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ma das principais características que tem marcado e distinguido
a Fiocruz em sua trajetória é o fato de atuarmos de forma
integrada em todas as dimensões do campo da saúde: desde
pesquisas básicas sobre dengue, febre amarela, malária,
leishmaniose, doença de Chagas, hanseníase, tuberculose e uma

série de outros agravos que atingem os brasileiros até diferentes estudos na
área de ciências sociais e humanas, passando pela produção de vacinas e
medicamentos e pela educação e formação de recursos humanos. A
multiplicidade de ações é, de fato, marca registrada da Fundação. Sempre
com uma orientação social e uma forte ligação com os princípios de equidade
e universalidade que caracterizam o Sistema Único de Saúde (SUS).

Este número da Revista de Manguinhos comprova mais uma vez a
multiplicidade de ações que a Fiocruz continua a oferecer para promover a
saúde pública e a cidadania. Do campo das ciências sociais, temos os estudos
do nosso Centro Latino-Americano de Estudos sobre Violência e Saúde
(Claves) a respeito das agressões entre casais jovens e as pesquisas que
revelam as dificuldades que os adolescentes que foram infectados pelo HIV
vivem para seguir o tratamento antirretroviral e lidar com a sua sexualidade.

Na pesquisa básica, apresentamos uma técnica baseada na análise de
DNA que é capaz não apenas de diagnosticar a presença da bactéria causadora
da hanseníase, mas também de estimar quais as chances do paciente de fato
desenvolver a doença. Importante contribuição ao diagnóstico precoce da
doença, que também irá ajudar a definir melhores esquemas terapêuticos, de
acordo com o perfil genético de cada paciente. Ainda contribuições que vêm
dos laboratórios: nossos pesquisadores estão empenhados em chegar a
um novo medicamento contra a tuberculose a partir de princípios ativos
encontrados em plantas da Amazônia e da Mata Atlântica.

Da mesma forma, recebemos com grande alegria a notícia de que o
Rio de Janeiro sediará os Jogos Olímpicos de 2016. A Fiocruz teve grande
destaque no documento oficial enviado ao Comitê Olímpico Internacional
(COI), especialmente pela participação que terá no legado social do evento.

Nas páginas a seguir, temos ainda a estréia da ópera dedicada à vida
e à trajetória do cientista Carlos Chagas, um evento que fechou em
grande estilo o ano do centenário da descoberta da doença; os 15 anos da
Editora Fiocruz; e importantes avanços em saúde infantil, controle de
qualidade de alimentos, Aids, HTLV e inovação tecnológica. Trabalhos que
só fazem confirmar a vitalidade da Fundação.

Boa leitura!

Paulo Gadelha

Presidente da Fundação Oswaldo Cruz

EDITORIAL

E

Biblioteca de Manguinhos (Foto: Peter Illicciev/Fiocruz)
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NOTAS

A França
é aqui

Fábrica em Moçambique mais próxima

Do Sul ao Nordeste
O Instituto Carlos Chagas (ICC),

unidade da Fiocruz no Paraná, foi
oficialmente inaugurado em agosto.
Dengue e hantavírus estão entre os temas
de pesquisa do novo instituto. Há estudos
sobre os mecanismos das doenças,
medicamentos antivirais, a filogenia
(relações de parentesco) dos vírus e sua
epidemiologia molecular, bem como
sobre kits de diagnóstico. A unidade
também desenvolve pesquisa básica com
células-tronco adultas, visando elucidar
os mecanismos de diferenciação destas
células em células cardíacas, e estudos
sobre o protozoário Trypanosoma cruzi,
causador da doença de Chagas, com o
intuito de investigar a expressão temporal
de genes do parasito e do hospedeiro, e
identificar novos alvos potenciais para
drogas contra a enfermidade.

Outra novidade foi a assinatura, em
novembro, do memorando de entendi-
mento entre a Fiocruz e o Governo do
Ceará para a construção do Polo Indus-
trial e Tecnológico de Saúde, no municí-
pio de Eusébio, vizinho à Fortaleza. A
unidade da Fiocruz no Ceará funcionará
dentro desse polo, onde também serão
instaladas indústrias de medicamentos e
equipamentos de saúde. Além de servir
como âncora para o polo, a unidade da
Fiocruz no Ceará terá como objetivos
principais fortalecer a atenção primária
à saúde e a Estratégia Saúde da Família;
atuar em pesquisa, desenvolvimento e
inovação em fitofármacos; e realizar pes-
quisas direcionadas à realidade ambiental
e epidemiológica regional e local.

Em outubro, a Fiocruz participou
ativamente das celebrações do Ano da
França no Brasil. Nos dias 19 e 20, o
Conselho de Diretores da Rede Inter-
nacional dos Institutos Pasteur se reu-
niu pela primeira vez no Brasil. O
encontro foi na Fiocruz, única institui-
ção brasileira integrada à rede, com-
posta por 32 Institutos Pasteur e
entidades associadas, em todos os con-
tinentes. O objetivo da rede é fomen-
tar colaborações para pesquisas,
treinamentos e promoção de serviços
em saúde. Durante a reunião, foi re-
novado um convênio bilateral entre a
Fiocruz e o Instituto Pasteur de Paris,
que têm longa história de cooperações.

Também no dia 20, a exposição
francesa Epidemik fez estreia nacio-
nal no Rio de Janeiro, no Centro Cultu-
ral da Ação da Cidadania, no bairro da
Saúde, onde esteve aberta ao público
até 24 de novembro. Um videogame
coletivo, com tabuleiro eletrônico de
270 metros quadrados, no qual cerca
de 40 jogadores, simultaneamente,

enfrentavam situações de crise epidê-
mica, era uma das principais atrações
da Epidemik, fruto de uma parceria
entre a Fiocruz e o laboratório farma-
cêutico sanofi-aventis. O videogame
simulava cinco diferentes cenários, co-
nhecidos ou fictícios: gripe aviária em
Singapura, ataque biológico terroris-
ta em Nova York, malária e Aids na
África e Ásia e, especialmente desen-
volvido para o Brasil, dengue no Rio
de Janeiro. Originalmente criada pelo
Museu La Cité des Sciences et de
l’Industrie de la Villette, em Paris, a
exposição utilizava vários recursos au-
diovisuais para contar a história
milenar dos homens e das epidemias.

Já nos dias 21 e 22, foi realiza-
do na Fiocruz o colóquio Os desafi-
os da ciência biomédica no início
do século XXI, no qual cientistas
franceses e brasileiros discutiram
novas tecnologias, como terapia
gênica e nanotecnologia, pesquisas
sobre a gripe H1N1 e desenvolvi-
mento de medicamentos e vacinas.

O projeto de transferir a tecnologia
de produção de antirretrovirais do Institu-
to de Tecnologia em Fármacos (Farman-
guinhos/Fiocruz) para Moçambique está
mais próximo. Em novembro, a Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional aprovou a autorização de uma
doação de R$ 13,6 milhões do governo
brasileiro para a primeira fase da instala-
ção da fábrica de medicamentos contra a
Aids no país africano. A expectativa é de
que a fábrica esteja montada no início do
segundo semestre de 2010 e comece a

funcionar plenamente no ano seguinte.
“Na primeira fase do projeto, vamos le-
var produtos de Farmanguinhos com a
embalagem primária e fazer lá a embala-
gem secundária. Na etapa seguinte, o pro-
cesso de embalamento será todo feito em
Moçambique. Na fase final, a produção
será totalmente local e de responsabilida-
de do governo moçambicano”, explicou
Roberto Camilo Catrignani, coordenador
de Projetos Industriais e Internacionais de
Farmanguinhos e futuro diretor da fábri-
ca de Moçambique.
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Prestígio internacional
A Fiocruz foi destaque na edição

de 29 de outubro da revista Nature,
em artigo sobre os desafios e as opor-
tunidades da ciência brasileira. O tex-
to menciona não só as contribuições
históricas da instituição, mas também
enfatiza sua importância atual na for-
mação e no emprego de pesquisa-
dores e no desenvolvimento de
tecnologias em saúde.

Ciência em família
Além do centenário da desco-

berta da doença de Chagas, o ano
de 2009 marcou também os 90 anos
do Hospital de Manguinhos, hoje
Instituto de Pesquisa Clínica Evandro
Chagas (Ipec/Fiocruz). Filho de
Carlos Chagas, Evandro começou a
trabalhar no hospital em 1926 e se
dedicou ao estudo das grandes
endemias nacionais, tendo descrito
os primeiros casos humanos de leish-
maniose visceral americana.

Experimentação animal
Foi publicada em outubro por-

taria do Ministério da Ciência e Tec-
nologia que designa os membros do
Conselho Nacional de Controle de
Experimentação Animal (Concea).
Entre eles, há dois pesquisadores da
Fiocruz: Renato Cordeiro, como re-

presentante titular da Academia
Brasileira de Ciências, e Marcia Cha-
me, como representante titular das
sociedades protetoras de animais le-
galmente estabelecidas no país.

Gestão com qualidade
A Fiocruz está entre as dez me-

lhores organizações públicas brasilei-
ras vencedoras do Prêmio Nacional
da Gestão Pública (PQGF) no perío-
do 2008/2009. A Fundação foi con-
templada na categoria bronze. O
objetivo da premiação, concedida
pelo Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão, é incentivar o apri-
moramento das práticas de gestão
pública e promover a modernização
do Estado brasileiro.

Quanto mais, melhor
O governo peruano aderiu ao

Programa Ibero-Americano de Ban-
cos de Leite Humano, do qual já
participavam Brasil, Argentina, Bo-
lívia, Paraguai, Uruguai, Venezuela,
Espanha e Colômbia. Inspirado no
modelo da Rede Brasileira de Ban-
cos de Leite Humano, coordenada
pela Fiocruz, o programa ibero-
americano, também sob a secreta-
ria executiva da Fundação, tem o
objetivo de reduzir a mortalidade
infantil e melhorar a qualidade da
atenção neonatal.

Trabalho da Fiocruz recebeu men-
ção honrosa no 1º Encontro Ibero-Ame-
ricano de Toxicologia e Saúde Ambiental.
Em estudo com ratos, a biomédica
Karen Friedrich, do Instituto Nacional de
Controle de Qualidade em Saúde
(INCQS/Fiocruz), observou a transmissão
do elemento químico antimônio das
mães para as proles durante a amamen-
tação. “O antimônio é o elemento prin-
cipal do medicamento de escolha para o
tratamento das leishmanioses no Brasil”,
explica a pesquisadora. A conclusão do

Drogas e
democracia

O presidente da Fiocruz, Paulo Ga-
delha, foi aclamado presidente da Co-
missão Brasileira sobre Drogas e
Democracia, uma iniciativa do Viva Rio
que reúne 27 membros, entre perso-
nalidades da sociedade civil, juristas,
médicos, cientistas políticos, econo-
mistas e esportistas. A primeira reu-
nião do grupo ocorreu em agosto na
Fiocruz e contou com a participação
do ex-presidente da República Fer-
nando Henrique Cardoso. Um dos
consensos entre os participantes do
primeiro encontro foi o impacto parti-
cularmente agudo, no caso brasileiro,
das reflexões entre o mercado ilegal
de drogas e a violência urbana.

Diante disso, ficou definido que os
temas para discussão no segundo en-
contro seriam crime organizado, segu-
rança pública e drogas e violência
urbana. Para tanto, a segunda reunião,
realizada em outubro, teve como con-
vidado o ex-ministro da Defesa da Co-
lômbia e candidato à Presidência de seu
país Rafael Pardo, coordenador do pla-
no de segurança nacional colombiano
que culminou com a queda do Cartel
de Medellín. Os outros convidados es-
trangeiros foram Jack Cole, ex-chefe
de polícia de Nova Jersey, membro fun-
dador e diretor-executivo da Law
Enforcement Against Prohibition, e Tom
Lloyd, ex-chefe de polícia do Reino
Unido e coordenador do projeto Law
Enforcement do Internacional Drug
Policy Consortium (IDPC).

Antimônio versus leite materno

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

estudo seria suficiente para não se reco-
mendar o uso de remédios com antimô-
nio em lactantes humanas, mas a
cientista foi além e lançou uma reflexão
social. “A maioria dos infectados pelas
leishmanioses são pessoas em condições
sociais precárias, muitas vezes com difi-
culdade de acesso a substituintes ade-
quados para o leite materno. Dessa
maneira, a restrição da amamentação
durante o tratamento com antimoniais
é uma questão complexa que extrapola
o ambiente acadêmico”, observa.

C U R T A S○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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DIAGNÓSTICO

Genética contra a

Técnica com base molecular traz nova
alternativa de diagnóstico precoce para a
doença, pode auxiliar no tratamento de
pacientes e reduzir a transmissão da bactéria

hanseníase
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A
Pâmela Pinto

pesar de ser uma doen-
ça milenar, uma das prin-
cipais dificuldades no
combate à hanseníase
continua sendo o diag-

nóstico precoce, fundamental para di-
minuir o risco de sequelas. O Instituto
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) buscou
na genética novas alternativas para
combater este antigo problema. Os
pesquisadores desenvolveram uma
técnica molecular, baseada na análi-
se de DNA, que é capaz não apenas
de diagnosticar a presença da Myco-
bacterium leprae, bactéria causado-
ra da hanseníase, mas também de
estimar quais as chances do pacien-
te, de fato, desenvolver a doença.

O procedimento poderá ser impor-
tante no diagnóstico precoce da doen-
ça, além de ajudar a definir melhores
esquemas terapêuticos, de acordo com
o perfil genético de cada paciente. Ao
mesmo tempo, a novidade permite a
detecção da infecção pelo micro-orga-
nismo em pacientes que ainda não de-
senvolveram sintomas. Isso permitirá
diminuir a possibilidade de transmissão
durante o período de incubação da do-
ença, que pode chegar a cinco anos.

Alternativa para
protocolos atuais

A hanseníase é uma inflamação
crônica pelo bacilo M. leprae que afeta
o sistema neural e a pele, atingindo 40
mil brasileiros por ano. É caracterizada
por formas clínicas que podem ser agru-
padas como multibacilar ou paucibacilar,

conforme o número maior ou menor
de lesões apresentadas pelo paciente.

Os métodos de diagnóstico dispo-
níveis atualmente incluem exame his-
topatológico (exame histológico de
amostras da pele do paciente) combi-
nado com avaliação clínica. Em pacien-
tes caracterizados como paucibacilares
ou com a forma neural pura da doen-
ça (sem a manifestação de lesões na
pele), o diagnóstico é mais difícil. Nes-
tes casos, quando a detecção histoló-
gica não é precisa diante da variação
do aspecto clínico dos casos, a nova
técnica molecular desenvolvida no IOC
poderia funcionar como um auxiliador
confirmatório da doença.

O novo diagnóstico é feito com base
na técnica de PCR em Tempo Real (sigla
em inglês para Reação em Cadeia de
Polimerase). Os pesquisadores analisam
amostras de tecido da pele do paciente
e verificam a carga bacteriana, por meio
da identificação do DNA e de RNA da
bactéria. Assim, é possível detectar a
doença precocemente e mesmo nos
casos assintomáticos.

 “O PCR em Tempo Real é uma téc-
nica muito sensível e possibilita uma
quantificação das cópias de bacilos pre-
sentes nas amostras de cada indivíduo,
o que lhe confere uma vantagem em re-
lação a outras metodologias”, explica a
bióloga Alejandra Martinez, que desen-
volveu a metodologia sob a orientação
do pesquisador Milton Ozório Moraes,
do Laboratório de Hanseníase do IOC.
Parte da pesquisa foi desenvolvida nos
Estados Unidos, em parceria com a Uni-
versidade Estadual da Louisiana, onde
Alejandra realizou testes laboratoriais.

Além de identificar a presença da
bactéria, a metodologia também diag-
nostica a viabilidade do bacilo no or-
ganismo, isto é, sua capacidade de
desenvolver ou não a doença e de ser
transmitido ou não para outras pesso-
as. A metodologia é eficaz também nos
casos de pacientes que receberam tra-
tamento. Segundo Alejandra, esta in-
formação potencializa os esquemas
terapêuticos adotados ao identificar se
a bactéria está se reproduzindo no hos-
pedeiro e qual o nível da infecção. “Por
ser uma doença crônica, a bactéria
interage com o hospedeiro de forma
branda e a cada 14 dias completa um
ciclo de divisão. Quando identificamos
a sua presença, podemos avaliar o efei-
to da poliquimioterapia e obter trata-
mentos exitosos”, pontua a bióloga.

Desafios para a ciência

Para Moraes, o controle da infec-
ção ainda desafia cientistas em todo o
mundo, principalmente em regiões de
alta endemicidade e sem recursos labo-
ratoriais. Nessas áreas, o diagnóstico é,
em geral, baseado apenas nos sinais e
sintomas apresentados pelos pacientes,
no exame da pele, dos nervos periféri-
cos e no histórico epidemiológico.

O biólogo destaca que o diagnós-
tico por PCR ajuda a reduzir o risco de
contágio por M. leprae. “O teste por
PCR e a confirmação da viabilidade da
bactéria podem ser ferramentas úteis
para o combate ao bacilo. Uma das
consequências do diagnóstico tardio é
a transmissão ativa da doença, pois a
enfermidade tem período de incuba-
ção médio de 2 a 5 anos”, afirma.

Em 2007, foram registrados cer-
ca de 250 mil novos casos de hanse-
níase no mundo, sendo que 54%
ocorreram na Índia. Do total, 40 mil
casos ocorreram no Brasil – 8% deles
em menores de 15 anos. Cerca de 3
mil casos são diagnosticados em fa-
ses avançadas da doença, com seque-

las envolvendo deformidades físicas.
Em 2007, a taxa de detecção no Bra-
sil foi de 21,2 casos para cada 100 mil
habitantes, considerada alta. A maior
concentração de ocorrências está nas
regiões Norte, Centro-Oeste e Nordes-
te, de acordo com dados do Ministé-
rio da Saúde.

Hanseníase Hanseníase Hanseníase Hanseníase Hanseníase hojehojehojehojehoje

M. leprae - Foto: Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
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E

PESQUISA

Duas realidades com
um problema em comum
Estudo compara pacientes que começaram a tomar o coquetel anti-Aids em Baltimore e no Rio de Janeiro

Isis Breves

quipes do Instituto de Pes-
quisa Clínica Evandro
Chagas (Ipec/Fiocruz) e
do Departamento de Me-
dicina da Johns Hopkins

University uniram esforços para estu-
dar pacientes com HIV no Brasil e nos
Estados Unidos. Eles avaliaram o risco
e as causas de morte entre pacientes
que estavam no início da terapia an-
tirretroviral potente (HAART, na sigla
em inglês), mais conhecida como co-

quetel anti-Aids. Ao compararem pa-
cientes do Rio de Janeiro e de Balti-
more, os pesquisadores observaram
que o risco de morte durante o pri-
meiro ano da terapia foi similar nas
duas cidades. No entanto, as causas
de morte foram diferentes. Os resul-
tados do estudo ganharam as pági-
nas do periódico AIDS, que tem
grande prestígio na comunidade cien-
tífica internacional.

“No Rio de Janeiro, a maioria das
mortes estava relacionada a doenças
infecciosas, com predominância da tu-

berculose”, afirma a pesquisadora do
Ipec, Beatriz Grinsztejn, primeira au-
tora do artigo. “Já em Baltimore, as
mortes não estavam relacionadas a
doenças oportunistas da Aids, mas en-
contramos uma alta proporção de usu-
ários de drogas injetáveis, o que afeta
diretamente os resultados da terapia
antirretroviral e contribui para a pro-
gressão de doenças crônicas”, explica.

Embora outros estudos já tivessem
comparado a mortalidade de pacien-
tes com HIV na fase inicial do trata-
mento nos países desenvolvimentos e

Foto: Economic Alliance of Greater Baltimore (www.greaterbaltimore.org)
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re. Os indivíduos incluídos no estudo
nunca tinham tomado antirretrovirais
e começaram a receber o coquetel anti-
Aids entre os anos de 1999 e 2007.
Eles foram acompanhados durante um
ano após o início do tratamento. Ao
longo desse período, 79 pacientes fa-
leceram, 34 no Rio (3.7%) e 45 em
Baltimore (5,2%). No Rio, os óbitos
ocorreram, principalmente, no primei-
ro trimestre (64,7%), enquanto, em
Baltimore, eles foram mais frequentes
no segundo semestre (48,9%).

A tuberculose, principal causa de
mortalidade entre os pacientes estuda-
dos no Rio, foi responsável por três em
cada dez óbitos na cidade brasileira,
mas esta doença não causou nenhu-
ma morte em Baltimore. “Infecções
bacterianas são mais comuns entre
pacientes de países em desenvolvimen-
to do que entre aqueles de países de-
senvolvidos”, lembram os autores no
artigo. Na cidade norte-americana, as

em desenvolvimento, o artigo publi-
cado este ano no periódico AIDS é o
primeiro que compara diretamente as
causas de morte. Como a coleta de
dados em Baltimore e no Rio seguiu
rigorosamente a mesma metodologia,
os resultados obtidos nas duas cida-
des puderam ser confrontados com
total rigor científico.

De acordo com o artigo, o diagnós-
tico tardio da infecção pelo HIV é um
problema tanto nos países em desenvol-
vimento como nos países desenvolvidos,
o que requer intervenções de saúde pú-
blica para que o vírus seja detectado mais
precocemente nos dois grupos de paí-
ses. No entanto, as diferenças identifica-
das pelo estudo no Rio e em Baltimore
indicam que Brasil e Estados Unidos ne-
cessitam de estratégias diferenciadas para
evitar a moralidade dos pacientes na fase
inicial do tratamento.

Participaram da pesquisa 1.774 pa-
cientes, 859 no Rio e 915 em Baltimo-

causas de mortalidade foram significa-
tivamente distintas: 17,8% dos óbitos
foram por problemas cardiovasculares
e 8,9%, devido a abuso de drogas.

“Baltimore, em contraste com o
Rio de Janeiro, teve uma alta propor-
ção de usuários de drogas injetáveis.
E já foi verificado que a mortalidade
entre indivíduos infectados pelo HIV-
1 usuários de drogas chega a ser de
duas a três vezes maior que a de não
usuários de drogas injetáveis”, dizem
os pesquisadores no artigo do perió-
dico AIDS. “O uso de drogas persis-
tente ou reincidente afeta diretamente
a adesão à terapia antirretroviral po-
tente e às consultas médicas, contri-
buindo para a progressão clínica da
doença e a mortalidade”, destacam
os autores da Fiocruz e da Johns
Hopkins University, duas instituições
renomadas que realizam pesquisas so-
bre Aids e oferecem assistência a in-
divíduos infectados pelo HIV.

Foto: Regis Capibaribe (www.fotofree.com.br)
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Renata Moehlecke

o início da epidemia de
Aids no Brasil, em meados
da década de 1980, cri-
anças que nasciam soro-
positivas para o HIV ti-

nham uma expectativa de vida que
não ultrapassava a infância. Apenas
após o estabelecimento no país do
acesso universal e gratuito aos medi-
camentos antirretrovirais, nos anos
1990, essas crianças passaram a ter
maior chance de sobrevivência e co-
meçaram efetivamente a alcançar a
adolescência e juventude, demandan-
do, portanto, cuidados específicos.
Ciente da necessidade de ações que
preparem esses jovens para a maturi-
dade, o pesquisador Luiz Montenegro,
em dissertação de mestrado defendi-
da na Escola Nacional de Saúde Públi-
ca (Ensp/Fiocruz), analisou aspectos da
adesão à terapia antirretroviral de alta
potência (HAART, na sigla em inglês),
também chamada coquetel anti-Aids,
e do comportamento sexual de ado-
lescentes que nasceram infectados
pelo HIV devido à transmissão vertical
(de mãe para filho durante a gesta-
ção, o parto ou a amamentação).

Para o estudo, foram realizadas
entrevistas com 18 adolescentes soro-
positivos, entre 15 e 20 anos, e duas
infectologistas responsáveis pelo aten-
dimento a esses pacientes. Segundo o
pesquisador, no Brasil, entre os meno-
res de 13 anos portadores do HIV,
84,5% se infectaram pela via vertical
de transmissão. Calcula-se em 11,6 mil

o número de casos acumulados
nessa faixa etária no perío-

do de 1995 a 2008.

Adolescentes que
foram infectados
pelo HIV por
transmissão vertical
(de mãe para filho)
revelam suas
dificuldades para
seguir o tratamento
antirretroviral e
para lidar com sua
sexualidade

O desafio de chegar
à idade adulta

N

PESQUISA
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“Os profissionais de saúde que tra-
balham com esses jovens devem estar
preparados para lidar com assuntos re-
lacionados não só ao tratamento médi-
co, mas também às angústias, aspira-
ções e incertezas características dessa
fase da vida”, diz Montenegro, que foi
orientado por Mônica Malta, da Ensp.

Adolescentes vivendo com Aids se
deparam com limitações que podem
impedi-los de experimentar esse perío-
do da vida como seus colegas, visto que
ter HIV significa também estar sob cui-
dados permanentes, típicos de uma
doença crônica. Os cuidados envolvem
várias doses de medicamentos diaria-
mente, consultas médicas e exames ro-
tineiros e até a possibilidade de hospita-
lização. Um grande desafio, portanto,
é estimular esses adolescentes a aderi-
rem ao tratamento antirretroviral e não
o abandonarem ao longo do tempo.

“A aderência à HAART é um as-
pecto fundamental para alcançar boa
resposta terapêutica e contribui de for-
ma decisiva para a melhora da quali-
dade de vida de pessoas vivendo com
HIV ou Aids”, afirma o pesquisador. As
entrevistas feitas por Montenegro re-
velaram os principais aspectos que di-
minuem a adesão ao tratamento: o
grande número de comprimidos e do-
ses administrados diariamente; a inter-
ferência no estilo de vida e nos hábitos
alimentares, devido à necessidade de
tomar medicamentos em jejum ou nas
refeições; os efeitos colaterais, como
enjôos e náuseas; e uma comunicação
deficiente entre médico e paciente.

”Os pacientes relataram dificulda-
des para administrar a grande quanti-
dade de comprimidos nos horários pres-
critos sem serem vistos por parentes e
amigos”, acrescenta Montenegro. “Essa
interferência do regime terapêutico nas
atividades cotidianas dos pacientes ten-
de a gerar em alguns adolescentes uma
sensação de aprisionamento e limita-
ção”. Parte dos jovens fazia enorme
esforço para manter sua condição de
soropositivo em anonimato. Para isso,
muitas vezes, decidiam por conta pró-
pria adiantar ou atrasar os horários dos
medicamentos: assim, pessoas do seu
convívio social não ficavam sabendo que
eles eram portadores do HIV.

“O medo de ser estigmatizado e
identificado como uma pessoa com HIV
é bastante forte nos relatos dos partici-
pantes”, conta o pesquisador. “Eles de-
monstraram sentimentos de medo, re-
jeição e vergonha de viver com HIV. Esse
componente psicológico, muitas vezes,
leva à negação da infecção e ao
consequente abandono do tratamento”.
Por medo de sofrerem preconceito, quase
todos os adolescentes entrevistados op-
taram por não revelar seu diagnóstico
para colegas de escola, diretores e pro-
fessores. “A busca por aceitação social
parece exigir desses jovens um esforço
adicional para omitirem seu diagnóstico
e serem vistos como exatamente iguais
aos outros”, destaca Montenegro. Em
geral, eles só contam que são portado-
res do HIV aos parentes mais próximos.

Em sua dissertação de mestrado,
Montenegro também avaliou como os
adolescentes descobriram ser portado-
res do HIV e qual foi o impacto dessa
descoberta. “Eles tiveram uma infân-
cia marcada por uso diário de medica-
mentos, realização rotineira de exames,
consultas ambulatoriais frequentes e
episódios de internação hospitalar”,
descreve o pesquisador. “A consequên-
cia imediata dessas experiências foi a
sensação de ser diferente das outras
crianças, além das constantes dúvidas
sobre seu estado de saúde. A maioria
dos participantes teve certeza de seu
diagnóstico até os dez anos de idade”.
Alguns descobriram sozinhos; outros
souberam de maneira gradual por res-
ponsáveis ou familiares. Somente um
dos 18 adolescentes entrevistados to-
mou conhecimento de sua condição
por meio do profissional de saúde.
“Para os adolescentes consultados, a
confirmação do diagnóstico soou como
uma nova identidade, momento no
qual afloraram sentimentos múltiplos,
em particular raiva, ansiedade e revol-
ta”, afirma Montenegro.

O tabu da sexualidade

A iniciação da vida sexual é ou-
tro momento difícil para os adoles-
centes com HIV. Eles relataram incer-
teza quanto ao momento certo de
contar sobre sua infecção ao parcei-
ro; medo de rejeição; receio de con-

taminar o outro; e dificuldades liga-
das à negociação do uso de preser-
vativo. “O direito do adolescente de
manter seu diagnóstico em segredo
entra em conflito com suas preocu-
pações em relação aos parceiros se-
xuais”, comenta Montenegro.

Dos 18 adolescentes entrevista-
dos, oito se autodeclararam sexual-
mente ativos. Desses, a maioria afir-
mou usar frequentemente o preserva-
tivo, mas sem informar o parceiro so-
bre sua condição de portador do HIV.
Segundo Montenegro, existe uma cla-
ra lacuna de conhecimento acerca de
sexo seguro e sexualidade de forma
mais ampla. O pesquisador também
verificou que, embora fizessem trata-
mento há vários anos, muitos partici-
pantes tinham pouco conhecimento
sobre o HIV e a Aids, o que sugere
uma falha de comunicação entre os
profissionais de saúde e os pacientes.
“Foi perguntado aos adolescentes se
eles desejavam saber mais sobre o ví-
rus e a doença, mas quase a totalida-
de respondeu não ter interesse”, la-
menta Montenegro. “Além disso, es-
ses jovens apresentavam planos para
o futuro bastante limitados”.

Nas entrevistas com as infecto-
logistas, o pesquisador constatou
que as médicas estavam atentas a
elementos da personalidade dos
adolescentes que pudessem influen-
ciar na aderência ao tratamento. No
entanto, em relação a questões de
sexo e doenças sexualmente trans-
missíveis, muitas vezes, o diálogo fi-
cava prejudicado pela vergonha dos
adolescentes em conversar sobre o
assunto e pelo medo das médicas de
estimular um início precoce da vida
sexual. “As dificuldades dos profis-
sionais de saúde para chamarem os
adolescentes soropositivos para uma
conversa franca acerca da sexualida-
de e da saúde reprodutiva são moti-
vo de preocupação”, diz o pesqui-
sador. “Serviços de saúde mais pre-
parados podem facilitar a promoção
de autonomia no âmbito da sexuali-
dade e, consequentemente, permi-
tir que esses jovens façam escolhas
informadas e tenham seus direitos
reprodutivos assegurados”.
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MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Isis Breves

om o apoio da Associação
Lutando para Viver, forma-
da por pacientes do Insti-
tuto de Pesquisa Clínica
Evandro Chagas (Ipec/Fio-

cruz), e da direção do hospital, porta-
dores do vírus linfotrópico de células T
humanas (HTLV) decidiram ir à luta e
reivindicar mais atenção para as doen-
ças causadas por este agente infeccio-
so. Um dos principais questionamentos
de pacientes e profissionais de saúde é
que a população não está bem infor-
mada sobre o HTLV e os problemas
associados ao vírus. Um grupo de pa-
cientes e profissionais tem se reunido
na Assembleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (Alerj). O objetivo é pro-
mover uma mobilização política em
torno de um projeto de lei que con-
temple a obrigatoriedade do exame
para a detecção do HTLV durante o pré-
natal e nos bancos de leite.

“Estamos lutando pela inclusão da
testagem para HTLV no pré-natal da
rede pública, pois hoje o exame não é
oferecido às gestantes. Se a mulher
for portadora do HTLV e não souber,
ela transmitirá o vírus ao filho pelo alei-
tamento materno”, diz Sandra do
Valle, que descobriu ser portadora em
2005 e hoje é uma das coordenado-
ras do movimento político pela cria-
ção do projeto de lei. “Evitar a
transmissão vertical do HTLV é simples
quando se conhece o estado soroló-
gico da gestante: basta que a mãe não
amamente o bebê e seja encaminha-
da a um banco de leite humano”,
completa o neurologista Marcus Tulius,
do Laboratório de Pesquisa Clínica em
Neuroinfecção do Ipec.

Portadores do HTLV e
profissionais de saúde
reivindicam mais
atenção para a doença

Pacientes
engajados

HTLV (Foto: Ipec/Fiocruz)
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Profissionais de
saúde do Ipec
buscam conscientizar
a população sobre
como se prevenir
do HTLV
(Foto: Isis Breves)

Tornar compulsória a notificação
de casos de infecção pelo HTLV tam-
bém está entre as reivindicações do
grupo. Outra demanda é a inclusão
das doenças associadas ao HTLV no
grupo das doenças crônicas, com di-
reito a políticas sociais que garantam
o acesso a transporte especializado
para os portadores de necessidade de
locomoção e assegurem a gratuidade
no transporte público também para
seus acompanhantes, como rege o
Artigo 16 da Lei 10.098/2000.

A infecção causada pelo HTLV (ti-
pos 1 e 2) representa importante pro-
blema de saúde pública no Brasil. A
transmissão do HTLV é semelhante à
do HIV, ou seja, ocorre por via sexual,
aleitamento materno, compartilha-
mento de seringas e transfusão de san-
gue contaminado. Embora a maioria
dos indivíduos infectados não apresente
sintomas, uma parcela dos portadores
de HTLV-1 poderá desenvolver quadros
neurológicos degenerativos ou mani-
festar alterações sanguíneas, como
leucemia ou linfoma.

Um dos quadros neurológicos cau-
sados pelo HLTV-1 é a mielopatia, do-
ença degenerativa crônica e progressiva
que afeta a medula espinhal e a subs-
tância branca do cérebro. Menos de
5% dos portadores do HTLV-1 desen-
volverão essa doença. “Os sintomas
iniciais podem ser muito inespecíficos,
o que prejudica o diagnóstico precoce.
Em geral, os sintomas começam por
volta dos 40 ou 50 anos de idade e in-
cluem dor nas costas, dificuldade para
correr, sensação de peso nas pernas ou
de pernas presas, e dificuldade para con-
trolar a urina. Um exame neurológico
pode levantar a suspeita da mielopatia
e um exame de sangue e de líquor es-
clarece o caso”, explica Tulius.

Segundo o médico, muitas vezes,
antes de buscarem um neurologista, os
pacientes procuram outros especialistas,
pois atribuem os sintomas a problemas
articulares na coluna. “Por fim, com o
agravamento do quadro, eles são en-
caminhados a um neurologista. Muitos
dos pacientes que chegam ao Ipec já
têm a doença há cinco ou dez anos, o
que prejudica bastante o tratamento”,
alerta Tulius. O Ipec tem cadastro de

cerca de 900 indivíduos portadores do
HTLV, dos quais 500 são pacientes ativos
no tratamento. “Por ser uma doença
desconhecida até por alguns médicos,
não há notificação em todo o país, mas
sabemos que a Bahia é o estado mais
afetado, seguido por Minas Gerais e Rio
de Janeiro. Trata-se de uma doença ne-
gligenciada até mesmo no quesito no-
tificação”, afirma a neurologista do Ipec
Ana Claúdia Leite.

A médica recomenda a realização
de cursos de capacitação dirigidos aos
profissionais do Sistema Único de Saú-
de (SUS) de todo o país. “Não basta
apenas realizar a testagem para HTLV
entre doadores de sangue. São neces-
sárias campanhas informativas na mídia,
como tem sido feito para a prevenção
da Aids. Precisamos aumentar o núme-
ro de postos de atendimentos e dar mais
atenção a um problema que cresce de
forma silenciosa no país”, diz Ana Cláu-
dia. “Se o projeto de lei for desenvolvi-
do e aprovado pela Câmara, estaremos
dando um grande passo não só para o
tratamento dos portadores, mas, prin-
cipalmente, para prevenir a transmissão
do HTLV”, destaca Sandra.

Assistência e pesquisa
para portadores de HTLV

Os médicos do Ipec Marcus Tulius
e Maria José de Andrada Serpa coor-
denam pesquisas que poderão auxiliar
no diagnóstico da infecção pelo HTLV
e na avaliação do risco de um indiví-
duo infectado desenvolver ou não a
doença. O projeto de Tulius busca
quantificar o DNA proviral, isto é, o
DNA do vírus integrado ao DNA da
célula do paciente. Quando o HTLV in-

fecta uma célula do paciente, o DNA
viral se integra ao DNA da célula hos-
pedeira e, assim, as partículas virais
conseguem se multiplicar. A hipótese
é que a detecção de uma maior quan-
tidade de DNA proviral esteja associa-
da ao aparecimento de doenças. “A
carga proviral parece ser um importante
fator de desenvolvimento de patologi-
as associadas a este retrovírus. A ex-
pectativa desta pesquisa é analisar a
variação da carga proviral ao longo do
tempo em indivíduos infectados pelo
HTLV-1, tentando estabelecer uma cor-
relação entre esta variação e a mudan-
ça do estado assintomático para o
sintomático ou a piora neurológica”,
explica o pesquisador.

Já o projeto de Maria José tem
como objetivo avaliar a especificidade
e a sensibilidade da carga proviral na
identificação de indivíduos com algu-
ma doença neurológica associada ao
HTLV. “Embora a mielopatia seja a
principal doença neurológica associ-
ada ao HTLV, ela não é a única. Re-
centemente, foi proposto o termo
Complexo Neurológico do HTLV-1
para contemplar todas as manifesta-
ções neurológicas associadas a este
retrovírus, tais como neuropatia pe-
riférica e polimiosite, entre outras”,
explica a médica. A pesquisa visa
construir um banco de dados com in-
formações sobre a variação da
replicação do HTLV no sangue de in-
divíduos infectados, buscando deter-
minar a diferença entre um portador
do vírus que não desenvolverá nenhu-
ma doença neurológica e outro que
apresentará alguma das doenças do
Complexo Neurológico do HTLV-1.
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PROJETOS SOCIAIS

Legado social das
Olimpíadas Rio 2016
terá importante
participação da Fiocruz
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R
Pamela Lang

io de Janeiro, Tóquio, Chi-
cago e Madri. Quatro ci-
dades na disputa para
sediar os Jogos Olímpicos
de 2016. Pela primeira vez,

o Rio, que já se candidatara outras duas
vezes, chegava à etapa final. Torcedo-
res aflitos acompanharam a votação
durante todo o dia 2 de outubro e, no
momento do anúncio, foram os cora-
ções brasileiros que entraram em festa.
Mas o significado dessa vitória vai mui-
to além do orgulho de estar sob os ho-
lofotes de quase 7 bilhões de pessoas
em todo o mundo. Sediar uma Olimpí-
ada pode alavancar o desenvolvimento
de uma cidade, aumentar o número de
turistas e, principalmente, deixar um le-
gado social para seus moradores.

Citada no documento oficial do Rio
de Janeiro enviado ao Comitê Olímpico
Internacional (COI), por sua relevância
e importância estratégicas para o país,
a Fiocruz participou ativamente, desde
os Jogos Pan-Americanos de 2007, de
todo o processo da candidatura cario-
ca, especialmente em relação ao lega-
do social. No documento, a Fundação
aparece com projetos para seus campi
de Manguinhos e da Mata Atlântica.
“A Fiocruz reconhece a relevância do
pleito de sediar uma Olimpíada para a
cidade do Rio de Janeiro e para o Brasil.
A realização dos Jogos permitirá ao país
reforçar aspectos do desenvolvimento
nacional e também o papel de desta-
que que vem ganhando no plano inter-
nacional”, reforça o presidente da
Fundação, Paulo Gadelha.

Um dos melhores exemplos de como
os Jogos Olímpicos podem transformar
uma cidade é o caso de Barcelona. Sede
em 1992, ela se modernizou, ganhou 40
quilômetros de novas ruas, 75 novas ins-
talações esportivas, 220 quilômetros de
rede de esgoto e, em 1994, já contava
com um aumento de 22% de turistas.
Segundo os entusiastas da candidatura
carioca, esse foi o grande diferencial da
proposta do Rio: ser a cidade em que o
evento geraria os maiores impactos, prin-
cipalmente sociais.

Com a escolha do Rio para sediar os
Jogos Olímpicos, a Fiocruz planeja, para

o campus de Manguinhos, a construção
de um prédio, projetado pelo arquiteto
Oscar Niemayer, onde serão instalados o
Complexo Educacional e Esportivo, e o
Pólo Central de Treinamento do Volunta-
riado. Espera-se que as Olimpíadas 2016
mobilizem 48 mil voluntários. Esse núme-
ro foi de 20 mil em 2007, nos Jogos Pan-
Americanos. Em Manguinhos, estão
previstos, ainda, um pavilhão de cursos,
um centro de convenções e uma área
poliesportiva com quadras e piscinas. Além
de promover a prática desportiva, as ins-
talações servirão para a formação de agen-
tes de saúde e gestores sociais.

Já no campus da Mata Atlântica, em
Jacarepaguá, o foco da Fiocruz será em
ações sociais e de preservação ambiental.
O objetivo é deixar um legado positivo
sobre toda a área de influência da Barra
da Tijuca, que corresponde ao Núcleo 1
dos Jogos Olímpicos.  A região é a que
mais cresce no Rio de Janeiro, com mais
de 500 mil moradores e forte concen-
tração de assentamentos habitacionais
irregulares. Cerca de 4,5 mil famílias de
baixa renda vivem em um raio de ape-
nas um quilômetro do campus da Mata
Atlântica. Nele, serão construídos o Com-
plexo Educacional da Colônia Juliano Mo-
reira e o Centro de Treinamento da
Fiocruz, que ficarão em áreas adjacen-
tes e vão suprir uma carência histórica
daquela região de espaços públicos de-
dicados ao esporte, à cultura e ao lazer.

Durante os Jogos, o Centro de
Treinamento da Fiocruz será utilizado pelas
delegações para treinos e aquecimentos,
mas, posteriormente, servirá a toda a
comunidade do entorno, com o propósito
de descobrir e aprimorar talentos para o
esporte. No projeto, estão previstos
quadras poliesportivas e de tênis de mesa,
piscina, pistas de atletismo, dojôs (onde se
treinam artes marciais) e um centro de
avaliação e acompanhamento de atletas.

Já o Complexo Educacional da Co-
lônia Juliano Moreira tem uma propos-
ta mais abrangente e multidisciplinar,
que relaciona o setor cultural e os cam-
pos da educação formal e não-formal,
com foco na preservação ambiental. O
espaço deve abrigar o Horto-Escola da
Mata Atlântica, o Galpão Social e a Ofi-
cina-Escola da Colônia Juliano Moreira,
bem como o Museu Arthur Bispo do

Rosário, um cinema, um teatro e expo-
sições para atender a população dos
arredores. O objetivo, segundo o coor-
denador executivo do Programa de Im-
plantação do Campus Fiocruz da Mata
Atlântica, Gilson Antunes da Silva, “é
aproveitar as vocações naturais do
campus para proporcionar um conjun-
to de atividades culturais, educacionais,
de preservação do ecossistema e de for-
mação profissional”.

O Galpão Social e a Oficina-Escola
atuarão em conjunto para oferecer cursos
ligados à preservação do meio ambiente.
O local será dotado de infraestrutura para
capacitar jovens em restauro e construção
civil, atendendo a uma antiga carência
de mão-de-obra qualificada para a
recuperação do patrimônio histórico. A
criação do Horto-Escola, por sua vez,
resgatará um modelo concebido para
aquele mesmo local pelo educador Darcy
Ribeiro, em 1993. Lá funcionará um
centro de Ensino Médio profissionalizante
voltado para a formação de guias,
guardas e fiscais florestais.

A preocupação ecológica permeia
todo o projeto: as emissões de gás
carbônico produzidas pelas novas
instalações serão compensadas pelo
plantio de 200 mil mudas por ano de
espécies de árvores nativas. Além disso,
o Horto-Escola desenvolverá atividades de
recomposição ecológica do Parque
Estadual da Pedra Branca a partir da
produção de mudas com sementes
coletadas na própria floresta. O Parque
fica em área limítrofe ao campus da
Fiocruz e é hoje a maior área verde urbana
do planeta, com 12,5 mil hectares.

A contribuição da Fiocruz na área
cultual ficará por conta da ampliação do
Museu Artur Bispo do Rosário, cujo nome
é uma homenagem ao artista que viveu
como interno da Colônia Juliano Morei-
ra e tornou-se referência por sua produ-
ção intimista e devocional. O Museu já
está em funcionamento e abriga exposi-
ções temporárias, além de um importan-
te acervo de obras de artistas plásticos
que foram internos de diversas institui-
ções psiquiátricas brasileiras nas últimas
décadas. Todas as ações previstas serão
conduzidas pelo Governo Federal, em co-
operação com a Prefeitura, o governo
do Estado e a iniciativa privada.
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Violência entre jovens
namorados é mais
comum do que se
imagina, mas pode ser
evitada com o apoio
da família e da escola
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Renata Moehlecke

rovavelmente os adoles-
centes não se dão conta,
mas as agressões entre ca-
sais não se limitam a adul-
tos casados: elas podem

ocorrer também entre jovens namora-
dos. Foi o que revelou um trabalho rea-
lizado por pesquisadores do Centro
Latino-Americano de Estudos de Violên-
cia e Saúde (Claves) da Escola Nacional
de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz). Com o
objetivo de investigar a prevalência e as
formas de violência entre jovens no Bra-
sil, os pesquisadores consultaram 3.205
estudantes de 15 a 19 anos de 104 es-
colas públicas e privadas.

“Praticamente nove em cada dez
jovens que namoram praticam ou so-
frem variadas formas de violência”,
afirma uma das coordenadoras do es-
tudo, Kathie Njaine. A violência verbal
é a mais frequente: dos adolescentes
que mantinham relacionamentos
afetivos, 85% admitiram já ter dito aos
parceiros coisas ruins em tom hostil,
depreciações e xingamentos, e igual
proporção relatou já ter sido vítima
desse tipo de agressão.

“Demérito à aparência física do
parceiro foi outra forma de violência

verbal identificada na pesquisa”, co-
menta Kathie. “Os meninos disseram
que humilham as garotas chamando-
as de gordas e feias, e as meninas
contaram que alguns parceiros prati-
cam uma espécie de sabotagem para
que elas fiquem menos atraentes aos
olhos de outros rapazes”.

A coleta de dados para a pesquisa
foi realizada de agosto de 2007 a agos-
to de 2009 em dez capitais brasileiras,
duas de cada região do país: Manaus,
Porto Velho, Teresina, Recife, Cuiabá,
Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizon-
te, Florianópolis e Porto Alegre. O es-
tudo, que contou com a parceria de
pesquisadores de universidades fede-
rais em todas as cidades, não encon-
trou diferenças significativas entre os
jovens das diferentes localidades. Tam-
bém não foram verificadas diferenças
substanciais entre os adolescentes das
escolas públicas e os das particulares.

Para exercer domínio sobre o par-
ceiro, o adolescente busca controlar
o comportamento do outro, as rou-
pas que ele usa, os nomes na agenda
do celular, os acessos a redes virtuais
de relacionamento, as pessoas com
quem conversa e as formas de expres-
sar afeto pelos amigos. “A ameaça de
difamação do outro por meio da di-

vulgação de fotos íntimas pelo celular
ou via internet foi uma das estratégi-
as citadas pelos adolescentes para ten-
tar evitar o término do namoro”,
destaca a pesquisadora. Os rapazes
são os principais autores dessas chan-
tagens. Foram descritas situações em
que as garotas se deixam fotografar
ou filmar em ocasiões íntimas com os
parceiros, nuas ou seminuas, e tam-
bém casos em que o rapaz filma uma
relação sexual sem que ela saiba.

A ameaça de término do relacio-
namento foi pretexto para vários tipos
de chantagem. “A pressão dos meni-
nos para fazer sexo com as meninas,
com a desculpa de ser uma prova de
amor, é uma forma de violência emo-
cional, que provoca sofrimento, sobre-
tudo quando a moça acaba cedendo
sem estar com vontade, arrependen-
do-se depois”, exemplifica Kathie. A
pesquisadora acrescenta, ainda, que a
ameaça de suicídio, caso o parceiro
termine o namoro, foi uma das manei-
ras de amedrontar o outro. “Em situa-
ções como essa, alguns adolescentes
relataram receio de que a ameaça se
concretizasse, porque se lembravam de
episódios conhecidos em que namora-
dos se mataram devido ao fim de uma
relação”, elucida Kathie.
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Criado em 1989 na Escola Nacio-
nal de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz),
o Centro Latino-Americano de Estu-
dos de Violência e Saúde (Claves) tem
como principal objetivo investigar o
impacto da violência sobre a saúde
da população brasileira e latino-ame-
ricana. Com atividades voltadas para
pesquisa e ensino, o Centro tem par-
ticipação ativa na formulação de po-
líticas públicas e na construção de
planos de ação. Ele presta assessori-
as e consultorias aos Ministérios da
Saúde e da Justiça, à Secretaria Es-
pecial de Direitos Humanos e a ins-
tâncias estaduais e locais, além de
colaborar com órgãos internacionais,
como a Organização Pan-Americana

20 anos
de estudos
sobre
violência
e saúde

A violência sexual também foi
detectada, sob duas formas mais co-
muns: forçar a beijar e tocar o outro
sexualmente. As meninas foram as
maiores vítimas desse tipo de agres-
são. Já em relação à violência física,
como dar um tapa, puxar o cabelo,
empurrar, sacudir, bater ou jogar algo
em cima da outra pessoa, os garotos
foram os mais agredidos. “Em um re-
lacionamento violento, as agressões
praticadas pelas moças, geralmente,
resultam de autodefesa”, explica a
pesquisadora. “Quando a mu-
lher é a vítima, ela tem três
vezes mais chances de ser
ferida”, acrescenta.

O estudo indicou, ainda, que a vio-
lência no namoro estava associada à
violência familiar. “Observamos que o
jovem que é vítima da violência verbal
do parceiro tem 2,6 vezes mais chances
de ter sofrido esse tipo de agressão por
parte dos pais, quando comparado com
quem não sofreu nenhuma forma de
violência”, alerta Kathie. “Além disso,
jovens que praticam violência sexual e
ameaças foram os que mais sofreram

violência física de
seus pais e mais tes-

temunharam agressões
entre eles e entre os irmãos”.

‘Ficar’ com alguém
pode causar confusões

Segundo dados obtidos no estu-
do, o ‘ficar’ é uma prática instituída e
conhecida por todos os adolescentes

da Saúde (Opas), e sociedades cien-
tíficas, sempre visando a prevenção
da violência e a promoção da quali-
dade de vida e da cidadania. O Cla-
ves coordena a Biblioteca Virtual em
Saúde sobre o tema violência e saú-
de. Seu acervo contém aproximada-
mente 4 mil documentos, incluindo
literatura científica, literatura instru-
cional, como leis e normas, e disser-
tações e teses sobre violência e saúde
defendidas em todo país. Os pesqui-
sadores do Claves oferecem, ainda,
no âmbito dos cursos de pós-gradu-
ação e especialização da Fiocruz, dis-
ciplinas sobre a epidemiologia e a
sociologia da violência, com ênfase
em seu impacto sobre a saúde.

e costuma ocorrer com mais frequên-
cia em festas. A forma mais comum é
beijar pessoas sem compromisso. No
entanto, alguns jovens apontam seu
caráter de superficialidade e banalida-
de afetiva e indicam que a prática
pode causar confusões. A fase ‘rolo’,
situada entre o ‘ficar’ e o namoro, é
ainda mais complicada, pois pode ge-
rar ciúmes e conflitos.

“Eles não sabem dizer ao certo
quando e se ocorre traição no

‘rolo’, já que trair é frequente-
mente associado às relações
de namoro, nas quais há um
vínculo mais sólido entre o

casal”, esclarece a pesquisado-
ra Fernanda Mendes, que também
participou do estudo. “As brigas de-
correntes de ciúmes, principal fator
que dispara as discussões entre os
casais, se mostraram associadas ao
desencadeamento de todas as for-
mas de violência”, destaca.

Para os jovens, o ciúme é um sen-
timento natural entre pessoas que se
amam e só é qualificado como violên-
cia quando seus efeitos são percebi-
dos como excessivos. “Nas relações
afetivo-sexuais entre adolescentes,
junto à banalização de certos atos, há
episódios que nem sequer são perce-
bidos como violentos”, comenta Fer-
nanda. A pesquisadora lembra que, no
ato de ‘ficar’, essa dinâmica da
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Da saúde
dos policiais
às crianças
em abrigos

Para saber mais sobre
o trabalho e as atividades

do Centro, acesse

 www.ensp.fiocruz.br/
portal-ensp/departamento/

claves

banalização pode tomar proporções
mais sérias. “As meninas contaram
que, muitas vezes, em festas, os ra-
pazes as puxaram pelos cabelos ou as
humilharam verbalmente caso elas ti-
vessem se negado a ficar com eles, e
as garotas não perceberam esses ti-
pos de atitude como formas efetivas
de violência”, exemplifica.

Família: principal
fonte de apoio

Independentemente do sexo e do
estrato social, os adolescentes elege-
ram a família, representada, sobre-
tudo, pela figura dos pais, como a
principal referência para questões
afetivo-sexuais. Na pesquisa, 53%
dos jovens relataram conversar livre-
mente com os pais sobre sexo, 76,7%
sobre drogas e 86,8% sobre amiza-
des. No que diz respeito a diálogos
sobre namoro, as meninas recorriam
mais à família do que os meninos. A
escola e a mídia também foram con-
sideradas pelos adolescentes espaços
importantes para a abordagem des-
sas temáticas.

“Mesmo tendo um canal de con-
fiança com a família, os jovens podem
ter medo ou vergonha de estabelecer
contato com os pais, pois esses assun-
tos perpassam o tabu da sexualidade
e, muitas vezes, exigem a quebra de

Na internet

Violência contra idosos, portado-
res de deficiência, crianças e adoles-
centes; segurança pública; filosofia e
antropologia sobre violência e saúde;
e metodologias de avaliação de pro-
gramas e serviços: estes são alguns
exemplos de linhas de pesquisa desen-
volvidas pelo Claves. Recentemente,
o Centro concluiu um estudo que des-
crevia e analisava as precárias condi-
ções de saúde, trabalho e qualidade
de vida de policiais civis e militares do
Rio de Janeiro. Outra pesquisa de des-
taque investigou o caso de jovens que
abandonaram o tráfico pela família e
por medo de morrer. Atualmente, em
parceria com o Ministério do Desen-

preconceitos”, explica a pesquisado-
ra Kathie Njaine. “Os dados quantita-
tivos da pesquisa revelaram que
raramente os adolescentes procuram
ajuda em situações de violência no re-
lacionamento afetivo-sexual e apenas
3,5% dos jovens entrevistados afirma-
ram já ter solicitado apoio
profissional devido a algum
tipo de agressão causada
pelo parceiro”.

Apesar da importância
da família e dos profissio-
nais de saúde, Kathie acre-
dita que os profissionais nas
escolas e os amigos podem,
igualmente, ajudar no proces-
so. “A escola foi escolhida como
local ideal para ações de prevenção
da violência, envolvendo, inclusive, os
pais”, afirma a pesquisadora. “O pro-
blema da violência ainda é tratado de
forma velada nas escolas, mas o tema
precisa ser abordado no espaço esco-
lar, com todo o cuidado para não es-
pantar os adolescentes”.

Quanto aos amigos, os adoles-
centes os definem como pessoas
com quem contar para desabafos e
troca de informações. No entanto,
em função da pouca maturidade, es-
ses amigos não conseguem orientar
e aconselhar nos casos de violência
no namoro. Já a mídia foi avaliada
pelos adolescentes como um meio

importante para a veiculação de
mensagens dirigidas aos jovens, em-
bora estes tenham feito críticas aos
conteúdos transmitidos. Os serviços
de saúde e outros espaços semelhan-
tes foram pouco citados nas falas dos
adolescentes.

volvimento Social e Combate à Fome,
o Claves promove um levantamento
nacional de crianças e adolescentes
em serviços de acolhimento. O objeti-
vo é identificar e caracterizar essa rede
de abrigos e programas de família exis-
tentes no país, bem como traçar o
perfil do público atendido.
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MEDICAMENTOS

Simone Evangelista

ísica, vampirismo, doença-
ruim, moléstia-magra,
mal-do-peito, capitã de
todas as mortes: estes são
alguns dos nomes que fo-

ram dados à tuberculose, doença que
assombrou o mundo entre os séculos
18 e 19, quando matou cerca de um
bilhão de pessoas. Nas últimas déca-
das, com o avanço da Aids e o surgi-
mento de cepas de bactérias resistentes
a antibióticos, a tuberculose voltou a
chamar atenção como problema de
saúde pública mundial. Para fazer fren-
te à doença, o pesquisador Marcus
Vinícius Nora de Souza, do Instituto
de Tecnologia em Fármacos (Farman-
guinhos/Fiocruz), aposta no desenvol-
vimento de novos fármacos, baseados
em produtos naturais.

Resposta
que vem da
natureza

Após mais de 40 anos sem
novos medicamentos para a
tuberculose, pesquisadores
apostam em fármacos
baseados em produtos naturais

M. tuberculosis
(Foto: Helene Barbosa e
André Luiz Peixoto Candeia
/ IOC / Fiocruz)
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Após a descoberta do medicamen-
to estreptomicina, na década 1940,
pensou-se que o fantasma da tuber-
culose estava superado. Ainda hoje, no
entanto, a doença mata quase 1,7 mi-
lhão de pessoas por ano em todo o
mundo. O número aumenta silencio-
samente à medida que surgem cepas
multi resistentes e extremamente re-
sistentes do Mycobacterium tubercu-
losis, agente causador da enfermidade.
Em artigo que será publicado em de-
zembro deste ano na revista Fitotera-
pia, Souza conta que os fármacos
baseados em produtos naturais – oito
deles já em fase de testes clínicos, con-
duzidos por agências e laboratórios in-
ternacionais – renovam as esperanças
para a evolução do tratamento da tu-
berculose. Afinal, há mais de 40 anos
não são desenvolvidos novos medica-
mentos para a doença.

Farmanguinhos também faz sua
parte na luta pelo fim desse longo je-
jum. Neste momento, o Instituto tra-
balha com princípios ativos extraídos
de dois produtos naturais – uma plan-
ta da Amazônia e outra da Mata Atlân-
tica – no combate à tuberculose. Nos
testes preliminares, as substâncias apre-
sentaram atuação semelhante à de dois
antibióticos já utilizados no tratamen-
to contra a doença, rifampicina e
isoniazida. Os estudos, conduzidos pela
pesquisadora Maria das Graças Henri-
ques, estão na etapa de testes in vivo,
ou seja, com animais. Se as proprieda-
des terapêuticas forem confirmadas, o
próximo passo é buscar uma parceria
com uma empresa ou entidade capa-
citada a avaliar a ação das substâncias
em seres humanos.

Além dos estudos com fármacos
baseados em produtos naturais, ou-
tra novidade são os testes clínicos para
avaliar o efeito da combinação entre
antibióticos já utilizados para outras
doenças e medicamentos já existen-
tes para a tuberculose, como a
isoniazida. Os resultados desses tes-
tes, também comandados por gran-
des conglomerados internacionais,
mostram que o tratamento tradicio-
nal da tuberculose, que dura de seis a
nove meses, pode cair para dois me-
ses. “Isso diminuiria um dos principais

problemas que enfrentamos, que é o
abandono do tratamento por parte
dos doentes”, lembra Souza.

 De acordo com o pesquisador, o
surgimento das chamadas superbacté-
rias foi decisivo para acelerar as pesqui-
sas. “Antes, registrávamos a existência
de bactérias resistentes, ou seja, que
resistem aos fármacos de primeira linha,
utilizados normalmente no combate à
doença”, explica. “No início deste sé-
culo, bactérias extremamente resisten-
tes começaram a ser identificadas e elas
são difíceis de tratar até com medica-
mentos de segunda linha, que já são
mais caros, apresentam mais efeitos co-
laterais e exigem uma maior duração
no tratamento”, acrescenta.

Aids e tuberculose

Atualmente, a tuberculose é res-
ponsável direta pela morte de um em
cada três pacientes com HIV. Segun-
do a Organização Mundial da Saúde
(OMS), cerca de 12 milhões de pesso-
as em todo o mundo estão co-infec-
tadas por essas duas doenças, sendo
que 90% dos casos se encontram nos
países em desenvolvimento. “Estima-
se que cerca de 32% da população
mundial têm tuberculose latente no
organismo. Este número cresce 2% a
cada ano. Quando você tem uma bai-

xa no sistema imunológico, como no
caso da Aids, por exemplo, a doença
aparece”, explica Souza. Além da as-
sociação com o HIV, fatores como o
uso excessivo de antibióticos e a po-
breza ocasionaram o aumento do nú-
mero de casos de tuberculose e o
surgimento de bactérias resistentes.

Bactérias resistentes
no Brasil

De acordo com a OMS, ocorrem
entre 300 mil e 450 mil novos casos de
tuberculose resistentes por ano, dos
quais em torno de 80% não são tratá-
veis com pelo menos três dos fárma-
cos comumente utilizados contra a
doença. “As variantes estão espalha-
das por praticamente todas as partes
do mundo, inclusive no Brasil, e o nú-
mero de casos tende a aumentar cada
vez mais. O problema é que, com su-
perbactérias como essas, o tratamen-
to pode não fazer mais efeito”, afirma
Souza. “Farmanguinhos, além de pro-
duzir medicamentos e pesquisar novos
tratamentos para a tuberculose, tam-
bém busca sensibilizar as pessoas para
a importância da prevenção e do trata-
mento adequado. Além disso, é impor-
tante angariar mais pesquisadores para
estudar a doença, especialmente aqui
no Brasil”, destaca o pesquisador.

Para o pesquisador Marcus Vinícius Nora de Souza, fármacos baseados
em produtos naturais renovam esperanças no tratamento da tuberculose
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ALIMENTOS

Impulso para
o comércio
exterior e a
saúde pública

Novo equipamento capaz
de detectar contaminantes
no leite atesta a qualidade
do alimento

Pablo Ferreira

dentificar agrotóxicos e
micotoxinas em alimentos,
mesmo que a concentra-
ção seja tão pequena
quanto uma parte de con-

taminante para um bilhão de partes
do alimento: esta é a função de um
novo equipamento que chegou ao Ins-
tituto Nacional de Controle de Quali-
dade em Saúde (INCQS/Fiocruz) em
setembro deste ano. Conhecida como
UPLC/MS/MS, a máquina custou mais
de um R$ 1 milhão e é a segunda des-
se tipo adquirida pelo Instituto nos
últimos dois anos.

A compra dos aparelhos é uma
das principais consequências do Sis-
tema Brasileiro de Tecnologia (Sibra-

tec), instaurado pelo Governo Federal
em 2007 com o objetivo de apoiar o
desenvolvimento tecnológico dos
setores empresariais, como o do co-
mércio exterior de alimentos. “Esses
novos instrumentos nos ajudarão a
realizar um controle de resíduos e con-
taminantes, para que nossas exporta-
ções estejam dentro das legislações
internacionais e, paralelamente, para
proteger a saúde de nossa popula-
ção”, explica Armi Nóbrega, assessor
da direção do INCQS que atua direta-
mente com o Sibratec.

Para auxiliar o comércio exterior,
o INCQS atuará em conjunto com
universidades e outras instituições. Eles
dividirão entre si os alimentos a serem
monitorados – o Instituto avaliará o
leite, enquanto as outras instituições

controlarão carne, frango etc. “Esco-
lhemos o leite porque seu consumo é
grande entre crianças, idosos e ges-
tantes”, justifica Nóbrega. Além dis-
so, o leite tem um grande valor
estratégico em potencial, pois, com o
crescimento do poder aquisitivo das
populações de países em desenvolvi-
mento, como China e Índia, calcula-
se um aumento da demanda deste
alimento no futuro.

Os investimentos recebidos pelo
INCQS, porém, não se limitam à ob-
tenção de máquinas de ponta. Novas
instalações foram preparadas para re-
ceber os novos equipamentos. A sala
onde os aparelhos se encontram, por
exemplo, tem que estar condicionada
dia e noite sob temperaturas entre 18o

C e 23o C: caso contrário, os resulta-

I

Foto: Sérgio Coelho (Companhia Docas do Estado de São Paulo)
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dos dos testes realizados, assim como
a conservação dos equipamentos, po-
dem ficar comprometidos. Outras
ações incluem a capacitação e o trei-
namento de funcionários do INCQS; o
estabelecimento de intercâmbios com
instituições nacionais e estrangeiras;
a concessão de bolsas a estudantes re-
cém-formados; e o planejamento de
workshops e congressos com partici-
pação de consultores internacionais.

Os ensaios para o monitoramento
do leite – para detecção de agrotóxicos,
micotoxinas ou drogas veterinárias –
estão sendo acreditados junto ao Insti-
tuto Nacional de Metrologia, Normali-
zação e Qualidade Industrial (Inmetro).
A acreditação é o modo de certificar
que o INCQS respeita os procedimen-
tos e as calibrações necessárias para
emitir resultados confiáveis aqui e no
exterior. O Instituto pretende, ainda, in-
troduzir outros ensaios no controle do
leite, como o de resíduos de embala-
gens em alimentos e o de contaminan-
tes inorgânicos, cujas acreditações,
igualmente, devem ocorrer em breve.

Outra importante consequência do
Sibratec é o plano para que o Instituto
produza materiais de referência, utili-
zados como parâmetro para análises,
e ensaios de proficiência, que servem
para avaliar a confiabilidade de resul-
tados produzidos em laboratório. “Isso
ocorre por sugestão do Governo Fede-
ral, para que nos tornemos o principal
provedor desses produtos e serviços
para os laboratórios de análises do Bra-
sil”, declara Nóbrega. O INCQS produ-
zir esses insumos significaria uma
enorme economia para o país, uma vez
que se tem um enorme gasto na im-
portação dessas substâncias. “Elas são
muito perecíveis, o que encarece a im-
portação, visto que percorrem um lon-
go caminho até chegarem aqui”,
explica o assessor.

Embora, no momento, os investi-
mentos do Governo Federal tenham
como objetivo imediato um melhor
controle do leite a ser exportado, tan-
to os equipamentos como os efeitos
de sua aquisição permanecerão no
INCQS como legado. Esse avanço já
se faz sentir, por exemplo, nos ensai-
os de micotoxinas. Pelos métodos an-

teriores, a detecção de uma única
micotoxina era um processo extrema-
mente complexo, o que obrigava os
técnicos a elegerem a mais recorrente
e perigosa delas e a trabalharem so-
mente com sua identificação. “Esses
novos aparelhos nos permitem identi-
ficar várias micotoxinas em uma úni-
ca análise”, conta a química Maria
Heloísa de Moraes, que coordena es-
ses ensaios. “Para nós, portanto, es-
ses equipamentos representam uma
quebra de paradigma que pode, in-

clusive, ter reflexo na legislação brasi-
leira, com impactos positivos para a
saúde da população”, conclui.

Os investimentos do Governo Fe-
deral chegam por meio da Financia-
dora de Estudos e Projetos (Finep)
do Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia (MCT). O INCQS também traba-
lha com o Ministério da Saúde; o
Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento; e o Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico (CNPq).

Os ensaios para o
monitoramento do leite
estão sendo acreditados

junto ao Inmetro.
Investimentos têm como

objetivos realizar um
melhor controle do

alimento a ser exportado
e proteger a saúde de

nossa população



R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   D E Z E M B R O  D E  2 0 0 926

Medidas
simples que
salvam vidas
Pequenas mudanças na rotina
de uma Unidade de Tratamento
Intensivo Neonatal reduzem
risco de infecção hospitalar
entre os recém-nascidos

SAÚDE DA CRIANÇA

Foto: Felipe Gomes/Fiocruz
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Irene Kalil

urante o doutorado, o
pediatra Arnaldo Costa
Bueno implantou, na Uni-
dade de Tratamento In-
tensivo Neonatal (UTIN)

de um hospital maternidade do mu-
nicípio do Rio de Janeiro, as Potenci-
ais Boas Práticas (PBP) – mudanças
na rotina do serviço que podem acar-
retar resultados bastante positivos. O
médico, então, comparou o desem-
penho da UTIN antes e depois dessa
intervenção. Os resultados mostraram
que a correta adesão às PBP pode di-
minuir a ocorrência de infecções hos-
pitalares e os óbitos a ela associados.
Principal causa de morte na fase
perinatal (entre o momento imedia-
tamente anterior e o posterior ao par-
to), a infecção hospitalar também é
responsável por altos custos hospita-
lares no tratamento de recém-nasci-
dos e pelo aumento das taxas de
paralisia cerebral e dificuldade de
aprendizado.

“Diversos trabalhos documentam
as altas taxas de infecção hospitalar
em recém-nascidos e apontam teori-
as para explicar suas causas”, afirma
Bueno. “No entanto, são poucos os
estudos que apresentam propostas
concretas, baseadas em medidas re-
lativamente simples e de baixo custo,
que possam ser implantadas nos ser-
viços públicos de saúde com o intuito
de reverter esse quadro”, destaca o
pediatra, que defendeu a tese no Pro-
grama de Pós-Graduação em Saúde
da Criança e da Mulher do Instituto
Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz).

Na pesquisa, as PBP adotadas e
analisadas foram: a correta implanta-
ção e manuseio de cateteres centrais;
o início precoce da alimen-
tação enteral (por via intes-
tinal) dos recém-nascidos
com leite humano; a acurá-
cia no diagnóstico da sepse
(infecção generalizada); a
adequada higienização das
mãos; e o uso criterioso de
medicamentos (antimicrobi-
anos, corticoides e bloquea-
dores H2). A escolha dessas

PBP foi baseada em evidências cientí-
ficas e na facilidade de implantação,
dispensando investimento financeiro
adicional.

A intervenção durou cerca de oito
meses. Primeiramente, as PBP foram
apresentadas e discutidas com toda a
equipe da UTIN. Depois, os profissio-
nais receberam treinamento e, por
fim, as ações foram incorporadas às
rotinas dos médicos, enfermeiros, téc-
nicos de enfermagem e nutricionistas
da Unidade. Um elemento importan-
te para o sucesso da intervenção foi o
trabalho de motivação dos profissio-
nais, que incluiu a premiação das equi-
pes com melhor desempenho na
implantação dos protocolos. “As PBP
devem ser seguidas por toda a equipe
de saúde da UTIN, e não somente pe-
los médicos. A falta de motivação dos
profissionais pode ter impactos nega-
tivos no modo de trabalhar e nos re-
sultados obtidos”, pondera Bueno.

O estudo incluiu 457 recém-nasci-
dos divididos em dois grupos: os admi-
tidos no período pré-intervenção e
aqueles internados após o início da ação
proposta. Comparados quanto aos pro-
cedimentos de diagnóstico e conduta
terapêutica em caso de sepse, os bebês
do segundo grupo apresentaram resul-
tados significativamente melhores. Após
a implantação das PBP, houve diminui-
ção do tempo de uso de antibióticos;
da quantidade de tipos e combinações
destes medicamentos utilizados por
paciente; e do número de ocorrências
de sepse clínica e de infecções hospita-
lares, tanto de origem materna quanto
de origem hospitalar. Segundo Bueno,
a redução das infecções, dos óbitos por
elas causados e dos gastos hospitalares
decorrentes dos tratamentos esteve di-

retamente relacionada à adesão da equi-
pe da UTIN às PBP.

No que se refere ao uso precoce
do leite humano na alimentação
enteral, os dados da pesquisa tam-
bém se revelaram animadores, apon-
tando um crescimento de 23,3%.
Antes da intervenção, toda a unida-
de neonatal do hospital utilizava 28,7
litros de leite humano por mês, quan-
tidade que subiu para 37,4 litros por
mês após a introdução das PBP. Foi
registrado, ainda, um aumento do
número de recém-nascidos alimenta-
dos preferencialmente com leite hu-
mano. No período pré-intervenção,
82% dos bebês alimentados por via
enteral receberam leite humano
como primeira dieta; após a interven-
ção, essa prática alcançou 100% dos
bebês incluídos na pesquisa.

De acordo com Bueno, os resulta-
dos do estudo demonstram a necessi-
dade de amplos programas para a
implantação das PBP nos serviços clíni-
cos assistenciais, especialmente no
atendimento intensivo a recém-nasci-
dos. Com os mínimos recursos finan-
ceiros aplicados na intervenção, o
pediatra constatou importantes avan-
ços na UTIN analisada, inclusive a di-
minuição do tempo de internação e do
número de bebês que fizeram uso de
ventilação mecânica. “Infelizmente,
parece já fazer parte do nosso cotidia-
no pacientes desenvolverem quadros
de sepse e correrem risco de morrer
em decorrência disso. Mas podemos
modificar esse cenário. O surgimento
de um caso de infecção hospitalar deve
sempre ser encarado como um evento
sentinela, uma ocorrência que deman-
da vigilância e é passível de prevenção”,
conclui o pesquisador.

D

A motivação dos
profissionais é um
elemento fundamental
para o sucesso da
intervenção na UTI
neonatal
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O
Rita Vasconcelos

grau de satisfação dos usu-
ários com os serviços de
saúde, tanto no atendi-
mento ambulatorial como
na internação hospitalar,

foi o tema de uma tese de doutorado
defendida este ano no Centro de Pes-
quisa Aggeu Magalhães (CPqAM/Fio-
cruz Pernambuco). A pesquisa incluiu
não só os usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS), mas também aqueles que
pagam pelos serviços ou utilizam os pla-
nos privados de saúde (denominados
não-SUS). O item dos serviços que re-
cebeu a melhor avaliação foi o respeito
à intimidade, com 93,9% de satisfação
para os usuários do SUS e 97,1% para
os do não-SUS. Por outro lado, o princi-
pal motivo de insatisfação foi o tempo
de espera por atendimento nos servi-
ços ambulatoriais. No grupo do SUS,
55% dos usuários se queixaram da de-
mora no atendimento ambulatorial –
problema também detectado no gru-
po do não-SUS.

O caso de Maria das Graças Mello,
45 anos, ilustra essa situação. Para ela,
os movimentos do ponteiro do reló-
gio na sala de espera parecem multi-
plicar cada segundo por dez. Há três
horas ela aguarda para fazer um exa-
me de rotina num consultório parti-
cular, no Recife (PE). “A gente faz um
esforço para pagar o plano de saúde,
mas os atrasos são constantes”, con-
ta a usuária. A tese de doutorado de
Giselle Campozana Gouveia, pesqui-
sadora do Departamento de Saúde
Coletiva da Fiocruz Pernambuco, con-
firma que o caso de Maria das Graças
não é isolado: de acordo com a pes-
quisa, 27% dos usuários do não-SUS
estavam insatisfeitos com a demora
no atendimento ambulatorial.

A voz
do

Estudo identifica
motivos de

satisfação e queixas
dos usuários com os

serviços de saúde

povo

SISTEMA DE SAÚDE
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“Os principais problemas identifi-
cados pelos usuários foram os mesmos
nos grupos do SUS e do não-SUS”, diz
Giselle, orientada pelo professor
Wayner Vieira de Souza. “No caso da
internação hospitalar, a liberdade de
escolha do profissional de saúde foi o
item que demonstrou menor grau de
satisfação em ambos os grupos”,
acrescenta. A tese analisou dados
oriundos da Pesquisa Mundial de Saú-
de (PMS), inquérito populacional de
âmbito nacional realizado em 2003.
Sob coordenação de Célia Szwarcwald,
pesquisadora do Instituto de Comuni-
cação e Informação Científica e Tec-
nológica em Saúde (Icict/Fiocruz), a
PMS revelou que 25% da população
brasileira eram cobertos por planos pri-
vados de saúde, enquanto os 75% res-
tantes utilizavam o SUS.

Segundo Giselle, embora fosse
plausível que os usuários do não-SUS,
com melhor condição socioeconômi-
ca, tivessem maior nível de expectati-
va e avaliassem mais rigorosamente
os serviços prestados, com maior grau
de insatisfação, os resultados da PMS
não confirmaram tal hipótese. “Pos-
síveis explicações podem estar na
melhor qualidade da assistência pri-
vada e/ou na constatação de que exis-
te um grau de expectativa já elevado
na população, usuária ou não do
SUS”, comenta a pesquisadora.

A tese se baseou em dados de en-
trevistas com cerca de 4 mil brasilei-
ros. Giselle considerou como fatores
determinantes da satisfação dos usu-
ários não apenas a cura, a restaura-
ção da capacidade funcional e a
redução do sofrimento. Ela também
levou em conta o tratamento respei-
toso por parte dos profissionais de
saúde; o tempo de espera para o
atendimento; a maneira como a inti-

midade foi respeitada durante os exa-
mes físicos e o atendimento. Foram
analisados, ainda, a liberdade de es-
colha do profissional de saúde; a dis-
ponibilidade de tempo para fazer
perguntas sobre o problema de saúde
ou o tratamento; a clareza nas expli-
cações dadas pelos profissionais de
saúde; a privacidade na conversa com
os profissionais; o sigilo das informa-
ções pessoais; e a limpeza das instala-
ções e o espaço disponível das salas
de espera e de exames.

Além disso, perguntou-se aos en-
trevistados se haviam sofrido discrimi-
nação nos serviços de saúde por conta
de sua cor, sexo, idade, falta de di-
nheiro, classe social, tipo de doença
ou nacionalidade. No caso dos usuá-
rios que passaram por internações
hospitalares, foram considerados ou-
tros dois aspectos: a facilidade em re-
ceber visitas de familiares e amigos; e
a facilidade de estar em contato com
o mundo exterior.

Para identificar e
solucionar problemas

Em 2004, o Governo de Pernam-
buco identificou como necessidade
urgente avaliar o desempenho do sis-
tema de saúde no estado, na perspec-
tiva do usuário. Para otimizar esse
trabalho, a Fiocruz, junto com outros
centros colaboradores permanentes
da Secretaria Estadual de Saúde de
Pernambuco (SES-PE), foi contratada
para realizar a Pesquisa Mundial de
Saúde com foco na Atenção Básica
(PMS-AB). Em 2005, utilizando ques-
tionários adaptados da PMS brasilei-
ra, a PMS-AB avaliou o desempenho
do sistema de saúde de Pernambuco.
Dessa forma, foi possível avaliar o grau
de satisfação dos pernambucanos com
os serviços básicos de saúde.

Os usuários de Pernambuco mos-
traram alto índice de insatisfação com
a disponibilidade de medicamentos.
Apenas 56,3% dos usuários do não-
SUS e quase a mesma proporção dos
usuários do SUS (56,6%) estavam sa-
tisfeitos com o acesso aos medicamen-
tos. “Esses percentuais sugerem que
havia problemas de ordem estrutural
no âmbito da assistência farmacêuti-
ca estadual”, afirma Giselle. “Os nú-
meros, porém, se referem a 2005 e,
diante dos resultados, o estado já fez
investimentos no sentido de melhorar
a situação”, pondera. A segunda mai-
or queixa dos pernambucanos foi a
mesma dos demais usuários do país:
o tempo de espera até o atendimento
ambulatorial, com um pequeno agra-
vante para os usuários do não-SUS:
31% de insatisfação.

Em busca da equidade

A partir dos dados da PMS e da
PMS-AB, um terceiro estudo foi de-
senvolvido. Nele, a percepção dos usu-
ários de Pernambuco sobre os serviços
de saúde foi comparada com a dos
usuários das cinco regiões do país. De
acordo com essa análise, a menor
chance de satisfação com os serviços
de saúde foi verificada entre os mora-
dores do Nordeste e, em especial, de
Pernambuco. Os residentes na região
Sul, por sua vez, tiveram a maior
chance de satisfação com os serviços.
Os resultados dessa comparação tam-
bém indicaram que jovens, usuários ex-
clusivos do SUS, com baixa escolaridade
e percepção negativa da própria saú-
de eram os mais propensos à insatisfa-
ção com os serviços em todo território
nacional. “Somente com a aplicação
real do conceito de equidade será pos-
sível reduzir as diferenças regionais em
saúde”, destaca Giselle.
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Aedê Cadaxa

ensar globalmente e agir
localmente. Esta máxima
da globalização, repetida
diversas vezes durante a
plenária final do III Fórum

Internacional Ciência e Sociedade Bra-
sil-França, resume o que foi o evento,
que reuniu, em outubro, cerca de 160
estudantes do Brasil, da França e da
Guiana Francesa. Biodiversidade, Saú-
de e Desenvolvimento Sustentável para

Salada cultural
na capital do
meio do mundo

Iniciativa da Fiocruz para
a popularização da ciência
reúne jovens brasileiros e

franceses num grande
evento em Macapá

Todos, com foco no bioma amazônico,
foi o tema do evento, realizado em
Macapá – também chamada de capi-
tal do meio do mundo, já que o Amapá
faz fronteira com a Guiana Francesa.
O evento fez parte das programações
oficiais do Ano da França no Brasil.

O Fórum Ciência e Sociedade é uma
atividade de educação não-formal vol-
tada a estudantes do Ensino Médio de
escolas públicas. A iniciativa busca di-
fundir o conhecimento científico entre
os jovens. “A ideia é reunir estudantes
e pesquisadores para dialogar sobre ci-
ência, tecnologia, saúde e ambiente, cri-
ando um espaço coletivo de discussão
e construção de conhecimentos”, ex-
plica Luciana Sepúlveda, pesquisadora
da Fiocruz Brasília e coordenadora ge-
ral do Fórum.

Há 15 anos, na França, o Centre
National de la Recherche Scientifique
(CNRS) promove o encontro entre jovens
e a comunidade científica. A experiência
francesa aportou no Brasil em 2002, por
meio de uma parceria entre o Serviço de

P

Cerimônia de abertura do Fórum no Teatro das Bacabeiras, em Macapá. O evento reuniu cerca de 160 estudantes de Brasil, França e Guiana Francesa
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Cooperação Técnica e Científica do Con-
sulado Geral da França no Rio de Janeiro
e o Museu da Vida da Fiocruz. A propos-
ta de articular estudantes e pesquisado-
res brasileiros e franceses deu certo, e com
uma novidade no Brasil: a realização de
atividades preparatórias para o Fórum.
Como os objetivos do Fórum no Brasil in-
cluem reunir alunos de escolas técnicas e
de ensino convencional de diferentes lo-
calidades, o evento, anualmente, também
é realizado em âmbito regional.

Antes do evento internacional em
Macapá, em 2009, foram realizadas
uma edição na França, em 2005, e ou-
tra em Brasília, em 2007. “O Fórum é
uma maneira de articular saberes da ci-
ência com a vida cotidiana. Isso desper-
ta a consciência dos jovens e os faz ver
que, ao falarmos das questões locais,
passamos a perceber os problemas co-
muns, globais”, afirma Christophe Lalia,
representante da Rede da América Lati-
na do Ministério da Alimentação, Agri-
cultura e Pesca da França. O intercâmbio
promovido pelo evento já começa na
formação das delegações. Ao todo, seis
delegações participaram do III Fórum In-
ternacional: quatro do Brasil, uma da
França e outra da Guiana.

Atuação juvenil
Durante o III Fórum em Macapá,

pesquisadores da Fiocruz, do Instituto Na-
cional de Pesquisas da Amazônia (Inpa)
e da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) debateram com
os alunos temas que afetam toda a po-
pulação mundial, como as mudanças cli-
máticas e o desenvolvimento sustentável.
O agir localmente também ganhou des-
taque no evento, na interação entre as
delegações e na busca por soluções para
problemas vividos em cada região, dos
assentamentos urbanos de Macapá e
Brasília ao impacto ambiental e social da
construção da ponte que liga o Amapá
à Guiana Francesa.

Ao final do Fórum, os jovens, or-
ganizados em grupos de discussão,
apresentaram um resumo das princi-
pais questões levantadas durante o
evento e também das alternativas de
solução para cada problema. Todas
essas reflexões serão reunidas na Car-
ta de Macapá, documento que sinte-
tiza os pontos essenciais dos debates.

“Todo pesquisador deve devolver
o conhecimento para a sociedade e o
Fórum é uma oportunidade de fazer
isso”, opina o pesquisador Leandro
Giatti, da Fiocruz Amazônia. Após
apresentar dados de sua pesquisa so-
bre modelos de desenvolvimento e sua
relação com o ambiente e a saúde da
população amazônica, Leandro ficou
impressionado com o alto nível dos
questionamentos e do conhecimento
dos alunos participantes do Fórum.

A postura dos jovens se explica pelo
trabalho feito muito antes do evento em
Macapá. Todas as delegações realizaram
encontros regionais, onde discutiram os
problemas relacionados à saúde e ao
meio ambiente dos biomas locais: caa-
tinga, cerrado e Floresta Amazônica.

Para ampliar o número de escolas e
instituições participantes do Fórum Ci-
ência e Sociedade, o plano é formar a
Rede Fórum, que apoiaria o projeto na-
cionalmente e articularia os atores nas
diferentes regiões. O pontapé inicial para
o projeto da Rede Fórum já foi dado em
Macapá, quando se reuniram os coor-
denadores do Fórum no Brasil e na Fran-
ça, representantes do Ministério da
Educação e pesquisadores da Fiocruz.

Mundos distintos. E daí?

O intercâmbio cultural também foi
palavra de ordem do III Fórum Inter-
nacional. “Uma dos aspectos mais in-
teressantes do Fórum é a possibilidade
de viver a diversidade e aprender mais
sobre novas culturas”, confirma o es-
tudante Ricardo Oliveira, 17 anos, da
delegação de Macapá.

Dos passos do forró, frevo e mara-
baixo (dança típica do Amapá) ao rock de

Brasília e ao teatro mímico francês, todas
as delegações apresentaram um pouco
de sua cultura e realidade locais. “Busca-
mos mostrar outro lado da capital fede-
ral. Ela é a capital do rock e ponto de
encontro das culturas brasileiras, mas tam-
bém uma cidade que vive um crescimen-
to populacional desordenado, responsável
pela degradação do Cerrado”, avalia
Matheus de Souza, 17 anos, da delega-
ção de Brasília, que incendiou a platéia
cantando a música Que País é Esse, do
grupo brasilense Legião Urbana.

Outro destaque foi a inusitada
apresentação da delegação da Guiana
Francesa. O grupo fez uma adaptação
da trilogia Guerra nas Estrelas, de
George Lucas. “Queríamos destacar a
importância de nunca esquecermos
nossas origens e do resgate e respeito
às culturas tradicionais”, explica
Yemanjá Lydie, 17 anos. Na história, o
herói do filme original, Luke Skywalker,
é um cientista renomado que busca a
cura para um vírus letal e, para isso,
tem que retornar à sua comunidade
amazônica de origem.

“As diferenças não impediram que
nos aproximássemos e descobríssemos
que, na verdade, temos muitos proble-
mas e também muitos desejos em co-
mum”, resume Rhewter Nunes, 18
anos, da delegação de Urutaí (GO). Os
estudantes estavam convencidos de que
diversidade e respeito devem caminhar
lado a lado. “Respeitar a diversidade
cultural é respeitar a biodiversidade
ambiental. As culturas são diferentes
porque estão ligadas a meio ambientes
distintos. E aqui no Fórum pudemos ver
e viver isso”, resume o estudante fran-
cês Simon Decourty, 18 anos.

Delegação de
Macapá brinda
o público com
a cultura local



R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   D E Z E M B R O  D E  2 0 0 932

Edna Padrão

erca de 30 mil quilômetros
rodados, 40 municípios vi-
sitados e um público de 270
mil pessoas: este é o balan-
ço dos três primeiros anos

do Ciência Móvel – vida e saúde para
todos, caminhão de divulgação científi-
ca que leva às cidades exposições, jogos,
equipamentos interativos, multimídias,
oficinas, vídeos, contadores de histórias,
palestras e mini-cursos. Estimular o inte-
resse e os questionamentos sobre o mun-
do da ciência e da tecnologia é o objetivo
do Ciência Móvel, museu itinerante que
é fruto de uma parceria entre o Museu
da Vida da Fiocruz e a Fundação Centro
de Educação Científica do Estado do Rio
de Janeiro (Cecierj).

A inauguração do Ciência Móvel
se deu em outubro 2006, no campus
da Fiocruz em Manguinhos, no Rio de
Janeiro. A primeira viagem do cami-
nhão foi ao município fluminense de
Nova Iguaçu, durante a Semana Naci-
onal de Ciência e Tecnologia, que
contabilizou 20 mil visitantes. De lá
para cá, outras 47 viagens foram rea-
lizadas dentro da Região Sudeste. “A
intenção é mostrar o quanto a ciência
pode ser importante”, diz o coorde-
nador do projeto, José Ribamar. “Abri-
mos um universo para que as pessoas
desfrutem da ciência de forma praze-
rosa”, completa.

Três anos de estrada

Agendadas de acordo com a de-
manda e a capacidade dos municípios,
as visitas do Ciência Móvel envolvem a
dedicação de mais de 20 profissionais,
dos mediadores aos motoristas. “Fre-
quentemente, chamamos para medi-
ar as exposições ex-alunos do Curso de
Formação de Monitores em Museus e
Centros de Ciência, outra atividade de-
senvolvida pelo Museu da Vida. Assim,
eles têm a oportunidade de viajar, pra-
ticar o que aprenderam no curso e
interagir com o público. Como eles são
muito descontraídos, os visitantes ficam
à vontade para fazer perguntas”, con-
ta o coordenador de conteúdo do Ci-
ência Móvel, Miguel de Oliveira.

Além das atividades do museu
itinerante, o projeto oferece oficinas
para professores dos municípios visita-
dos. Segundo a responsável pela equi-
pe de mediação do Ciência Móvel,
Isabel Lourenço Gomes, uma dessas
oficinas ensina aos professores como
montar um clube de ciências nas esco-
las, com experimentos de baixo custo.

O impacto do caminhão da ciên-
cia é muito maior nos municípios com
baixo Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH). “Muitas vezes, as crian-
ças desses lugares têm seu primeiro
contato com a ciência por meio do Ci-
ência Móvel e isso fica na cabeça de-
las por muito tempo ou mesmo para
sempre”, afirma Miguel.

Giroscópio: idealizado pela Agên-
cia Espacial Americana (Nasa) para o
treinamento de astronautas, simula
um ambiente de microgravidade.

Palestras: esclarecem dúvidas sobre
sexualidade, o funcionamento do cor-
po humano e outras questões relativas
à ciência, à saúde e ao meio ambiente;
ocorrem no interior do caminhão, que
se transforma em um auditório com ca-
pacidade para cerca de 40 pessoas.

Tubos musicais: possibilitam aos
visitantes conhecer mais sobre a pro-
dução dos sons.

Modelos tridimensionais de
ouvido: mostram como é o ouvido
e como o som viaja dentro dele.

Módulo microscopia: o público
pode observar ao microscópio vários
tipos de insetos e plantas.

Modelos tridimensionais de
olho humano: réplica desmontável
do olho humano esclarece sobre os di-
ferentes tipos de catarata.

Ilusões de ótica: painel com ilus-
trações que causam ilusões de ótica
demonstra que a visão não depende
só dos olhos, mas da interpretação das
imagens pelo cérebro.

Mini usina hidrelétrica: apresen-
ta a transformação da energia da cor-
renteza de um rio em energia elétrica.

Bicicleta geradora: permite ao
público gerar energia elétrica.

Vídeos científicos: a programa-
ção pode ser previamente combinada
com a coordenação de conteúdo, a
partir do acervo do Museu da Vida.

Memória de cobra: jogo que
possibilita aprender sobre a vida das
cobras, seus hábitos e sentidos.

De quem é o ovo?: atividade que
permite conhecer como são os ovos
de um pavão, de uma ema e de vári-
os outros animais.

Planetário inflável: projeção do
céu do Brasil e das constelações.

Contadores de histórias: mis-
turam fantasia, literatura, ciência e
saúde, a partir de histórias envolventes
e divertidas.

C

Atividades do Ciência Móvel

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

Ciência Móvel já
levou exposições,
jogos e multimídias
a 40 municípios
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Marcelo Garcia

á um século, o Brasil en-
frentava diversas epidemi-
as. Nossos pesquisadores
produziam estudos pionei-
ros: descobriam doenças,

identificavam vetores, descreviam
agentes patológicos. No entanto, fal-
tavam veículos de alto padrão de im-
pressão e regularidade onde pudessem
publicar esse conhecimento. Foi nes-
se contexto que nasceu a revista Me-
mórias do Instituto Oswaldo Cruz,
editada desde 1909 pelo Instituto
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz). Ao com-
pletar 100 anos, o periódico científico
mais antigo da América Latina vive um
de seus momentos de maior suces-
so. Reconhecido pelo Institute for
Scientific Information (ISI) como a pu-
blicação científica de maior fator de
impacto da região em 2008, mantém
seu pioneirismo, apostando na mo-
dernização e internacionalização,
sem abrir mão da gratuidade do aces-
so a seu conteúdo.

No ano de seu centenário, a re-
vista Memórias experimenta um cres-
cimento sólido e constante de sua
influência e do número de artigos
submetidos à publicação (607 só no
último ano). Para o editor do perió-
dico, Ricardo Lourenço de Oliveira, o
segredo desse sucesso é uma combi-
nação de política editorial com um
processo de atualização continuada.
“A revista segue algumas das tendên-
cias mais modernas das publicações
da área e tem nível de exigência cres-
cente para a publicação de artigos.
Estimulamos a participação de pes-
quisadores de ponta do Brasil e do
exterior, sem perder as característi-
cas originais do periódico e seu com-

100 anos a serviço
do conhecimento
Modernização e internacionalização marcam o centenário da revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz

promisso com a divulgação da pes-
quisa biomédica, em especial na área
de medicina tropical”, afirma.

Modernização
após a ditadura

Durante a ditadura militar, Memó-
rias sofreu com a repressão política e
chegou a ter sua circulação suspensa

durante seis anos. A publicação foi re-
tomada em 1980. “O periódico logo
passou a ser indexado internacional-
mente. Na década seguinte, começou
a disponibilizar gratuitamente seu con-
teúdo na internet e a publicar artigos
essencialmente em inglês, passos de-
cisivos para torná-lo mais acessível a
pesquisadores de todo o mundo e para
o aumento de sua relevância”, avalia
Lourenço.

Nos últimos anos, a revista ado-
tou processo de submissão online de

trabalhos e passou a contar com o
DOI, um sistema internacional de iden-
tificação de artigos científicos. “As me-
didas representaram mais agilidade,
confiabilidade e transparência para o
processo de publicação, especialmente
para autores de fora do Brasil”, diz o
editor. “Em 2008, todo o acervo his-
tórico da publicação foi digitalizado e
hoje está disponível gratuitamente
para download. Tudo isso acompanha-
do de uma política editorial voltada
para a qualificação dos artigos publi-
cados”, acrescenta.

Segundo Lourenço, a longevidade
do periódico é um marco importante
para a própria ciência brasileira. “Essa
marca representa a consolidação, no
país, de uma comunicação científica
comprometida com o desenvolvimen-
to da ciência e com a democratização
do conhecimento”, defende. “O Bra-
sil realiza pesquisa de alta qualidade,
mas nossas revistas ainda não têm um
fator de impacto compatível. O desa-
fio é elevar esse índice, o que passa,
sem dúvida, pela modernização e ado-
ção de todos os possíveis indexadores
internacionais em nossos periódicos”.

Testemunha da história
da ciência brasileira

Nas páginas das Memórias do Ins-
tituto Oswaldo Cruz foram publicados
artigos pioneiros de pesquisadores
como Carlos Chagas, Adolpho Lutz,
Gaspar Vianna e Emmanuel Dias, as-
sim como muitas das mais importan-
tes ilustrações da história da ciência
brasileira. “Muito do que se sabe hoje
sobre doenças como dengue, febre
amarela, doença de Chagas, leishma-
niose, malária, tuberculose e Aids está
de alguma forma registrado nas Me-
mórias”, destaca Lourenço.

H

INFORMAÇÃO
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INOVAÇÃO

Fernanda Marques

importância de produzir
conhecimentos e trans-
formá-los em produtos,
processos e serviços para
a população já se disse-

mina entre pesquisadores de institui-
ções públicas de ciência e tecnologia.
Porém, para o sucesso desse trabalho,
não bastam a experiência no labora-
tório e a aproximação com o setor in-
dustrial: é preciso que a gestão da
inovação e da propriedade intelectual
perpasse todo o processo. Foi pensan-
do nisso que a Fiocruz criou seu Siste-
ma de Gestão Tecnológica e Inovação
(Sistema Gestec-NIT), que começou a
operar em 2006 e foi oficializado este
ano, com a publicação de uma porta-
ria da Presidência da Fundação. No
caso da Fiocruz, resguardar o patrimô-
nio intelectual da Fundação é uma for-
ma de promover a inovação no
Sistema Único de Saúde (SUS): o ob-
jetivo é garantir que a população bra-

sileira tenha acesso a novos produtos
e serviços de saúde com alta qualida-
de e baixo custo.

Se não forem devidamente prote-
gidos, os resultados de pesquisas finan-
ciadas com o dinheiro dos impostos
correm o risco de ser comercialmente
explorados por empresas que não in-
vestiram nos estudos nem pagaram
pelo direito de usar aqueles resultados.
No final das contas, a população pode
não ter acesso a medicamentos ou va-
cinas que nasceram dentro de institui-
ções públicas. Evitar esse tipo de
distorção e prejuízo é uma das muitas
finalidades da gestão da inovação e da
propriedade intelectual.

Outra forma de atuação é direcio-
nar os projetos de pesquisadores para
que estes não percam tempo buscando
resultados que já foram alcançados por
outros cientistas ou, como se diz por aí,
para que não reinventem a roda. “Todo
pesquisador, desde a iniciação científi-
ca, sabe que um estudo deve começar
com uma revisão dos artigos científicos

já publicados sobre o assunto. No en-
tanto, ainda são poucos os que conhe-
cem a importância de revisar a literatura
patentária, isto é, identificar o que já
existe protegido por patentes e quais as
lacunas a serem preenchidas”, diz a co-
ordenadora de Gestão Tecnológica da
Fiocruz e coordenadora do Sistema
Gestec-NIT, Leila Costa Duarte Longa.

Assessorar os pesquisadores nessa
busca prévia na literatura de patentes
está entre as atribuições dos Núcleos
de Inovação Tecnológica (NITs), que
funcionam como os braços da Coor-
denação de Gestão Tecnológica
(Gestec) dentro das unidades que
compõem a Fiocruz. A estrutura do
Sistema pode ser comparada a uma
estrela de 16 pontas. “No centro da
estrela, está a Gestec, que faz parte
da Vice-Presidência de Produção e Ino-
vação em Saúde (VPPIS). As pontas são
os NITs já implantados em 16 unidades
técnico-científicas da Fiocruz”, compa-
ra a gerente do Sistema Gestec-NIT,
Karla Bernardo Mattoso Montenegro.

Proteção ao patrimônio intelectual
Sistema articula unidades da Fiocruz e favorece o desenvolvimento de novos produtos
e serviços de saúde para a população brasileira a partir dos conhecimentos gerados na Fundação

A

Leila Longa (à dir.)
comemora com Karla
Montenegro a
consolidação do
Sistema Gestec-NIT
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Para facilitar a integração e o in-
tercâmbio entre a Gestec/VPPIS e os
NITs, o Sistema conta com uma comu-
nidade virtual, onde são compartilha-
dos documentos, notícias, experiências
e outras informações. Regularmente,
as equipes dos 16 NITs participam de
cursos de capacitação e promovem
atividades para informar e sensibilizar
o público interno, disseminando a cul-
tura da inovação e da propriedade in-
telectual dentro da instituição. Os NITs
devem mapear e monitorar as pesqui-
sas em andamento, inclusive para evi-
tar que um resultado patenteável seja
divulgado, antes da devida proteção
legal, sob a forma de artigo científico,
apresentação em congresso ou repor-
tagem na imprensa. “O Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq), ao avaliar os
pesquisadores, já considera não ape-
nas os artigos científicos, mas também
as patentes. Assim, ele pode vir a con-
tribuir para uma mudança cultural den-
tro das instituições de ciência e
tecnologia”, defende Leila.

As unidades da Fiocruz têm perfis
bastante variados, mas o papel dos NITs
é estratégico em todas elas. “A ten-
dência inicial é achar que um NIT só é
importante para uma unidade como o
Instituto de Tecnologia em Imunobio-
lógicos (Biomanguinhos), que pesqui-
sa, desenvolve e produz vacinas.
Porém, a questão da inovação e da
propriedade intelectual se faz presen-
te em qualquer atividade, como na cri-
ação de um audiovisual ou de um jogo
interativo pela Casa de Oswaldo Cruz
(COC), unidade que concentra as ações
de preservação do patrimônio histórico
e de divulgação científica”, exemplifica
Karla. Entre as próximas providências
do Sistema Gestec-NIT está a conclu-
são do portfólio de patentes negociá-
veis da Fiocruz e da Política de Direito
Autoral da instituição.

Aos NITs compete uma interação
mais direta com os pesquisadores, para
orientar quanto à possibilidade de pro-
teção por propriedade intelectual, e
auxiliar na identificação de possíveis
parceiros públicos ou privados e na
formalização das parcerias. “As parce-
rias merecem atenção especial. É co-
mum pesquisadores iniciarem projetos

Experiência é
anterior à Lei
de Inovação

A Coordenação de Gestão
Tecnológica (Gestec) existe des-
de 1986 e sua missão é prote-
ger o patrimônio científico e
tecnológico da Fiocruz, estimu-
lar o processo inovador dentro
da instituição e possibilitar que
os investimentos feitos na Fun-
dação fortaleçam e ampliem sua
capacidade tecnológica. Ela atua
como escritório de negócios da
Fiocruz, sendo dividida em três
áreas técnicas: informação
tecnológica e gerencial; paten-
tes; e contratos e transferências
de tecnologia. Assim, quando o
Governo Federal, em 2 de de-
zembro de 2004, promulgou a
Lei 10.973, mais conhecida
como Lei de Inovação, a Fiocruz
já acumulava quase 20 anos de
experiência na área. “Em boa
medida, a Gestec já atendia à
Lei de Inovação antes de ela ser
promulgada. De certa forma, a
Lei veio validar um trabalho que
já estava sendo executado na
Fiocruz”, conta a coordenado-
ra Leila Longa. Um desdobra-
mento desse trabalho foi a
instituição do Sistema de Ges-
tão Tecnológica e Inovação (Sis-
tema Gestec-NIT), gerenciado
pela Gestec sob coordenação da
Vice-Presidência de Produção e
Inovação em Saúde (VPPIS).
“Atuando em rede, o Sistema
consegue chegar até o pesqui-
sador, para ouvi-lo, tirar suas dú-
vidas e assessorá-lo. Com o
envolvimento dos Núcleos de
Inovação Tecnológica (NITs), o
Sistema articula de forma estra-
tégica as unidades da Fiocruz em
torno da inovação em saúde e
da gestão integrada da proprie-
dade intelectual”, conclui a ge-
rente Karla Montenegro.

com participação de grupos de outras
instituições, sem se preocuparem em
oficializar aquelas trocas. No final, se o
projeto rende algum produto, não está
claro o percentual de contribuição de
cada parceiro. E essa falta de entendi-
mento entre os envolvidos pode
inviabilizar o depósito de uma patente
ou o desenvolvimento de uma inova-
ção tecnológica”, explica Leila.

Para o depósito de um pedido de
patente, o primeiro passo é a interação
entre o pesquisador e o NIT de sua
unidade. Se, após esse contato, for
constatada a possibilidade de prote-
ção por propriedade intelectual, o NIT
auxilia o pesquisador no preenchimen-
to de uma notificação de invenção. O
documento é, então, encaminhado à
Gestec, que verifica se aquele caso
atende às exigências de novidade, ati-
vidade inventiva e aplicação industri-
al. Se passar por esse crivo da Gestec,
o caso será submetido a uma comis-
são interdisciplinar, a Comissão de
Patentes da Fiocruz (COPAT), compos-
ta por 20 membros e que se reúne
uma vez por mês. Cabe à comissão
decidir se será feito ou não o pedido
de patente, que pode ser nacional ou
internacional. “Todo esse rigor de aná-
lise é necessário porque o depósito do
pedido e a manutenção da patente
têm um custo/benefício. Portanto,
devem ser feitos quando, de fato, há
chance de retorno institucional e for-
talecimento do Complexo Econômico-
Industrial da Saúde”, afirma Leila.

Em 2009, já foram requeridas dez
patentes pela Fiocruz, seis nacionais e
quatro internacionais. No ano passa-
do, foram oito requerimentos, cinco
nacionais e três internacionais. De
1988 a 2009, foram concedidas à Fun-
dação 94 patentes, 13 nacionais e 81
internacionais. A Fiocruz tem a impor-
tante peculiaridade de encerrar em sua
estrutura toda a cadeia produtiva, do
laboratório de pesquisa à planta indus-
trial. Contudo, pela complexidade do
produto ‘saúde’, na maioria das ve-
zes, é necessário buscar parcerias ex-
ternas, para chegar ao produto final.
Outra forma de participação externa
é o licenciamento de patentes da Fun-
dação, mediante contrato e pagamen-
to de royalties.
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Ao completar 15 anos, Editora Fiocruz contabiliza
270 títulos e intensifica ações para disseminar a
produção acadêmica na área da saúde

Conhecimento

impresso

INFORMAÇÃO
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Renata Moehlecke

m 1994, a Editora Fio-
cruz publicou seu primei-
ro livro. Com o título
Principais mosquitos de
importância sanitária no

Brasil e assinada pelos pesquisadores
Ricardo Lourenço e Routrat Consoli, a
obra descrevia de forma concisa es-
ses vetores e sua relação, por exem-
plo, com medidas de controle e a
questão da resistência aos inseticidas.
Hoje, após 15 anos, a editora – que sem-
pre teve como objetivo difundir livros em
saúde pública, ciências biológicas e bio-
médicas, pesquisa clínica, ciências soci-
ais e humanas em saúde – já contabiliza
aproximadamente 270 títulos. Em 2009,
além das reimpressões, oito novos livros
foram lançados e mais 14 serão publica-
dos. As temáticas incluem doença de
Chagas, Sistema Único de Saúde (SUS)
brasileiro, bioética para profissionais de
saúde, desigualdades sociais e suas con-
seqüências para saúde pública.

“A Editora Fiocruz surgiu a partir
da necessidade de tornar público e
ampliar o acesso ao conhecimento em
ciência e saúde, principalmente à pro-
dução acadêmica da Fundação, crian-
do um espaço para dar visibilidade aos
resultados das investigações dos pesqui-
sadores da instituição”, explica o editor
executivo João Canossa. “Desde então,
as obras não se restringem somente ao
que é produzido pela Fiocruz, podendo
incluir qualquer pesquisa ou estudo de
importância para a área da saúde em
âmbito nacional e internacional”.

Segundo Canossa, a editora rece-
be por ano uma média de 50 deman-
das espontâneas para publicação.
Todas as submissões passam por um
conselho editorial – formado por oito
conselheiros – e dois editores científi-
cos, que avaliam a qualidade e a ade-
quação do material, bem como a
necessidade de encaminhar os origi-
nais a pareceristas. “Procuramos sem-
pre ficar atentos aos assuntos que
estão na mídia ou nas pautas de prio-
ridades do Ministério da Saúde e que
geram conhecimento para áreas es-
pecíficas, buscando novos autores e
estudos inéditos”, comenta o editor.

“Pretendemos também traduzir obras
de importância em saúde que ainda não
tenham similar em português. De for-
ma criteriosa, a intenção é, nos próxi-
mos anos, paulatinamente, incrementar
as traduções, que, hoje, correspondem
a pouco mais de 10% do total da nossa
produção”, afirma Canossa.

Para publicar, o autor ou organi-
zador deve seguir alguns requisitos,
como, por exemplo, enviar à editora
uma carta própria de apresentação
dos originais, na qual estejam explici-
tados os assuntos que o livro discute,
as áreas do conhecimento com as
quais dialoga, as contribuições que
oferece e o público ao qual se desti-
na. “Para passar pela aprovação do
conselho, o material deve estar em for-
mato de livro e não de tese ou relató-
rio de pesquisa. Tal mudança não é
necessariamente estrutural, mas de lé-
xico, de discurso, com a finalidade de
tornar mais enxuto o material,
pois dados necessários a teses,
como citações, gráficos ou ta-
belas, mas muitas vezes dispen-
sáveis em um livro”, destaca
Canossa.

O processo de exame cos-
tuma durar de quatro a seis me-
ses, dependendo da extensão e
da complexidade do original.
Depois de aprovada, a obra pas-
sa, então, pelas etapas de tra-
tamento de texto, copidesque
e revisão, elaboração do proje-
to gráfico de capa e miolo,
editoração eletrônica, revisões
finais, impressão e acabamento. Ao
todo, são 16 profissionais trabalhando
na editora e, em média, o livro é publi-
cado após um ano desde sua submis-
são ao conselho editorial. A tiragem,
em geral, varia de mil a dois mil exem-
plares. “Alguns dos nossos títulos já fo-
ram tão procurados que já chegaram
à oitava reimpressão”, conta Canossa.

Algumas das obras esgotadas há
mais tempo, como o primeiro livro pu-
blicado, estão disponíveis para aces-
so livre no site da editora (http://
www.fiocruz.br/editora), em forma-
to pdf. “A nossa intenção é ampliar
o acesso dos leitores, seja mediante
os livros disponíveis gratuitamente,

iniciativa que pretendemos incremen-
tar, seja por meio de uma política de
preços ligeiramente abaixo aos de
mercado”, afirma o editor. “Também
pretendemos oferecer no próprio site
da editora um serviço de vendas on
line, com a finalidade de levar nossas
obras às regiões do Brasil que ainda
não são alcançadas pelos distribuido-
res e livreiros parceiros”.

A Editora Fiocruz conta com seis
coleções (intituladas Antropologia e saú-
de; Criança, mulher e saúde; História e
saúde; Loucura & civilização; Saúde dos
povos indígenas;  Temas em saúde) e
duas séries (chamadas EpidemioLógica
e Trabalho e formação em saúde). No
mais, ela também divulga os periódicos
científicos editados por unidades da Fio-
cruz: Cadernos de Saúde Pública; His-
tória, Ciência, Saúde – Manguinhos;
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz; e
Trabalho educação e saúde.

“Costumamos sempre apresentar
nossa produção editorial em eventos
científicos, prioritariamente os da saú-
de, e em bienais ou feiras do livro”,
esclarece Canossa a respeito das prin-
cipais estratégias de divulgação.
“Além de buscarmos espaços de di-
vulgação na mídia geral e especializa-
da, temos importantes parcerias com
várias unidades da Fiocruz, no senti-
do de dar visibilidade ao que publica-
mos. Um bom exemplo é o programa
Ciência e Letras, realizado com o Ca-
nal Saúde, que explora o mundo edi-
torial a partir de um viés científico e
acadêmico, mas sempre com uma
perspectiva agradável, lúdica”.

E

João Canossa: missão de tornar público e ampliar
o acesso ao conhecimewnto em ciência e saúde
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O indígena na criação
da identidade nacional

Analisar a criação da Se-
ção de Etnografia e Ar-
queologia no Instituto
Histórico e Geográfi-
co do Brasil (IHGB)
pelos homens da eli-
te letrada imperial
oitocentista, com-

prometidos com um projeto polí-
tico de desenho da nação brasileira
que considerasse o papel que caberia
ao indígena: esse é o principal objeti-
vo da historiadora Kaori Kodama no
livro Os índios no Império do Brasil – a
etnografia do IHGB entre as décadas
de 1840 e 1860, publicado pela Edi-
tora Fiocruz e Edusp. Fruto de sua tese
de doutorado, a obra é baseada em
uma sólida pesquisa documental.

Editora Fiocruz
www.fiocruz.br/editora
Tel.: (21) 3882-9039/41

Edusp
www.edusp.com.br
Tel.: (11) 3091-2911

Editora UFMG
www.editoraufmg.com.br

Tel.: (31) 3409-4650

Edufba
www.edufba.ufba.br
Tel.: (71) 3283-6164

Associação Brasileira de
Centros e Museus de Ciência

www.abcmc.org.br
secretaria@abcmc.org.br

Espaços de
popularização
da ciência

Zoológicos, jardins
botânicos, planetári-
os, aquários, mu-

seus de história natural e outros
locais dedicados à divulgação científi-
ca: contribuir para que estes espaços se-
jam valorizados e mais bem conhecidos
é o principal objetivo do guia Centros e
museus de ciência do Brasil 2009. Pro-
duzido pela Associação Brasileira de
Centros e Museus de Ciência, a Casa
da Ciência da UFRJ e o Museu da Vida
da Fiocruz, o livro reúne dados sobre
190 espaços espalhados por todas as
regiões do país. Traz, ainda, informa-
ções sobre os projetos do Ciência Mó-
vel, com seus veículos itinerantes de
popularização da ciência, e as associa-
ções do setor, entre elas a Associação
Brasileira de Jornalismo Científico.

Gripe na Repú-
blica Velha

A forma como os po-
líticos, os médicos, os
farmacêuticos e a
população locais se

posicionaram frente à doença desconhe-
cida que matou cerca de 30 milhões de
pessoas no mundo, nos anos de 1918 e
1919, estrutura o livro A gripe espanhola

Uma reunião de clássicos
Clássicos em doença de Cha-
gas: história e perspectivas
no centenário da descober-
ta reuniu especialistas de
diversos campos do co-
nhecimento para avaliar
artigos clássicos associ-
ados à descoberta cien-

tífica de Carlos Chagas,
um feito que completou 100 anos em
2009. O volume aponta novas diretrizes
e os desafios que ainda cercam a doen-
ça na atualidade. “Formamos uma rede
de opiniões para definir quais seriam os
15 principais artigos clássicos que demar-
cariam o avanço das pesquisas sobre do-
ença de Chagas, para que estes fossem
comentados por pesquisadores em diver-
sos campos de investigação”, destaca Ta-
nia Araújo-Jorge, uma das organizadoras
da obra, lançada pela Editora Fiocruz. “A
lista tinha mais de 200 títulos. Foi difícil
alcançar consenso, mas conseguimos.
Em seguida, buscamos especialistas da
Fiocruz para comentar os clássicos,
contextualizando-os em relação ao cen-
tenário. E assim surgiu o livro, coletivo,
histórico e atual”.

Por uma filosofia empírica

Os trabalhos de pesquisa
hoje publicados na área
da saúde são, majorita-
riamente, quantitativos.
Entretanto, as metodo-
logias qualitativas das
ciências sociais podem
contribuir – e muito –

para a compreensão de aspectos singu-
lares e subjetivos da atenção à saúde e
da biomedicina. É o que defende o livro
Por uma filosofia empírica da atenção à
saúde: olhares sobre o campo biomédico,
lançamento da Editora Fiocruz e da
Faperj. Organizado por Kenneth Rochel
de Camargo Jr. e Maria Inês Nogueira, a
obra reúne contribuições de um grupo
da pós-graduação em saúde coletiva do
Instituto de Medicina Social da Uerj.

Saúde e informação
no Complexo da Maré

O livro Informação, saúde
e redes sociais – diálogos
de conhecimentos nas
comunidades da Maré,
organizado pelos pes-
quisadores Regina
Maria Marteleto e

Eduardo Navarro Stotz e publica-
do pelas Editoras UFMG e Fiocruz, apre-
senta textos originados de pesquisas
feitas no Complexo da Maré, no Rio de
Janeiro. O especial do livro é a interdis-
ciplinaridade das pesquisas. Referenciais
teóricos como Walter Benjamin, Pierre
Bourdieu, Boaventura Santos e Norbert
Elias ajudam a entender melhor as rela-
ções entre informação e conhecimen-
to, educação popular e saúde.
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na Bahia – saúde, política e medicina
em tempos de epidemia, de Christiane
Maria Cruz de Souza, lançado pela Edi-
tora Fiocruz e Edufba. A complexidade
e a desigualdade da sociedade baiana,
reveladas pela crise epidêmica, servem
de mola-mestra ao trabalho de Christi-
ane, que se volta não apenas para a
Salvador daquele período tumultuado
por disputas políticas, crise financeira do
estado, greves de professores e de ope-
rários, mas também para o Recôncavo
e os sertões baianos.
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A
Elis Galvão

gênese da medicina japo-
nesa e suas diversas rami-
ficações, a trajetória do
bacteriologista japonês
Hideyo Noguchi, e a tro-

ca entre os cientistas brasileiros e japo-
neses para a compreensão de doenças
como febre amarela, malária, vermi-
noses e hanseníase: estes são alguns
dos principais temas abordados em Ce-
rejeiras e cafezais – livro produzido no
contexto do Centenário de Imigração
Japonesa no Brasil por iniciativa con-
junta de duas unidades da Fiocruz, a
Casa de Oswaldo Cruz (COC) e o Insti-
tuto de Tecnologia em Imunobiológi-
cos (Biomanguinhos). Organizada pelos
pesquisadores Jayme Larry Benchimol,
Magali Romero Sá, Kaori Kodama,
Márcio Magalhães de Andrade e Vivian
da Silva Cunha, a obra é mais do que
uma homenagem às relações entre os
dois países e ultrapassa os limites das
barreiras geográfica e cultural.

O livro trata do intercâmbio de mé-
dicos, pesquisadores e conhecimentos
científicos sobre doenças infecciosas e
parasitárias associadas a deslocamentos
de vastos contingentes populacionais na
Ásia e de lá para a América. A obra res-
gata a chegada ao Brasil dos primeiros
médicos japoneses, que aqui se instala-
ram para pesquisar as causas das doen-
ças que vitimavam seus concidadãos,
sobretudo os que trabalhavam na lavou-
ra cafeeira de São Paulo e eram acome-
tidos por tifo, disenteria e tuberculose,
entre outras enfermidades.

A ideia de produzir o livro foi do
então diretor de Biomanguinhos, Akira
Homma, hoje membro do Conselho Po-
lítico e Estratégico do Instituto, que ou-
viu falar pela primeira vez de Hideyo
Noguchi ainda na infância. Em Cerejei-
ras e Cafezais, a narrativa biográfica de
Noguchi apresenta passagens com for-
tes aspectos humanos, o que aproxima

O intercâmbio científico

o leitor deste cientista que se destacou
no intercâmbio nipo-brasileiro por con-
tribuições ao estudo do espiroqueta da
sífilis e de outras espécies de bactérias
do mesmo grupo. Noguchi teve episó-
dios traumáticos na infância, mas apro-
veitou as oportunidades no início de sua
vida profissional e tornou-se conhecido
internacionalmente, embora tivesse di-
ficuldade para administrar seu dinhei-
ro. O bacteriologista japonês visitou
quatro continentes em seus 51 anos de
vida, deixando farta correspondência,
que agora se torna pública com o lan-
çamento do livro.

Com Cerejeiras e Cafezais, o lei-
tor pode, ainda, seguir a trajetória de
médicos japoneses como Mikinosuke
Miyajima e Akira Fujinami. O primeiro

abriu caminho para a medicina pre-
ventiva com a criação do Dojinkai,
órgão do governo japonês de assis-
tência à saúde dos imigrantes, e, mais
tarde, do hospital Santa Cruz, em São
Paulo. Já o segundo chegou ao Brasil
em 1927 com a tarefa de investigar
parasitos intestinais que infestavam os
japoneses residentes no país.

Dessa forma, o livro traz contribui-
ções para todos os públicos. Para os es-
pecialistas, oferece, além de uma
viagem histórica, uma análise profunda
sobre o legado de cientistas japoneses
em missão no Brasil no início do século
20. Para os não especialistas, revela
como a busca de soluções para doenças
endêmicas ou epidemias ultrapassa os
limites dos Estados e das ideologias.

Cerejeiras e
Cafezais: relações
médico-científicas
entre Brasil e
Japão e a saga de
Hideyo Noguchi

Bom Texto
(21) 2431-8811
408 p. R$ 49

Brasil-Japão
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A

FIO DA HISTÓRIA

Pai e filho
no palco
Ópera Chagas teve estreia nacional em Minas Gerais,
estado onde nasceu o cientista que há 100 anos descrevia
a doença hoje mundialmente conhecida com o seu nome

Ricardo Valverde

s celebrações que marca-
ram o centenário da des-
coberta da doença de
Chagas, ocorridas ao lon-
go de 2009, chegaram a

um ponto culminante com a estreia,
em Belo Horizonte, da ópera dedica-
da à vida e à trajetória do cientista
Carlos Chagas. O espetáculo, encena-
do em outubro no Palácio das Artes,
contou com duas apresentações: a
primeira para convidados e a segun-
da aberta ao público. Na estreia, cer-

Barbato”. Gadelha, que era muito pró-
ximo de Carlos Chagas Filho, por
quem nutria especial admiração, afir-
mou que foi grande a emoção de as-
sistir à estreia no ano do centenário,
no estado em que Chagas pai nasceu.

O espetáculo Chagas homenageou
não apenas o célebre cientista que há
100 anos descreveu a doença mundial-
mente conhecida com o seu nome, mas
também seu filho homônimo. “Chagas
teve uma importância ímpar para a ci-
ência brasileira e tenho certeza de que a
ópera tocou profundamente o público”,
afirmou Gadelha, destacando a alegria,

ca de 800 pessoas assistiram à ópera,
que foi elaborada durante os dois úl-
timos anos e passou por um momen-
to de impasse e grande pesar, com o
falecimento do compositor da obra, o
maestro Silvio Barbato, a bordo do voo
da Air France que viajava do Rio de
Janeiro para Paris e caiu no Oceano
Atlântico, em maio passado.

O presidente da Fiocruz, Paulo
Gadelha, que acompanhou todo o
processo de criação e produção da
ópera, disse que a obra não podia fi-
car inacabada, “pela homenagem a
Chagas e também em memória a
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a honra e a responsabilidade de estar à
frente da Fiocruz no momento em que
se comemora o centenário da descober-
ta. “Foi uma das maiores emoções que
vivi”, completou o presidente da Funda-
ção. Naquela noite, ele homenageou
com flores Rosalba Bonaccorsi e Sílvia,
respectivamente mãe e filha de Barbato.

Com o falecimento do maestro,
a partitura foi concluída pelo com-
positor Alexandre Schubert. O libreto
da ópera, de Renato Icarahy, foi li-
vremente inspirado em episódios das
vidas de Carlos Chagas e seu filho. A
direção artística ficou a cargo de
Moacyr Góes e a regência, do maes-
tro André Cardoso, à frente da Or-
questra Sinfônica de Minas Gerais.
Sebastião Teixeira, Luciana Costa e
Silva, Mauricio Luz e Raoni Hubner
foram os solistas – o primeiro deu vida
a Oswaldo Cruz na ópera O cientista e
desta vez foi Carlos Chagas (pai e fi-
lho). O espetáculo contou com a parti-
cipação dos atores Leon Góes, Giselle
Lima, Carla Rosa e Augusto Garcia. A
coordenação-geral do projeto foi de
Helena Severo e a realização, da Fio-
cruz, instituição da qual Carlos Cha-
gas foi presidente de 1917 a 1934.

A ópera foi cantada por um coro e
quatro solistas: um barítono, nos pa-
péis de Carlos Chagas pai e filho adul-
tos; um tenor, personificando os dois
cientistas quando jovens e também a
alegórica figura do sertanejo Jeca Tatu;
um meio-soprano, que cantou os per-
sonagens de dona Íris Chagas e da ser-
taneja mãe da menina Berenice –
primeira paciente em cujo sangue foi
encontrado o parasito causador da
doença de Chagas; e um baixo, que se
revezou nos papéis do padre Sacramen-
to, do doutor Miguel Couto e do papa,
na cena final, no Vaticano – onde Cha-
gas Filho ouviu o pronunciamento ofi-
cial da Santa Sé sobre a absolvição de
Galileu. O coro representou sucessiva-
mente os diferentes grupos que povo-
aram as vidas dos dois médicos: os
escravos libertos, os trabalhadores da
estrada de ferro, o tribunal do delírio
de Chagas Filho, a comitiva dos cida-
dãos desesperançados conduzidos ao
gabinete do presidente da República e
os religiosos no Vaticano.

Nos passos de Chagas
Expedição à Lassance encontra um município que celebra
o cientista e luta contra o estigma de “cidade da doença”

Ricardo Valverde

centenário da descoberta
da doença de Chagas ser-
viu de mote para que, em
outubro deste ano, um
grupo de pesquisadores

da Fiocruz participasse de uma expe-
dição histórico-científica à cidade de
Lassance (MG), onde, em 1909, Carlos
Chagas identificou a enfermidade até
então desconhecida pela medicina. Os
passos de Chagas (1878-1934) em
Minas Gerais foram refeitos por 30
pesquisadores – a maioria deles este-
ve na região, no norte do estado, pela
primeira vez. A expedição foi uma
oportunidade para que os cientistas,
ao retornarem às suas rotinas, fizes-
sem uma reflexão sobre a realidade
atual de Lassance. O momento foi
também de celebração, já que a Pre-
feitura de Lassance preparou uma sé-
rie de atividades comemorativas em
alusão a Chagas, ao centenário da
descrição da doença e à visita dos pes-
quisadores. A cidade, que fica a cerca
de 270 quilômetros da capital minei-

ra, entrou para a história da ciência a
partir do feito de Carlos Chagas.

As organizadoras do projeto da vi-
sita foram a parasitologista Liléia
Diotaiuti, do Centro de Pesquisa René
Rachou (CPqRR/Fiocruz Minas), e Lisabel
Klein, integrante da Comissão de Orga-
nização das Comemorações do Cente-
nário da Descoberta da Doença de
Chagas. Liléia trabalha com doença de
Chagas há 30 anos. De volta a Lassance
após dez anos da primeira visita, a pes-
quisadora garante que “quem vai a Las-
sance fica emocionado”. “Lá, somos
remetidos ao passado e vemos como a
região continua a oferecer poucas pers-
pectivas aos seus habitantes, necessitan-
do de esforços e investimentos para que
seu futuro possa ser diferente”, explica
Liléia, que é chefe do Laboratório de
Triatomíneos e Epidemiologia da Doen-
ça de Chagas e coordena o laboratório
de referência homônimo.

Lassance ainda preserva prédios da
época em que Chagas esteve na região
para estudar os mosquitos que transmi-
tem a malária e descreveu a doença que
recebeu seu nome. Em uma dessas edi-

O

Grupo refaz trajetória
de Carlos Chagas em
Lassance (MG).
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ficações está o Memorial Chagas, que
funcionou na época como laboratório
e foi totalmente reformado em 2002.
O Memorial recorda um pouco da tra-
jetória do cientista no local, por meio
de uma exposição permanente.

No entanto, alguns prédios históri-
cos do município, como a estação fer-
roviária, precisam de reparos. “Há um
projeto, aprovado pelo Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan), para recuperar esses bens, mas
faltam recursos para tocar a empreita-
da. Temos que ajudar a convencer quem
possa ajudar”, afirma Liléia, destacan-
do que a Fiocruz e os pesquisadores da
área de medicina tropical se fortalece-
ram bastante a partir da descoberta de
Lassance, obtendo projeção internaci-
onal para seus trabalhos.

A pesquisadora acredita que a dis-
posição da prefeitura de investir no
turismo histórico pode trazer novas
perspectivas para a população de Las-
sance, estimada em cerca de 6,5 mil
habitantes. “Infelizmente, as planta-
ções de eucalipto estão destruindo as
matas de galeria e provocando modi-
ficações danosas ao ambiente, além da
exploração do carvão, que abastece as
indústrias da região e é igualmente
prejudicial”, avalia Liléia. Segundo ela,
estes são novos agravos em um muni-
cípio que já sofreu, ao longo das déca-
das, o estigma de ser conhecido como
“a cidade da doença de Chagas”.

E encontramos barbeiros em algumas
casas. Mais precisamente, oito barbei-
ros positivos para Trypanosoma cruzi
em seis casas”, conta Solange. Com
esse resultado, a secretária, que coor-
dena 156 funcionários, cinco postos
de saúde, uma unidade básica e um
centro de saúde, vai propor um tra-
balho de educação em saúde com a
população, além de manter uma vigi-
lância acurada para que não surjam
novos enfermos no município e ainda
estabelecer outras ações de controle.

As ações educativas para fazer fren-
te à doença de Chagas em Lassance já
começaram. No mesmo dia da chegada
da expedição ao município (6/10), foram
divulgados os vencedores de um concur-
so de redação, feito em 15 colégios mu-
nicipais e estaduais, cujo tema foi a
doença de Chagas. As redações premia-
das serão editadas em uma cartilha e
usadas como material educativo. “O con-
curso teve como objetivo mobilizar os
jovens e torná-los divulgadores de todos
os aspectos da doença, em especial para
os seus familiares. Mas também serviu
para desmistificar Lassance como a ‘ci-
dade da doença’”, observa a pedagoga
Ana Lúcia de Oliveira, da Secretaria Mu-
nicipal de Educação.

No dia seguinte (7/10), os expedi-
cionários fizeram um passeio de barco
pelo Rio São Francisco. O passeio foi
feito em Pirapora – município que fica
a pouco mais de uma hora de Lassance
e a partir do qual o rio passa a ser na-
vegável. Chagas esteve em Pirapora em
1907, por determinação de Oswaldo
Cruz, com o objetivo de combater uma
epidemia de malária que paralisava as
obras de prolongamento da Estrada de
Ferro Central do Brasil, na região do
Rio das Velhas, maior afluente em ex-
tensão da bacia do São Francisco. Se-
gundo Liléia, aquelas são águas “que
banharam a epidemiologia brasileira”,
já que as maiores taxas de prevalência
da doença de Chagas foram registra-
das ali, onde muitos estudos também
foram desenvolvidos. A pesquisadora
levou na expedição um grupo de estu-
dantes de pós-graduação e iniciação ci-
entífica. “De volta a Belo Horizonte,
meus alunos e eu discutimos tudo o que
vimos. Todos tivemos uma aula diferen-
te e muito especial”, comenta.

O prefeito do município, o médi-
co Idson Fernandes Brito, se aborrece
sempre que está fora da cidade e ouve
a mesma pergunta: “tem Chagas em
Lassance?”. Afinal, é difícil levar in-
vestimentos para a cidade porque em-
presários se negam a montar seus
negócios “na cidade da doença de
Chagas”. “Meu sonho é que um dia
consigamos descobrir a cura aqui em
Lassance”, diz Brito, lembrando que
foi na mesma região, também visita-
da por Guimarães Rosa, que nasceu o
personagem Diadorim de Grande Ser-
tão: Veredas. O prefeito, junto com o
Governo de Minas e a Fiocruz, está
empenhado na instalação de um cen-
tro de referência clínica da doença de
Chagas na cidade.

Apesar dos avanços no combate
e controle do barbeiro, vetor da do-
ença, o inseto ainda é encontrado com
facilidade no município, sobretudo nas
29 comunidades rurais – Lassance é o
quinto maior município de Minas em
área territorial. A secretária de Saúde
de Lassance, Solange Fernandes Cos-
ta dos Santos, afirma que, há 15 anos,
não são registrados casos novos da en-
fermidade na cidade. “Contudo,
estamos vigilantes e não pensamos
apenas em comemorações. Concluí-
mos agora a carta triatomínica de Las-
sance. O trabalho mapeou todo o
município para saber que espécies de
barbeiros existem aqui e onde vivem.

Expedição histórico-
científica incluiu
passeio de barco pelo
Rio São Francisco
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