospital da Lagoa, projeto de Oscar
Niemeyer e Hélio Uchoa considerado
referência para a arquitetura hospita-
lar moderna na cidade.

O livro tem cinco capítulos: Me-
mória, história e patrimônio cultural
da saúde: uma história possível, A saú-
de pública no Rio de Janeiro imperial,
A Primeira República e a Constituição
de uma rede hospitalar no Distrito
Federal, Política e saúde: diretrizes
nacionais e assistência médica no Dis-
trito Federal no pós-1930 e Arquite-
tura e saúde no Rio de Janeiro. A edi-
ção traz também um CD, com versões
em inglês e espanhol do conteúdo do
livro e reúne verbetes sobre as insti-
tuições e edifícios pesquisados. Os
verbetes contêm dados sobre história,
localização, características, uso atual,
arquitetura dos prédios e, quando exis-
te, o registro de tombamento. Todos
são completados por iconografia.

Arquitetura
da saúde

História da saúde
no Rio de Janeiro

– instituições e
patrimônio

arquitetônico
(1808-1958)

Editora Fiocruz
(21) 3882-9039

172 p. R$ 55
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FIO DA HISTÓRIA

Ricardo Valverde

istante da maioria dos bra-
sileiros, Manaus ainda
está, para muitos, associ-
ada exclusivamente a ima-
gens relativas à Floresta

Amazônica, aos índios e a seus cauda-
losos rios. Se, em pleno 2009, esta iden-
tidade ainda permanece forte e prati-
camente a única para milhões de
brasileiros, o que pensar da Manaus da
virada do século 19 para o 20? Demo-

Vanguarda
tropical
Os agitos científicos de
Manaus no início do século 20

lindo o conceito de que a cidade fosse
uma periferia remota, em especial no
campo do saber científico, o pesquisa-
dor Júlio Schweickardt, que acaba de
defender a tese Ciência, nação e região:
as doenças tropicais e o saneamento no
Estado do Amazonas (1890-1930), mos-
tra que a capital amazonense estava na
vanguarda do debate médico a respei-
to de enfermidades como a febre ama-
rela e a malária.

Na capital amazonense, além das
ações de saneamento levadas a cabo
pelas autoridades, pesquisadores dis-
cutiam a transmissão e as formas de
combater as moléstias dentro das con-

cepções mais avançadas
da época. O debate incluía tam-
bém pesquisadores estrangeiros,
que representavam instituições ci-
entíficas que visitavam o Ama-
zonas para estudar as doenças
tropicais e se engajaram no es-
forço de sanear a cidade.

O trabalho, defendido no
Programa de Pós-Graduação

em História das Ciências e da Saú-
de da Casa de Oswaldo Cruz (COC/
Fiocruz) e orientado pela historiadora
Nísia Trindade, consumiu quatro anos
de dedicação de Schweickardt, que
desde 2002 é servidor do Centro de
Pesquisa Leônidas e Maria Deane, a
Fiocruz Amazônia, em Manaus. For-
mado em teologia, ele foi pastor
luterano e defendeu dissertação de
mestrado em ciências sociais, pela
Universidade Federal do Amazonas
(Ufam), em que investigou os reza-
dores de Manaus. Embora não seja
mais pastor, Schweickardt continua
atuando, agora como leigo, em uma
comunidade luterana da periferia da
cidade. O interesse sobre a história
da saúde pública na região surgiu a
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partir de conversas com colegas da
Fiocruz e também pela necessidade
de compreender as práticas científi-
cas no Amazonas.

“O saneamento de Manaus co-
meça a partir do final do século 19,
quando as chamadas ‘doenças do cli-
ma quente’ passaram a conflitar com
as imagens de civilização que as au-
toridades políticas queriam construir.
Doenças como a febre amarela afe-
tavam diretamente as comunidades
estrangeiras que viviam em Manaus,
como ingleses, alemães, italianos e
outros, que foram atraídas pelo ci-
clo da borracha”, diz Schweickardt.
A mudança na concepção das do-
enças, ocorrida na mesma época,
quando enfermidades como a malá-
ria e a febre amarela são identifica-
das como sendo transmitidas por
mosquitos, alterou as políticas públi-
cas de combate dessas doenças.
Também foram estabelecidas naque-
le momento as escolas de medicina
tropical de Londres e Liverpool. As-
sim, não tardou para que médicos
europeus desembarcassem no Nor-
te do país para estudar essas doen-
ças e seus ciclos de transmissão. “As
novas descobertas e a institucionali-
zação da medicina tropical tiveram
um impacto sobre as medidas de sa-
neamento e o mosquito passou a ser

combatido de forma
sistemática”, conta
Schweickardt.

Manaus virou
um dos centros
do debate sobre
medicina tropical

Nos primeiros anos do século 20,
a vitoriosa experiência americana de
combate aos mosquitos em Havana,
quando se conseguiu eliminar a fe-
bre amarela e controlar a malária,
contribuiu para que os trópicos so-
fressem intervenções sanitárias, e
Manaus, como um lugar propria-
mente tropical, não ficou fora disto.
“O momento coincidia com o auge
e o declínio da economia da borra-
cha, o que fez da cidade um impor-
tante centro de repercussão da cul-
tura e das ideias científicas. Com
isso, analiso na tese como os con-
ceitos da medicina tropical foram
apropriados por médicos do Amazo-
nas e como foram colocados em prá-
tica os princípios daquela disciplina,
com o objetivo de realizar a profila-
xia da febre amarela e da malária”,
diz Schweickardt.

O auge do ciclo econômico base-
ado na borracha transformou Manaus
em uma cidade moderna, com as mes-
mas benfeitorias que chegavam ao Rio

de Janeiro, a então capital fe-
deral. Com a riqueza vinda do extrati-
vismo, a cidade passou por uma épo-
ca de mudanças radicais no final do
século 19, quando o engenheiro mili-
tar Eduardo Ribeiro se tornou gover-
nador do Amazonas. Ele dizia que ha-
via encontrado uma grande aldeia e a
transformado em uma cidade moder-
na. São dessa época os primeiros ater-
ros de igarapés, a abertura de gran-
des avenidas e boulevares, o início do
serviço de bondes, a luz elétrica, as
pontes de ferro, a construção do por-
to, o calçamento das ruas, a rede de
água encanada e de esgotamento sa-
nitário, o telefone, o telégrafo.

O desenvolvimento econômico
proporcionou não somente a circula-
ção de bens, mas também a de ideias
e permitiu o surgimento de um nú-
cleo de médicos que estava a par das
discussões científicas mais avançadas
a respeito do combate das doenças
tropicais. Os médicos de Manaus pu-
blicavam em periódicos, participavam
de congressos, mantinham intercâm-
bio com profissionais do Rio e princi-
palmente de países europeus. “E eles

As chamadas doenças do clima quente

conflitavam com a imagem de civilização que

os governantes queriam construir e afetavam as

comunidades estrangeiras de Manaus, atraídas pelo ciclo da

borracha (Fotos: Biblioteca Pública do Estado do Amazonas)
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encomendavam equipamentos e ma-
teriais que vinham direto da Europa.
Manaus também contava com repre-
sentantes de livrarias francesas que
importavam obras médicas e de refe-
rência atualizadas”.

Ingleses vinham
estudar as doenças
típicas da região

As duas expedições organizadas
pelas escolas de medicina tropical da
Inglaterra – a de 1900, a Belém, e a
de 1905-9, a Manaus – estreitaram os

laços entre os médicos dos dois lados
do Atlântico. Um desses médicos in-
gleses, Wolferstan Thomas, retornou
a Manaus em 1910 e permaneceu na
cidade até 1931. Ele montou um la-
boratório de medicina tropical e cos-
tumava receber colegas de Liverpool
que vinham estudar as doenças típi-
cas da região em Manaus. “Esses pro-
fissionais, suas atividades, seus labo-
ratórios, os artigos publicados e suas
pesquisas fizeram da cidade um dos
centros do debate da medicina tropi-
cal”, observa Schweickardt.

De acordo com o autor da tese,
“o saneamento do Amazonas foi pro-
posto e realizado por diferentes comis-
sões formadas por médicos, cientistas
e engenheiros de Manaus, do Rio e
de instituições internacionais. Essa
ação teve como pano de fundo o
ambiente e o regime das águas: na

capital, os igarapés, e no interior a
imensa rede de rios e lagos. O Ama-
zonas foi, portanto, um laboratório
para a pesquisa e a experimentação
das ideias científicas da época. Em re-
lação à nação, a região afirmou a sua
autonomia e a sua identidade, por
meio da ação de profissionais que re-
fletiram sobre o saneamento do esta-
do”. Schweickardt não esquece, po-
rém, das passagens de Oswaldo Cruz
e Carlos Chagas pelo Norte do Brasil
e os relatórios que deixaram acerca
da situação sanitária e as propostas

contidas nesses documentos. “Foram
diagnósticos corretos, mas que so-
mente anos mais tarde foram aplica-
dos”, conta ele.

O esforço de todos esses persona-
gens levou à extinção da febre amarela
em Manaus em 1913, em trabalho co-
ordenado por uma comissão federal.
Nos primeiros 20 anos estudados por
Schweickardt, as ações de saneamento
estiveram praticamente restritas à capi-
tal, com algumas poucas incursões ao
interior do estado. Essa situação mudou
a partir da constituição do Serviço de
Saneamento e Profilaxia Rural, que
transformou o posto rural em itinerante.
Um contrato da União com o Amazo-
nas permitiu o saneamento de todo o
estado, com uma estrutura que esta-
beleceu postos nas calhas dos principais
rios, com bases fixas e embarcações que
percorriam as comunidades ribeirinhas.

Para Schweickardt, um gaúcho de
Porto Alegre que mora em Manaus há
17 anos e estudou profundamente a
história da capital naquelas quatro dé-
cadas não apenas em livros e arquivos,
mas também percorrendo bairros e
ruas, a cidade “nunca mais será a mes-
ma, para mim, depois desta tese”. O
pesquisador, que chegou a alugar uma
voadeira para percorrer os igarapés, vê
agora a cidade de outra forma, com
um novo significado. “As ruas da ve-
lha Manaus não têm mais o fantasma
da febre amarela, nem têm o glamour

dos tempos da Belle Époque, mas ain-
da guardam os prédios e nomes que
nos fazem avivar a memória. As ruas
de tantas intervenções profiláticas, com
fumigações, petrolagens, claytonagens
e desinfecções, são novamente visita-
das por outra doença que atinge a ci-
dade, a dengue. Assim, Manaus não é
a mesma, mas ironicamente, continua
a mesma, apresentando problemas se-
melhantes, pois os mosquitos continu-
am sendo combatidos, exatamente
como era feito há cem anos”.

Schweickardt diz que é necessário
olhar para a história para melhor com-
preender os processos atuais. “A histó-
ria das políticas, a história da ocupação
do espaço, a história das intervenções
médicas, a história da pesquisa científi-
ca. Assim poderemos, pesquisadores e
governantes, entender esta região com
características tão peculiares”.
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