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ecentemente, a Fiocruz promoveu mais uma edição de seu
Congresso Interno, experiência única no campo da
administração pública que desde 1988 figura como instância
central na gestão participativa institucional. Rico em reflexões
e em apontar novos caminhos para a Fundação, o Congresso

Interno reafirmou o nosso compromisso com a sociedade e a visão da
saúde como um direito e um valor fundamentais e como componente
essencial do desenvolvimento do país. Nada mais adequado, portanto, que
esta edição da Revista de Manguinhos traga como destaque uma
reportagem que bem ilustra como a Fiocruz vem atuando na indução de
tecnologias sociais.

Hoje dedicamos uma verba fixa do orçamento para o apoio a projetos em
tecnologias em gestão social territorializada, participativa e democrática de
políticas públicas. Como premissa básica, instigar as comunidades a se
organizarem e buscarem soluções para problemas, inclusive os de ordem
estruturais e globais que interferem localmente. Assim, atualmente apoiamos
projetos de cultivo agroecológico de plantas, turismo pedagógico,
capacitação comunitária para a prevenção da tuberculose e parasitoses,
educação popular em saúde, oficinas de arte, dança, teatro, artes plásticas e
literatura, entre outros. É a Fiocruz contribuindo para as transformações das
condições de vida de muitas pessoas.

Da mesma forma, pelas outras páginas desta edição, percebe-se o quanto
a instituição desenvolve ações aliando ciência em saúde com as
necessidades dos cidadãos brasileiros. Temos pesquisas que apontam
caminhos para o controle do Aedes aegypti, um método de diagnóstico que
diminui o tempo de detecção do vírus da poliomielite e estudos sobre os
benefícios que a introdução de uma vacina contra o HIV traria. Já no
campo da atenção à saúde, destaco o desenvolvimento do projeto Território
Integrado de Atenção à Saúde (Teias) em Manguinhos – região da Zona
Norte do Rio de Janeiro onde a sede da Fiocruz está instalada. A criação da
Escola de Governo em Saúde, em outra reportagem, também põe o campo
do ensino na Fiocruz num outro patamar e abre novas possibilidades de
fortalecimento do SUS.

Temos ainda boas novidades na área de experimentação animal, com
proposta de métodos que reduzem o uso de animais em pesquisa, e a
chegada do borboletário, mais um projeto de divulgação científica que
conquistou os visitantes da Fiocruz.

Por fim, uma menção especial a três legítimos pesquisadores e pensadores
desta casa. Em 2010 celebramos os centenários de nascimento de Carlos
Chagas Filho e de Haity Moussatché, ambos lembrados em diferentes
eventos comemorativos que prosseguem até o final do ano. Já o simpósio
sobre os 30 anos da erradicação da varíola, incluído nesta edição, remete a
Hermann Schatzmayr, destacado virologista que nos deixou recentemente e
que esteve à frente da equipe que fez o diagnóstico dos últimos casos da
doença no Brasil. Chagas Filho, Moussatché e Hermann construíram
trajetórias científicas e pessoais que sempre serão relembradas com muito
respeito pela comunidade da Fiocruz.

Boa leitura.

Paulo Gadelha
Presidente da Fundação Oswaldo Cruz

EDITORIAL

R

Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas (Ipec/Fiocruz)
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O laboratório nacional Libbs Far-
macêutica e a Fiocruz, por meio do
Instituto de Tecnologia em Fármacos
(Farmanguinhos), assinaram contrato
de transferência de tecnologia para a
produção do medicamento tacrolimo,
utilizado por pacientes submetidos a
transplante de rim. Com a assinatura
do contrato, Farmanguinhos adquire
do Libbs a tecnologia de produção do
tacrolimo e, assim, o medicamento
passará a ser produzido pela Fiocruz,
instituição estratégica da política na-
cional de saúde. O processo de trans-
ferência da tecnologia terá duração de
cinco anos e, ao longo do projeto, es-
tima-se uma economia de mais de R$
240 milhões para os cofres públicos,
além do fortalecimento do Complexo
Econômico Industrial da Saúde brasi-
leiro e das parcerias para o desenvol-
vimento produtivo. No último ano de
vigência do contrato, Farmanguinhos
já terá capacidade de produzir em suas

Parceria
fortalecerá
o Complexo
Industrial da Saúde
em oncologia

O Instituto Nacional de Câncer
(Inca) e a Fiocruz firmaram um acordo
para a criação do Programa Interinstitu-
cional de Produção e Inovação em
Oncológicos. O diferencial do acordo é
que não se restringe a um produto es-
pecífico, mas visa desenvolver a área de
oncologia na perspectiva de inovação e
saúde pública. O objetivo do programa
é fortalecer, de modo integrado, todas
as áreas do Complexo Econômico Indus-
trial da Saúde em oncologia, o que in-
clui medicamentos, vacinas, diagnósticos
e equipamentos, assim como serviços,
assistência e atendimento ao público.

A inovação e a produção de bens
e serviços para o enfrentamento do cân-
cer são deficitárias no Brasil. São pou-
cas as indústrias nacionais que atuam
no setor: trata-se de uma área atendida
sobretudo por importações. Nesse con-
texto, o acordo entre a Fiocruz e o Inca
fomentará não só os laboratórios públi-
cos, mas todo o parque fabril brasileiro
em oncologia. Os gastos federais com
assistência oncológica  são crescentes,
tendo passado de R$ 470 milhões em
1999 para cerca de R$ 1,5 bilhão em
2008. A meta, a partir do programa, é
não só reduzir esses gastos, mas, prin-
cipalmente, convertê-los em inves-
timentos para aumentar a densidade
tecnológica nacional.

A expectativa é que o acordo co-
mece a surtir efeitos em menos de dois
anos. Os resultados esperados vão des-
de a geração de empregos e conheci-
mento em saúde até a melhoria da
promoção e assistência oferecida aos
pacientes. De fato, as ações do pro-
grama serão pautadas pelas necessida-
des dos usuários dos sistemas de saúde.
As estimativas são que, em 2010, ocor-
ram no Brasil cerca de 490 mil novos
casos de câncer, sobretudo câncer de
pele não melanoma, próstata e mama.

Fiocruz produzirá medicamento
para transplantados renais

próprias instalações 50% da deman-
da nacional do tacrolimo.

Segundo dados do Ministério da
Saúde, dos 2.367 transplantes de órgãos
de doador falecido realizados no
primeiro semestre de 2010, 1.486 foram
de rim – número superior ao registrado
no mesmo período em 2009 e 2008.
Anualmente, a rede pública de saúde
distribui cerca de 18 milhões de unidades
do tacrolimo 1 mg e 1,25 milhão de
unidades do tacrolimo 5 mg, ao custo
total de mais de R$ 87 milhões para o
governo brasileiro. O tacrolimo é um
imunossupressor, isto é, ele diminui a
atividade do sistema imunológico, efeito
necessário para contornar a rejeição do
organismo do paciente ao órgão trans-
plantado e garantir o sucesso do
procedimento. Esse medicamento consta
na lista de produtos estratégicos no
âmbito do SUS, segundo a Portaria 978/
2008 do Ministério da Saúde (atualizada
pela Portaria 1.284/2010).
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A maioria dos casos da epi-
demia global de Aids é causada
pelo retrovírus humano tipo 1
(HIV-1). No entanto, o HIV-2, o
outro retrovírus associado à Aids,
é epidêmico e endêmico em al-
guns países da África Ocidental,
como Guiné Bissau, Gâmbia, Cos-
ta do Marfim e Senegal, entre
outros. Pesquisadores do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) iden-
tificaram a presença do vírus no
Brasil, em situações de coinfecção
com o HIV-1. O estudo foi divul-
gado e premiado durante o 2º
Congresso de Infectologia do Es-
tado do Rio de Janeiro.

Em relação ao HIV-1, a infec-
ção pelo tipo 2 difere por ter uma
evolução mais lenta para os quadros
clínicos relacionados. Também há
evidências de que a transmissão ver-
tical (mãe-filho) e sexual não seja
tão eficiente quando comparada ao
HIV-1. Enquanto a Organização
Mundial da Saúde (OMS) estimou,
em 2008, que a epidemia por HIV-
1 atingia 34 milhões de pessoas no

Estudo identifica coinfecção por
HIV-1 e HIV-2 no Brasil

mundo, calcula-se que o HIV-2 se-
ria responsável pela infecção de 2
milhões de pessoas.

Os pesquisadores do Labora-
tório de Genética Molecular de
Microorganismos do IOC confirma-
ram a presença de coinfecção por
HIV-1 e HIV-2 em 15 amostras, de
diversos estados brasileiros. O es-
tudo foi desenvolvido em colabo-
ração com pesquisadores do
Laboratório Sérgio Franco, do Hos-
pital Universitário Gafreé e Guinle
e do Laboratório de Virologia
Molecular do Instituto de Biologia
da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ).

Os achados têm impacto prin-
cipalmente na questão do tratamen-
to, já que o HIV-2 é naturalmente
resistente aos  antirretrovirais do tipo
não-nucleosídeos. Apesar de res-
ponder muito bem à classe dos
inibidores de proteases, nos casos
de infecção pelo HIV-2 a resposta
costuma ter duração pequena e al-
gumas mutações de multiresistência
são selecionadas rapidamente.

Calcular os custos diretos de
internações por três grupos de doenças
relacionadas ao tabaco, sob a perspec-
tiva do Sistema Único de Saúde (SUS):
este foi o objetivo de um estudo elabo-
rado pela pesquisadora da Escola Na-
cional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz)
Maria Alícia Ugá, junto com a pesqui-
sadora do Instituto Fernandes Figueira
(IFF/Fiocruz) Márcia Pinto. O trabalho,
que avaliou câncer, doenças do apare-
lho circulatório e doenças do aparelho
respiratório, foi publicado na revista
Cadernos de Saúde Pública.

As autoras consideraram o custo
do tratamento das principais doenças
tabaco-relacionadas para indivíduos
com mais de 35 anos em 2005. Além
de examinar os custos das internações,
o trabalho levou em conta os custos
dos procedimentos de quimioterapia.
De acordo com o artigo, “os custos atri-
buíveis ao tabagismo foram de R$
338.692.516,02, representando 27,6%
dos custos totais dos procedimentos
analisados para os três grupos. Se con-
sideradas as internações e procedi-
mentos de quimioterapia pagos para
todas as patologias, os custos alcan-
çaram 7,7% dos custos totais. Ainda,
0,9% das despesas com ações e servi-
ços de saúde, financiadas com recur-
sos próprios da esfera federal, pode ser
atribuído ao tabagismo. Essa partici-
pação estimada pode ser considerada
como a ponta do iceberg da real carga
econômica do tabagismo para o SUS”,
conclui o artigo.

Segundo a OMS, o tabagismo é
responsável por aproximadamente 5,4
milhões de óbitos anuais. Até 2030, es-
ses números experimentarão um cresci-
mento significativo de 48%, passando
para 8 milhões de óbitos, dos quais 80%
ocorrerão em países em desenvolvimen-
to. No Brasil, as estimativas são de apro-
ximadamente 200 mil mortes ao ano. Tais
números geram uma carga econômica
substantiva para as sociedades, caracte-
rizada pelos custos da assistência médi-
ca e da perda de produtividade devido à
morbidade e à morte prematura.

Custos diretos do tabagismo
na saúde ultrapassam R$ 330
milhões em um ano
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Estudo realizado na Fiocruz
Pernambuco mostrou que é possível
reverter, mas não de forma imediata,
a resistência do Aedes aegypti ao
temefós, produto utilizado para o con-
trole do mosquito em todo o país.
Durante dois anos, a equipe do Depar-
tamento de Entomologia simulou, em
laboratório, três possíveis situações de
campo. No primeiro cenário, o uso do
inseticida foi suspenso durante gera-
ções sucessivas de uma linhagem do
mosquito com alta resistência ao teme-
fós. A razão de resistência à substância
caiu de 125 para 8,7 vezes, após nove
gerações. O processo de reversão da
resistência se deu de forma incompleta
e levaria, proporcionalmente, mais algu-
mas gerações para ocorrer.

Na segunda situação, a linhagem
altamente resistente ao temefós foi cru-
zada com um grupo apresentando bai-
xo nível de resistência ao produto. As
análises realizadas com as larvas so-
breviventes ao contato com o inseticida
mostraram que, após nove sucessivas

Comprovada maior
sensibilidade de
método para detecção
da leishmaniose

Uma nova forma para a reali-
zação do diagnóstico de leishma-
niose visceral em crianças foi alvo
de estudo desenvolvido pelo Insti-
tuto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz). A
iniciativa, realizada em parceria
com a Universidade Federal do
Mato Grosso do Sul (UFMS), anali-
sou amostras de sangue periférico
para confirmar a infecção por meio
da técnica molecular de reação em
cadeia da polimerase (PCR, na si-
gla em inglês), baseada na identi-
ficação da presença de material
genético do parasito. Mais sensível
do que os métodos tradicionais, a
PCR detectou o DNA do parasito
causador da doença em 95,6% das
amostras analisadas e confirmou o
diagnóstico em seis crianças que ti-
veram resultados negativos por ou-
tras técnicas convencionais (como
a microscopia direta, cultura e
sorologia). O estudo foi publicado
na revista Memórias do Instituto
Oswaldo Cruz.

“A leishmaniose visceral é a
forma mais grave entre as leish-
manioses e os sintomas podem ser
confundidos com outras doenças,
por isso a importância da confir-
mação do diagnóstico. Já é sabido
que a técnica de PCR tem sensibi-
l idade mais alta, mas o que
estamos mostrando é a possibili-
dade da utilização de uma técnica
não invasiva para uma população
muito atingida, no caso a popula-
ção infantil”, explica Claude
Pirmez, pesquisadora do Laborató-
rio Interdisciplinar de Pesquisas Mé-
dicas do IOC e atual vice-presidente
de Pesquisa e Laboratórios de Re-
ferência da Fiocruz. “Além disso, o
PCR é uma técnica rápida de fácil
execução, que diminui o tempo de
diagnóstico e possibilita o tratamen-
to precoce, fazendo com que as
chances do paciente se recuperar
aumentem e as taxas de morbidade
e mortalidade diminuam”, avalia a
coordenadora do estudo.

Resistência do mosquito da dengue
a inseticida pode ser revertida

gerações, a queda na razão de resis-
tência foi bem mais significativa, pas-
sando de 125 para 3. No terceiro e
último cenário, mosquitos da linhagem
altamente resistente foram cruzados
com mosquitos de laboratório, comple-
tamente suscetíveis ao temefós. Os
testes com as larvas mostraram a recu-
peração total da suscetibilidade ao pro-
duto, após apenas três gerações.

Os resultados, bem como a con-
tinuidade dos estudos, poderão trazer
contribuições importantes para o en-
tendimento das bases genéticas da
resistência ao temefós. Os novos co-
nhecimentos gerados poderão ser úteis
para a Rede Nacional de Monitoramen-
to da Resistência do Aedes aegypti a
Inseticidas, vinculada à Secretaria de
Vigilância em Saúde (SVS) do Ministé-
rio da Saúde, responsável por avaliar
os produtos utilizados no Programa Na-
cional de Controle da Dengue, da qual
o laboratório da Fiocruz Pernambuco faz
parte. Os resultados da pesquisa foram
publicados na revista Acta Tropica.
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Unidade da Fiocruz
integra a Rede Brasileira
de Avaliação de
Tecnologias em Saúde

O Instituto Fernandes Figueira
(IFF/Fiocruz) foi certificado pelo Minis-
tério da Saúde como uma das institui-
ções que integram a Rede Brasileira
de Avaliação de Tecnologias em Saú-
de (Rebrats). A rede foi criada com o
objetivo de promover e difundir a área
de Avaliação de Tecnologias em Saú-
de (ATS) no Brasil. Além do IFF, o Insti-
tuto Nacional de Câncer (Inca), o
Instituto Nacional de Cardiologia (INC)
e o Instituto de Traumatologia e Orto-
pedia (Into) também fazem parte da
Rebrats. A intenção do ministério é
institucionalizar a ATS em todo o Sis-
tema Único de Saúde (SUS) por meio
de estudos prioritários, capacitação de
gestores, formação de redes e coope-
ração internacional.

A ATS é um processo de investi-
gação das consequências clínicas,
econômicas e sociais da utilização das
diversas tecnologias em saúde, como
medicamentos; equipamentos; proce-
dimentos técnicos; sistemas organiza-
cionais, educacionais, de informação
e de suporte; e programas e protoco-
los por meio dos quais a assistência
em saúde é prestada à população. No
IFF, o Núcleo de Avaliação de Tecno-
logias em Saúde (Nats), implantado em
2009, tem um papel importante no
campo da ATS em âmbito nacional,
particularmente no que se refere à in-
corporação tecnológica para mulheres,
crianças e adolescentes.

Cerca de 17% das mulheres po-
dem apresentar edema no braço, co-
nhecido como linfedema, resultante da
retirada dos linfonodos axilares duran-
te tratamento cirúrgico do câncer de
mama. Além da questão estética, o
linfedema pode causar limitações
motoras e diminuir a sensibilidade.
Além disso, a realização da quimiote-
rapia subsequente à cirurgia também
pode acarretar outras reações adversas,
incluindo fraqueza, náuseas, diarreia e
anemia. Tudo isso compromete as con-
dições físicas e psíquicas das pacien-
tes. Embora o problema seja conhecido,
poucos estudos foram feitos sobre os
determinantes genéticos dessas com-
plicações, de acordo com o pesquisa-
dor Sergio Koifman, da Escola Nacional
de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz).

Ao lado dos pesquisadores Rosa-
na Vianna Jorge, da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ), e Anke
Bergmann, do Instituto Nacional de Cân-
cer (Inca), Koifman coordena um estu-
do que busca analisar as características
genéticas que possam estar envolvidas
com o desenvolvimento de linfedema e
reações adversas após o tratamento ci-
rúrgico do câncer de mama. “Nossa
meta é obter uma coorte de 600 paci-

Pesquisa analisa reações adversas
ao tratamento do câncer
de mama

Bactérias do solo da Mata Atlântica reunidas em coleçãoBactérias do solo da Mata Atlântica reunidas em coleçãoBactérias do solo da Mata Atlântica reunidas em coleçãoBactérias do solo da Mata Atlântica reunidas em coleçãoBactérias do solo da Mata Atlântica reunidas em coleção

Considerados o conjunto de
ecossistemas mais rico do mundo, os
remanescentes da Mata Atlântica
servem de lar para animais como o
mico-leão-dourado, a onça-pintada e
o bicho-preguiça. Contam, ainda, com
a beleza das orquídeas, dos ipês e dos
jacarandás. Difícil é imaginar que,
incluídos em sua biodiversidade, estão
os micro-organismos, que passam
longe dos olhos. É o caso das bactérias
presentes no solo, alvo de um estudo
pioneiro do Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz) que deu origem a uma
coleção científica inusitada: a Coleção
de Bactérias da Mata Atlântica. As
amostras de solo foram coletadas em

2005, durante um projeto que realizou
o levantamento da biodiversidade do
Parque Nacional da Serra dos Órgãos,
no Rio de Janeiro. Atualmente, as
centenas de amostras que integram o
acervo passam por uma fase de
classificação e identificação por meio
da taxonomia genômica, que se
baseia na investigação da informação
genética dos isolados – novidade nas
pesquisas brasileiras na área. O
levantamento da biodiversidade
bacteriana é um dos indicadores
fundamentais para avaliar as mudan-
ças no meio ambiente e eventual-
mente identificar potenciais agentes
causadores de doenças.

entes com câncer
de mama no Rio de
Janeiro, todas acompanhadas no Inca,
e analisar os fatores genéticos e
ambientais associados à ocorrência de
linfedema e reações adversas ao trata-
mento. Desta forma, poderemos com-
preender melhor as características
genéticas que possam estar envolvidas
enquanto elementos facilitadores da for-
mação do linfedema e outras complica-
ções”, diz. O ineditismo do projeto faz
com que, além de permitir melhor en-
tendimento das condições que levam às
complicações, seja possível identificar
grupos de alto risco para o desenvolvi-
mento desses problemas colaterais.
Também participam da iniciativa a Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj) e a Universidade Estadual do Norte
Fluminense (Uenf).



R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   O U T U B R O  D E  2 0 1 010

dedededede

Testes mostram que o
Anopheles, mosquito
transmissor da malária,
desenvolve
rapidamente uma
resposta imunológica
contra o Plasmodium,
parasita causador da
doença

Fabíola Tavares

transmissor de uma do-
ença pode ajudar a con-
trolá-la? Pesquisa desen-
volvida por americanos,
indianos e brasileiros

sugere que sim. No estudo em questão,
a doença é a malária, causada pelo
parasita Plasmodium e transmitida ao
homem pelo mosquito Anopheles. Os
pesquisadores descobriram que o
mosquito desenvolve rapidamente uma
resposta imunológica ao parasita,
destruindo-o. O trabalho – que contou
com a participação de dois cientistas
do Centro de Pesquisa Aggeu Maga-
lhães (CPqAM/Fiocruz Pernambuco) –
foi publicado em setembro na revista
Science. A pesquisa foi realizada no
Instituto Nacional de Saúde dos Esta-
dos Unidos (NIH, na sigla em inglês).

Nos experimentos, os pesqui-
sadores coletaram a hemolinfa (o
equivalente a sangue nos insetos) de
mosquitos contaminados pelo Plas-
modium. Essa hemolinfa foi, então,
transferida para mosquitos sadios, que,
posteriormente, foram infectados pelo
parasita. Os resultados mostraram que a
hemolinfa transferida potencializou a
resposta imunológica dos insetos: todos
os mosquitos sadios, após a infecção pelo
Plasmodium, eliminaram por completo
o parasita. “Embora o Anopheles
responda naturalmente ao Plasmodium,
em alguns casos o parasita consegue
completar seu ciclo de vida no organis-
mo do mosquito”, explica o pesquisador
Fábio Brayner, da Fiocruz Pernambuco.

PESQUISA

MemóriaMemóriaMemóriaMemóriaMemória

O
insetoinsetoinsetoinsetoinseto
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A técnica de transferência de
hemolinfa foi originalmente criada pelo
pesquisador Luiz Alves, também da
Fiocruz Pernambuco, e aprimorada
pelo grupo. Com o uso de um micro-
capilar de vidro, eles retiraram a hemo-
linfa já diluída com anticoagulante, por
meio de uma incisão no abdômen do
mosquito. A transfusão foi feita com o
auxílio de um microinjetor. Para avaliar
o efeito da transferência de hemolinfa
dos mosquitos contaminados para os
sadios, os pesquisadores verificaram o
número de parasitas (no estágio de
oocistos) no intestino médio dos insetos.
Entre o sétimo e o 14º dia após a
infecção dos mosquitos sadios es-
timulados  com a hemolinfa, os oocistos
haviam sido eliminados.

Em outros experimentos, os
pesquisadores compararam dois grupos
de mosquitos. O primeiro (grupo
desafiado) já tinha desenvolvido pre-
viamente uma infecção pelo Plas-
modium, com formação de oocistos,
enquanto o segundo (grupo controle)
nunca havia apresentado tal infecção.
O grupo desafiado foi, então, infectado
pela segunda vez e o grupo controle,
pela primeira. A comparação das células
de defesa dos dois grupos de mosquitos
revelou algumas diferenças.

A quantidade de células do tipo
granulócito foi significativamente
maior no grupo desafiado, que, por sua
vez, apresentou menor número de
prohemócitos (células de defesa ima-
turas). Alterações morfológicas e fun-
cionais nas células também foram
identificadas. Os granulócitos do grupo
desafiado apresentaram um tamanho
maior e tinham mais grânulos em seu
interior, indicando ativação celular para
efetivar a defesa contra o parasita.
Esses resultados sugerem que os
mosquitos do grupo desafiado já
contavam com uma espécie de
“memória imunológica” para com-
bater o Plasmodium.

Os achados da equipe, coor-
denada pela cientista Carolina Barillas-
Mury, do NIH, põem abaixo a crença
de que os invertebrados – animais que
não têm esqueleto interno, como os
insetos – são incapazes de apresentar
resposta imune quando infectados logo
na segunda vez. “Encontramos uma
evidência clara de que eles têm uma
memória imune inata que responde
mais rápido do que a dos homens. Nos
humanos essa memória é adaptativa,
isto é, só à medida que é estimulada
com algumas infecções, ela responde
mais rapidamente”, explica Luiz Alves.

O papel das bactérias

Os grupos controle e desafiado
foram testados, ainda, em duas
situações diferentes: na presença e na
ausência das bactérias existentes na
flora interna do inseto. Para ambos os
grupos, nas situações estudadas, os
testes não detectaram mudança na
quantidade de granulócitos e prohe-
mócitos. De acordo com os pesqui-
sadores, as bactérias estão diretamente
envolvidas na resposta imune do
Anopheles contra o parasita, mas
ainda não é possível explicar como se
dá essa relação.

A meta dos cientistas é descobrir
uma maneira de interromper o ciclo
de transmissão da malária, e os resul-
tados da pesquisa apontam nessa
direção. Entretanto, ainda há muito
para se conhecer sobre o mosquito
transmissor da doença. Além disso,
ainda são necessários muitos estudos
moleculares para identificar os prin-
cipais elementos envolvidos na destrui-
ção do Plasmodium pelo Anopheles.
O artigo, também assinado pelos
pesquisadores Janneth Rodrigues e
Rajnikant Dixit, pode ser acessado no
site www.sicencemag.org.

Pesquisadores da Fiocruz
Pernambuco participaram
do estudo no NIH

Imagem de Plasmodium vivax

C
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Acervo Fiocruz Pernambuco
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Edson Junior

ma bactéria comum – en-
contrada em 60% dos
insetos – pode ser eficaz no
combate a doenças como
dengue e malária. Esta é a

aposta de uma pesquisa coordenada
pela Universidade de Queensland, na
Austrália, que conta com a participação
de um cientista do Centro de Pesquisa
René Rachou (CPqRR/Fiocruz Minas). A
nova estratégia consiste em infectar mos-
quitos vetores de doenças com a bacté-
ria Wolbachia. Esta fortaleceria o sistema
imunológico do mosquito, por um lado,
e diminuiria a longevidade do inseto, por
outro. Assim, o mosquito Aedes aegypti
não seria infectado pelo vírus da den-
gue e, mesmo se fosse, o inseto viveria
por pouco tempo, reduzindo o risco de
transmissão da doença para o homem.

Não está totalmente claro, entre-
tanto, de que maneira a Wolbachia
atua no organismo de mosquitos
vetores. “Apenas a presença da bac-
téria já aumenta a expressão de al-
guns genes de imunidade no inseto”,
diz o pesquisador Luciano Moreira, da
Fiocruz Minas, principal autor do tra-
balho. De acordo com Moreira, outros
fatores podem estar em ação. “Como
esta bactéria é intracelular, assim como
os vírus, pode ocorrer uma competi-

DENGUE

Bactéria
contra

mosquito
Estudo propõe uso de

micro-organismo comum para
o controle do Aedes aegypti

U
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ção pelos nutrientes celulares”, suge-
re. O trabalho foi publicado em dezem-
bro de 2009 pela revista científica Cell.

A Wolbachia tem a capacidade
de se perpetuar de geração para ge-
ração. Isso porque a bactéria se locali-
za em vários tecidos do inseto,
inclusive nos ovários, alcançando o ovo
em formação e, assim, sendo transmi-
tida para a prole. “Essa cepa de bac-
téria causa a incompatibilidade
citoplasmática, o que dá vantagem às
fêmeas infectadas pela bactéria: cru-
zamentos de machos infectados com
fêmeas não infectadas não produzem
descendentes”, explica Moreira, que
atualmente faz pós-doutorado na Uni-
versidade de Queensland.

Os efeitos da bactéria no orga-
nismo dos insetos vão além. Algumas
cepas da Wolbachia podem, inclusi-
ve, induzir a produção de machos
transexuais, tudo para ampliar a pro-
liferação bacteriana. “A feminização
talvez seja a estratégia mais óbvia
para que uma bactéria como a Wol-
bachia seja transmitida pela mãe.
Como os machos são ‘sem-saída’ para
a herança de fatores do citoplasma,
a conversão de machos para fêmeas
dobra a chance de transmissão da
bactéria para a geração seguinte. Até
hoje, entretanto, esse efeito é o mais
raro entre os causados pela Wolba-
chia”, afirma Moreira.

Vale lembrar que jamais foram
encontrados mosquitos A. aegypti
que carregam naturalmente bactéri-
as Wolbachia. O processo de inser-
ção da bactéria nesses mosquitos
levou mais de quatro anos. Já outro
vetor da dengue, o Aedes albopictus,
hospeda naturalmente duas cepas
diferentes de Wolbachia. Entretan-
to, ainda não se sabe se, no A.
albopictus, a bactéria produz algum
efeito inibidor do vírus da dengue.
Esse efeito explicaria a posição do
A. albopictus como vetor secundário.

A inspiração para a pesquisa veio
de outro trabalho, no qual pesquisa-
dores mostraram que a Drosophila,
popularmente conhecida como mos-
ca-das-frutas, quando infectada pela
Wolbachia, ficava protegida contra ví-
rus específicos. “A partir daí nos inte-

ressamos em descobrir qual seria o
efeito para importantes doenças, como
a dengue e a malária”, conta Moreira.

Foco na dengue

A pesquisa, que envolve cientis-
tas de vários países e é coordenada pelo
professor Scott O’Neill, prioriza o com-
bate à dengue. Ela é financiada, prin-
cipalmente, pela Fundação Bill e
Melinda Gates. Até o próximo ano
mosquitos A. aegypti infectados com a
bactéria Wolbachia devem ser libera-
dos em áreas atingidas pela dengue na

Austrália. “Tão logo seja comprovado
que a bactéria é capaz de bloquear a
doença nessas localidades, há planos
de liberação no Vietnã e na Tailândia,
onde também já existem trabalhos nes-
se sentido”, diz Moreira. A médio e
longo prazo, a população do mosquito
deve ser monitorada com o objetivo de
detectar a presença da bactéria.

Embora o foco principal da pes-
quisa seja a dengue, os efeitos da Wol-
bachia sobre o A. aegypti indicam que
outras doenças transmitidas por este
mosquito também poderiam ser con-
trolas. Entre elas destaca-se a febre
Chikungunya, que ocorre em áreas tro-
picais da África e é responsável por
surtos na Índia, na Malásia e mesmo
na Europa. Trata-se de uma doença

com sintomas semelhantes aos da den-
gue, como febre alta e dores nas arti-
culações, sendo que estas dores podem
durar de meses a anos após a infec-
ção. Embora apresente hoje uma inci-
dência menor, a febre Chikungunya tem
potencial de se espalhar pelo mundo,
já que é transmitida pelo mesmo mos-
quito da dengue. “O efeito da Wolba-
chia no bloqueio da febre amarela,
também transmitida pelo A. aegypti,
está no momento sendo estudado e,
possivelmente, deverá trazer resultados
promissores”, defende Moreira.

Vários laboratórios do mundo
também já vêm tentando infectar mos-
quitos Anopheles, transmissores da ma-
lária, com a bactéria Wolbachia. “Em
nosso trabalho, mostramos que os A.
aegypti que contêm a bactéria se tor-
nam menos suscetíveis à infecção pelo
parasito da malária aviária, o que nos
faz acreditar que, possivelmente, o
mesmo possa ocorrer em relação ao
parasito que causa a doença em hu-
manos”, comenta Moreira.

Mais informações
sobre o projeto:

www.eliminatedengue.org

Fotos de divulgação cedidas pelo pesquisador
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ESCOLA DE GOVERNO

Missão
qualificar

Começam as atividades da Escola de
Governo em Saúde da Fiocruz, em Brasília
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S
Aedê Caxada

onho antigo perseguido
por sanitaristas, gestores e
trabalhadores do Sistema
Único de Saúde (SUS), a
criação de uma Escola de

Governo em Saúde (EGS) na capital
federal finalmente se concretiza. E a
Fiocruz é a condutora desse processo,
que reforça a formação de recursos
humanos para o SUS como inves-
timento estratégico. Oferecer suporte
à capacitação dos funcionários públicos
federais do Ministério da Saúde, com
ênfase em saúde pública, é um dos
principais objetivos da EGS, que inicia
suas atividades no novo prédio da
Diretoria Regional de Brasília (Direb/
Fiocruz Brasília), inaugurado em junho.
A EGS buscará também formar
servidores e gestores em outras áreas
do governo que têm influência direta
sobre a saúde, como educação, meio
ambiente, planejamento e desen-
volvimento social – a Escola não se
limitará ao aspecto biológico da saúde
e englobará questões como políticas
urbanas, nutrição e saneamento. A
ideia é engajar, inclusive, profissionais
de órgãos como Controladoria-Geral
da União, Tribunal de Contas da União
e agências reguladoras.

“Não é simples nosso desafio
em termos de formação. E não estou
falando somente em um desafio do
Ministério da Saúde, mas de algo que
compreende também os demais entes
federados. Pretendemos formar uma
massa crítica de profissionais capazes
de entender a magnitude do desafio
do SUS”, afirma o ministro da Saúde,
José Gomes Temporão. “A Escola de
Governo de Brasília terá um papel
muito especial ao engajar os profis-
sionais nesse campo baseados nos
princípios da interdisciplinaridade e da
multissetorialidade”, completa. Para o
ministro, a EGS pode alavancar ainda
mais os avanços obtidos pelo SUS,
entre os quais ele destaca a redução
da mortalidade infantil, que, entre
1990 e 2009, caiu de 47,1 para 19,3
a cada mil nascidos vivos.

O desafio de viabilizar a im-
plantação da EGS na capital coube à
Fiocruz, que iniciou o desenvolvimento
do projeto e a construção do prédio,
recuperando um compromisso fir-
mado há mais de 20 anos, quando a
UnB cedeu à Fundação, durante a
gestão de Sérgio Arouca, o terreno para
a construção da Escola. A criação da
EGS em Brasília foi aprovada pelo Con-
gresso Interno da Fiocruz e ratificada
pelo Conselho Deliberativo da Funda-
ção. Segundo a vice-presidente de
Ensino, Informação e Comunicação da
Fiocruz, Maria do Carmo Leal, a EGS
tem a finalidade de capacitar recursos
humanos para gerir o sistema nacional
de saúde, que por sua dimensão e
complexidade exige profissionais com
conhecimento científico, experiência
acumulada e ampla compreensão dos
determinantes das condições de saúde,
além de criatividade para inovar e
adequar soluções à realidade do país.

De acordo com Maria do Carmo,
a criação da EGS em Brasília representa
um desdobramento das atividades
docentes que a Fiocruz, principalmente
por meio da Escola Nacional de Saúde
Pública (Ensp), já desenvolve há anos
na capital, qualificando os quadros do
Ministério da Saúde. Com a nova
iniciativa, a Fundação poderá expandir
sua atuação para contribuir com a
formação de funcionários federais que
atuam em outros campos e, assim,
ajudar a construir uma compreensão
intersetorial e um trabalho articulado

entre os programas sociais do governo.
“Nesse sentido, a relação e o trabalho
colaborativo com as Escolas de Governo
de outros ministérios, como a Escola
Nacional de Administração Pública
(Enap) e o Instituto Rio Branco, também
constituem um projeto para a EGS da
Fiocruz Brasília”, diz. Outra perspectiva
aberta com a criação da EGS é um
maior estreitamento das relações com
a UnB, em cujo campus a Escola está
situada. “Este encontro com a UnB
estimulará uma parceria na docência e
na pesquisa em todos os campos da
saúde em que atuam as duas ins-
tituições”, prevê a vice-presidente.

O diretor da Fiocruz Brasília,
Carlos Matos, explica que, por ser um
programa, a EGS será gerida por dois
colegiados: um interno, formado por
membros da própria Fiocruz, que será
responsável pela definição das diretrizes
pedagógicas da escola — essa com-
posição ainda está em discussão no
Conselho Deliberativo da Fiocruz —; e
outro externo, de caráter consultivo,
formado por representantes da Fiocruz,
da UnB, Ministério da Saúde, Escola
Nacional de Administração Pública
(Enap), entre outras instituições. A
Fiocruz Brasília terá assento no Cole-
giado Interno da Escola de Governo e
será a responsável pela gestão do prédio,
incluindo a parte administrativa e de
logística, dando suporte ao funciona-
mento da Escola. Inicialmente, caberá
também à direção da Fiocruz Brasília a
coordenação executiva da EGS.

Temporão: o objetivo
é formar uma

massa crítica de
profissionais para o

Sistema Único de
Saúde (SUS)
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Para estreitar os laços

Com a UnB, a EGS intensificará
a parceria na área de ensino — que já
existe, mas de forma pontual —, abrin-
do as portas para novos projetos de
cooperação. “O prédio da Fiocruz no
campus da universidade não será só
uma edificação: representará o estrei-
tamento da cooperação entre as duas
instituições, principalmente na área de
saúde coletiva”, conta a decana de
Pesquisa e Pós-Gradução da UnB,
Denise Bomtempo Birche de Carvalho.
Segundo ela, muitos pesquisadores da
universidade já têm procurado o
Decanato em busca de informações
sobre a cooperação com a Fiocruz.

Encontros entre as duas insti-
tuições, iniciados em março deste ano,
têm discutido as linhas em que se dará
essa cooperação. “Acredito que Fiocruz
e UnB podem atuar conjuntamente
para a formação de uma rede Centro-
Oeste de capacitação e formação de
gestores na área de saúde”. Denise
Bomtempo adianta que, além de cursos
conjuntos para a formação de gestores
federais que atuem no setor saúde, há
expectativas de parcerias em outras
áreas. “Pretendemos fortalecer a
cooperação no campo da pesquisa”,
adianta a decana.

Outro entusiasta da ampliação
das atividades da Fiocruz em Brasília,
especialmente do projeto da EGS, é o
diretor da Escola Superior de Ciências
da Saúde do Distrito Federal, Mourad
Ibrahim Belaciano. Para ele, com a
Escola, a Fiocruz poderá alavancar
cursos e temas essenciais para a saúde
pública, como o tratamento das
doenças endêmicas, a prevenção de
acidentes, a gestão em saúde e a
integração entre saúde, ciência e
tecnologia. Mourad também vislumbra
possibilidades de intercâmbio. “Traba-
lhamos com a metodologia de apren-
dizagem a partir de problemas e esta
é uma tecnologia que poderíamos
oferecer para a EGS. O nosso corpo
docente e todos os nossos alunos
trabalham e estudam dentro do
sistema público de saúde. Com esse
compartilhamento de experiências,
certamente os dois lados irão se
beneficiar”, destaca.

Experiência acumulada

Desde a década de 1980, o
processo de reforma sanitária aponta a
necessidade de formação de recursos
humanos e produção de conhecimento
em saúde para a gestão e o desen-
volvimento do setor. Em 1986, o
relatório da 1ª Conferência Nacional de
Recursos Humanos em Saúde propôs
uma agenda para o desenvolvimento
de uma política de formação dos
trabalhadores da saúde. No entanto,
vinte anos após a criação do SUS, a
consolidação dessa política permanece
um desafio constante para o setor.

Justamente para responder a
esse desafio e à crescente demanda
por novos conhecimentos e tecnologias
exigidos pelo SUS, a Fiocruz criou, em
1998, dentro da Escola Nacional de
Saúde Pública (Ensp), a primeira Escola
de Governo em Saúde. Essa primeira
Escola de Governo teve por base a
construção de um programa de ensino
que levasse em conta a diversidade da
clientela e as novas exigências da
formação profissional e do trabalho em
saúde – com foco, principalmente, na
interdisciplinaridade, no trabalho
cooperativo, na educação permanente
e na gestão do conhecimento.

Com esta iniciativa, a Ensp
reorientou seus programas de ensino
e pesquisa e, nos últimos anos,
realizou em Brasília vários cursos de
mestrado profissional para os gestores
federais nas áreas de vigilância em
saúde, avaliação de programas,
gestão de tecnologias de saúde e
gestão de sistemas de saúde. Atual-
mente, em parceria com o Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), oferece o curso de políticas
públicas e desenvolvimento.

No modelo de EGS, a cons-
trução do curso é fruto do diálogo entre
as instituições que o oferecem e
aquelas que o solicitam, tendo como
norte a formação baseada nas com-
petências profissionais. A partir dessa
experiência da Ensp, consolidou-se a
Rede de Escolas de Governo em Saúde
(Rede EGS), que, além de desenvolver
atividades e programas de formação,
aumenta o alcance e a qualidade
dessas iniciativas. Composta por
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escolas de saúde pública de estados e
municípios, a rede valoriza o potencial
pedagógico destas escolas, promove o
intercâmbio de ações formativas, serviços
de informação e gestão do conhe-
cimento, e dá suporte aos programas
estratégicos de formação para o SUS.

Além da Ensp, outra unidade da
Fiocruz – a Escola Politécnica de Saúde
Joaquim Venâncio (EPSJV) – também
se destaca na formação de recursos
humanos para o SUS, mas com foco
no aperfeiçoamento dos trabalhadores
técnicos de nível médio. Sua missão é
oferecer a eles a possibilidade de se
especializarem e qualificarem profis-
sionalmente, tendo o trabalho como
princípio educativo. Não só a Ensp e a
EPSJV, mas todas as unidades que
compõem a Fiocruz poderão oferecer
cursos e desenvolver atividades na EGS
de Brasília: o funcionamento e as
questões pedagógicas serão coor-
denados pela Presidência da Funda-
ção. A Escola será gerida por dois
colegiados: um interno, formado por
membros da própria Fiocruz, respon-
sável pela definição das diretrizes
pedagógicas da escola; e outro
externo, de caráter consultivo, formado
por representantes da Fiocruz, da UnB,
do Ministério da Saúde e da Enap,
entre outras instituições.

De casa nova

Além da Escola de Governo em
Saúde, o novo prédio da Fiocruz Brasília
abrigará outras atividades já realizadas
pela unidade, como ensino, pesquisa,
comunicação e popularização da
ciência. Das atividades de ensino que
marcam a história da Fiocruz Brasília,
destacam-se os cursos de especia-
lização em direito sanitário, alimen-
tação e nutrição e vigilância sanitária.
Este último foi realizado ao longo de
quatro anos para atender à demanda
da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) de capacitar todos
os 600 servidores aprovados em seu
último concurso público. As últimas
turmas ainda estão em andamento.
Outros cursos de especialização,
sempre em articulação com instituições
variadas, foram ministrados na Fiocruz
Brasília, como uma especialização em

saúde mental. Já em parceria com o
Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães
(CPqAM/Fiocruz Pernambuco), desde
2009, é realizado o mestrado profis-
sional em saúde pública, titulado pela
unidade pernambucana, mas desti-
nado ao público de Brasília.

Com o novo prédio, a intenção
é reforçar não só essas atividades, mas
também o papel de representação da
Fiocruz junto aos Poderes da União e
organismos nacionais e internacionais
localizados na capital do país. Por isso,
foi criado o Núcleo de Assessorias e
Representação (NAR), que, além de
definir com clareza o que é o ato de
representar a instituição na capital,
estabelecerá uma série de ações para
apoiar todas as unidades da Fiocruz em
Brasília. Esse apoio será oferecido tanto
pelas assessorias já existentes, como
as de Comunicação, Representação
Internacional e Tecnologia da Infor-
mação, quanto por aquelas que estão
surgindo agora, como a Assessoria
Parlamentar e a Assessoria de Articu-
lação com o Poder Executivo.

O diretor Carlos Alberto de
Matos explica que a ideia é trabalhar
o conceito de representação ins-
titucional. “Mas não um conceito
como o que tradicionalmente vinha
sendo aplicado à nossa unidade, de
mero apoio administrativo”, destaca.
O desafio agora, segundo o diretor, é
melhorar esse conceito, recuperando
a missão da unidade que consta no
Estatuto da Fiocruz — a de exercer uma
representação que atenda a presi-
dência e as demais unidades na
interação com os órgãos dos Poderes
Executivo e Legislativo. “Isso irá ajudar
muito a Fiocruz, inclusive na economia
de recursos”, garante Matos. Ele
lembra, ainda, as ações na área de
comunicação. “Temos também uma
estratégia de comunicação não só no
sentido de divulgar as atividades que
a Fiocruz desenvolve, mas também
de participar e intervir de forma mais
direta e abrangente nas discussões
que envolvem o campo da comuni-
cação em saúde”.

No campo da comunicação e da
popularização da ciência, a Fiocruz
Brasília participa de grandes eventos

regionais e nacionais, como a Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia.
Outros destaques são seminários para
debater as relações da saúde pública
com a imprensa e o Fórum Ciência e
Sociedade, projeto de educação não
formal destinado aos alunos de nível
médio da rede pública de ensino do
Distrito Federal e entorno. Ao longo
de seus sete anos de existência em
Brasília, o Fórum já promoveu dezenas
de encontros desses estudantes com
cientistas e com outros alunos de vários
lugares do Brasil e até do exterior,
especialmente da França.

Arquitetura e arte

O novo prédio da Fiocruz
Brasília é uma obra moderna, que
alia preocupação ambiental, efici-
ência administrativa e destaque à
cultura do Distrito Federal. Numa
área total de dez mil metros quadra-
dos, a obra chama a atenção de
quem passa pelo campus da UnB. O
projeto – elaborado pelo Centro de
Planejamento Oscar Niemeyer da
UnB, em parceria com a Fiocruz –
foi concebido a partir da preservação
das árvores nativas existentes no
local. Após concluído, o prédio dá a
impressão de ter sido encaixado
entre as espécies típicas do Cerrado.

Outro atrativo é uma fachada,
com 25 metros de largura e cinco de
altura, toda revestida com azulejos
do mosaicista Athos Bulcão, um dos
grandes nomes contemporâneos das
artes plásticas brasileiras. A fachada
corresponde à área externa do
auditório e forma um painel com
mais de 3,5 mil peças. O painel foi
desenhado em 2007 e é uma das
últimas obras projetadas pelo artista,
falecido em 2008, que quis home-
nagear o centenário do arquiteto
Oscar Niemeyer. A ideia de Bulcão
era dar sentido de movimento e
leveza por meio das figuras estam-
padas nos azulejos. “É uma honra ter
estampado os traços de Bulcão numa
instituição de pesquisa como a
Fiocruz. É a arte e o conhecimento
andando juntos”, conta a diretora-
executiva da Fundação Athos Bulcão,
Valéria Cabral.
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AIDS

Considerando a introdução de um possível imunizante no Brasil em 2015,
artigo estimou reduções de até 73% no número de novas infecções

pelo vírus da Aids até 2050

O  impacto
de uma vacina
contra o HIV,

ainda que imperfeita
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Renata Moehlecke

uais seriam os efeitos do
desenvolvimento e imple-
mentação de uma vacina
contra o HIV, mesmo de
eficácia moderada, para

a prevenção da Aids no Brasil nos
próximos 40 anos? Um estudo epide-
miológico realizado por uma equipe do
Instituto de Pesquisa Clínica Evandro
Chagas (Ipec/Fiocruz), em conjunto
com o Futures Institute e a International
Aids Vaccine Initiative (Iavi), estimou
o potencial impacto que a medida
teria, no país, na redução do número
de novas infecções, mortes e pessoas
que recebem tratamento antirre-
troviral, tendo como base diferentes
cenários e grupos de risco. Publicada
na revista científica internacional PLoS
One, a pesquisa apontou, considerando
a introdução de uma vacina no Brasil
em 2015, reduções de até 73% no
número de novas infecções e de 30%
no número de mortes no período que
iria até 2050 – quando 80% da
população adulta entre 15 e 49 anos
estariam imunizados por uma vacina
de 40% de eficácia.

“Apesar de o desenvolvimento de
uma vacina efetiva contra o HIV ainda
estar a anos de distância, estudos de
modelagem como este são relevantes
e cruciais na preparação de governos
para a adoção de políticas quando um
imunizante estiver disponível ou
candidatos à vacina estejam em está-
gios posteriores a ensaios clínicos”,
afirmam os pesquisadores. “Estratégias
de vacinação, mesmo com uma vacina
imperfeita, podem ser altamente efeti-
vas e de custo-benefício considerável”.

Segundo os autores, a epidemia
de Aids no Brasil continua concentrada
em populações de alta vulnerabilidade
à infecção por HIV. Embora esta ocorra
em pessoas acima de 50 anos de idade,
o percentual é menor do que 10%, o
que fez os pesquisadores considerarem
como grupo de médio risco pessoas de
15 a 49 anos. Nesse sentido, usuários
de drogas, homens que fazem sexo com
homens, profissionais do sexo e seus
clientes, e pessoas que têm mais de um
parceiro sexual em um ano são

classificados como grupos de alto risco,
podendo ser os principais alvos para a
suposta vacina.

Com a finalidade de averiguar o
impacto do imunizante no curso futuro
da epidemia, os pesquisadores,
inicialmente, modelaram a epidemia
de Aids no Brasil até 2007 e simularam
como esta caminharia até 2050, caso
permanecessem estáveis as medidas
de prevenção e a cobertura de
pacientes em tratamento, mantendo,
assim, a prevalência do HIV estável ao
longo do período. Sem qualquer nova
intervenção, a projeção indicou mais
de 1 milhão de novas infecções e
quase 500 mil mortes, de 2010 a 2050.

Porém, em um cenário em que as
populações de médio e alto risco
fossem vacinadas com um imunizante
40% eficaz, a medida resultaria na
redução de 52% do número de novas
infecções e de 21% da quantidade de
mortes devido ao HIV. “Certamente,
uma vacina 70% efetiva aplicada na
população em geral resultaria em um
impacto mais significativo, interferindo
drasticamente na epidemia brasileira
pela redução de 92% do número de
novas infecções, de 2020 a 2050”,
estimam os autores. “Mesmo uma
estratégia orientada para a vacinação
de populações de médio e alto risco
com uma vacina 70% efetiva, ainda

assim, iria produzir uma redução de
74% de novas infecções”.

Outras situações foram avaliadas
a fim de verificar a relevância de fato-
res que podem diminuir ou interferir no
impacto da vacina, como comporta-
mentos de desinibição, ou seja, a
redução do uso de preservativos, por
exemplo, e falhas no alcance e na
vacinação de populações de maior
vulnerabilidade à infecção pelo HIV.
Dois cenários foram considerados para
a observação da importância do compor-
tamento de desinibição. No primeiro,
o número de novas infecções foi redu-
zido em 42% (em vez de 73%) quando
a população foi vacinada com uma
vacina de baixa eficácia e gradual-
mente diminuiu o uso de preservativos.
No segundo, o estudo apresentou até
um aumento de 8,5% no número de
novas infecções, em uma projeção em
que 50% da população de médio e alto
risco vacinados imediatamente pararam
de usar camisinha.

“O impacto potencial de uma
vacina de eficácia moderada, como
indicado neste estudo, pode oferecer
um poderoso argumento para a
relevância de continuar investindo na
pesquisa e no desenvolvimento de uma
vacina, já que foram mostradas
evidências de que esse esforço seria
significativamente benéfico para o
controle do HIV, mesmo em um
contexto de epidemia concentrada”,
explicam os pesquisadores. “Além
disso, as conclusões do estudo relacio-
nadas ao impacto de estratégias de
vacinação podem demonstrar a
importância de informar e acelerar
discussões a respeito da produção de
uma vacina e encorajar a adoção do
produto no futuro, além de estimular
a discussão sobre as melhores estraté-
gias para atingir as populações mais
vulneráveis à infecção pelo HIV.” Os
pesquisadores ressaltam que, na
vigência de uma vacina imperfeita, as
medidas de prevenção deverão ser
mais reforçadas, sob o risco de au-
mentarem ainda mais as novas infec-
ções, até porque o uso sistemático de
preservativos também reduz a inci-
dência das outras doenças sexual-
mente transmissíveis.

Q

“O impacto
potencial de uma
vacina de eficácia
moderada pode

oferecer um
poderoso

argumento para
continuar

investindo na
pesquisa de um

imunizante”
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Mais rapidez
no diagnóstico
da poliomielite

Novo método diminui de três para uma
semana o tempo de detecção do vírus

nas amostras e visa aperfeiçoar a
vigilância laboratorial da doença

POLIOMIELITE
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oco de grandes campa-
nhas anuais de vacinação,
a poliomielite foi erradica-
da do país há 16 anos. O
esforço de monitoramento

sobre a possível reintrodução do vírus,
no entanto, permanece como uma
preocupação constante. Referência
nacional e internacional para o tema
e responsável pela vigilância epidemi-
ológica da doença no Brasil e no Peru,
o Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz)
acaba de aperfeiçoar o método de
detecção do vírus. Mesclando a técni-
ca indicada como padrão pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) com
técnicas moleculares, o procedimento
desenvolvido pelo IOC reduz de três
para uma semana o tempo para o re-
sultado final, além de identificar o
sorotipo de poliovírus ou de outro
enterovírus (gênero ao qual os polioví-
rus pertencem) presente na amostra.

“Os poliovírus, conhecidos por cau-
sar a poliomielite, são os mais graves
dentre os enterovírus. Porém, a doen-
ça é um evento muito raro. De mil pes-
soas infectadas com o vírus selvagem,
somente uma ou duas irão desenvol-
ver a doença paralítica. As outras terão
sintomas como os de um resfriado co-
mum e também podem acontecer ca-
sos de meningite”, explica o pesquisador
Edson Elias, chefe do Laboratório de
Enterovírus do IOC. Um dos desafios
para a vigilância da doença é justamen-
te a rara manifestação de sintomas
mais graves, abrindo espaço para que
possa ocorrer a circulação silenciosa do
vírus. Situações em que a cobertura
vacinal não é adequada causam ainda
mais preocupação. “Eventualmente, foi
observado a partir do ano 2000 que,
em ambientes com baixa cobertura
vacinal, os vírus atenuados utilizados na
composição da vacina podem sofrer
mutações e readquirir o fenótipo
neurovirulento, com potencial para cau-
sar doença como se fosse um vírus sel-
vagem. No Brasil não há registro de
casos deste tipo, já que a cobertura
vacinal é adequada”, esclarece.

Segundo Edson Elias, o uso da
técnica molecular PCR (sigla em inglês

Referência
em controle
e vigilância

Referência nacional e inter-
nacional para o tema, o Laborató-
rio de Enterovírus do IOC teve
participação decisiva no processo
de erradicação da poliomielite: de-
tectou, em 1986, que um surto de
poliomielite no Nordeste era cau-
sado pelo sorotipo 3 do vírus, au-
xiliando no desenvolvimento de
uma nova formulação para a vaci-
na, que foi adotada pela OMS.

No Brasil, o último caso de
poliomielite causado por vírus sel-
vagem ocorreu em 1989. O país
recebeu o Certificado de Elimina-
ção da Poliomielite em dezem-

bro de 1994. No continente
americano, o último caso de
poliomielite foi registrado no
Peru, em 1991. O diagnós-
tico foi feito pelo Laborató-
rio de Enterovírus do IOC,
onde a amostra está arma-
zenada. Três anos depois, o
continente foi o primeiro a
receber a certificação de er-

radicação da doença.
O processo de erradicação

global da poliomielite está adian-
tado, porém a doença ainda é
registrada na Índia, na Nigéria, no
Afeganistão e no Paquistão. Além
disso, mesmo nos países onde a
poliomielite já foi eliminada, por
deficiências na cobertura vacinal,
pode haver, eventualmente, a
reintrodução de vírus oriundos de
regiões em que a circulação ainda
ocorre. Daí a importância da con-
tinuidade das campanhas de vaci-
nação. Campanhas nacionais de
imunização são realizadas anual-
mente no Brasil. Em 2009, de acor-
do com o balanço do Ministério da
Saúde, foi obtida uma cobertura
vacinal de cerca de 97%, com
mais de 30 milhões de doses apli-
cadas em crianças brasileiras me-
nores de 5 anos.

F
para reação em cadeia da polimerase)
para realização de diagnóstico não é
novidade, mas sua aplicação na
detecção direta de vírus é inovadora.
“A técnica que desenvolvemos é com-
binada, utilizando uma etapa inicial de
propagação viral em cultivos celulares
seguida de PCR e análise do material
genético viral, por meio do sequen-
ciamento nucleotídico”, descreve.
Outras propostas de diagnóstico rá-
pido baseiam-se apenas no uso de PCR
em tempo real, mas, apesar de muito
sensível, a técnica é mais cara e res-
tringe-se a identificar a presença do
poliovírus. Já na metodologia desen-
volvida no IOC, é possível não só
detectar a presença do poliovírus,

mas também identificar seu

sorotipo. E mais: o método identifica,
ainda, se na amostra está presente
outro tipo de enterovírus.

A técnica pode ser aplicada em
amostras de fezes ou líquido cefalor-
raquidiano. Ela já está sendo utilizada
de forma experimental no laboratório
do IOC. “O vírus causador da polio-
mielite tem um grande poder de
disseminação. Por isso, quanto mais
rapidamente for detectado, mais
eficientes serão as medidas tomadas
para controle”, conclui o pesquisador.
O novo método de diagnóstico,
publicado na revista Journal of Clinical
Virology, constitui-se numa alternativa
a ser adotada na vigilância laboratorial
da poliomielite.
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Com proposta inovadora, a Fiocruz
investe em iniciativas capazes

de transformar as condições de vida
e saúde das populações

em territórios vulnerabilizados

COOPERAÇÃO SOCIAL

Fernanda Marques

Fiocruz produz vacinas,
medicamentos e... tecnolo-
gias sociais. Sim, a Fundação
protagoniza ações no cam-
po da cooperação social –

atuando na perspectiva da garantia dos
direitos fundamentais e do desenvol-
vimento sustentável enquanto condição
para a redução das vulnerabilidades
socioambientais. Ao estimular o desen-
volvimento compartilhado de tecnologias
em gestão social territorializada, parti-
cipativa e democrática de políticas
públicas, instiga as comunidades a se
organizarem e buscarem soluções para
problemas, inclusive os de ordem
estruturais e globais que interferem
localmente. Este é o grande diferencial:
investir em projetos que sejam intensivos
em gestão participativa, participação
social e solidariedade, pautados por
conceitos de equidade, território, redes

Compromisso
social renovado
Compromisso
social renovado

A
sociais e autonomia dos sujeitos. Foi com
base nesses princípios e conceitos que a
Coordenadoria de Cooperação Social da
Presidência da Fiocruz abriu um novo
capítulo na atuação da instituição, ao
lançar o Edital Interno CSDT/Fiocruz –
001/2009, em agosto do ano passado,
com duas linhas centrais: o desen-
volvimento equânime e sustentável dos
territórios no entorno dos campi de
Manguinhos e Mata Atlântica; e o
reforço e/ou a estruturação do capital
sócio-organizativo de segmentos e
categorias sociais vulnerabilizadas com
finalidade de participação no Sistema
Único de Saúde (SUS) e nas políticas
públicas. Em dezembro, foram assinados
os contratos para a execução dos 16
projetos selecionados – iniciativas que
visam produzir resultados, impactos e
mudanças na saúde e nas condições de
vida das populações em territórios
vulnerabilizados. Após meses de
trabalho, os projetos já demonstram que

a Fiocruz tem excelência não só na
pesquisa científica, mas também na
indução de tecnologias sociais.

“Recebemos 46 propostas de
projetos, todas relevantes do ponto de
vista das tecnologias e políticas sociais,
e, num primeiro momento, contem-
plamos parte delas”, diz o coordenador
de Cooperação Social da Fiocruz, José
Leonídio Madureira Sousa Santos. As
propostas enviadas, segundo Santos,
apontam para uma ampla variedade de
iniciativas, que trabalham com o
conceito ampliado de saúde – esta não
é apenas a ausência de doenças, mas a
promoção da qualidade de vida e do
bem-estar social, incluindo questões
como capacitação profissional, emprego,
trabalho, renda e segurança alimentar.
Nesse conceito ampliado, o território
também adquire um status diferenciado,
que ultrapassa a noção de perten-
cimento a um lugar e engloba as rela-
ções específicas daquele lugar com as
diferentes macropolíticas. “O impacto de
uma política macroeconômica sobre um
determinado território pode ter impor-
tante repercussão no campo da saúde.
Se as diversas fábricas e lojas de um polo
industrial – como o do vestuário, que é
intensivo em mão-de-obra local –
fecham suas portas, as consequências
podem ser desemprego, pobreza e
doenças naquele território”, exemplifica
o coordenador.

Desenvolver iniciativas indutoras
que contribuam para que os indivíduos,
enquanto sujeitos de direitos, e suas
organizações se mobilizem e propo-
nham ações no campo do desen-
volvimento equânime, territorializado e
sustentável e das políticas públicas, com
exercício pleno da cidadania: este é um
objetivo da Fiocruz reafirmado a partir
do edital da Cooperação Social. É a
primeira vez que a Fundação lança um
edital como este, mas contribuir para a
inovação em tecnologias sociais e
combater as iniquidades já fazem parte
da missão institucional há muito tempo.
“Este edital inaugura um novo momento
na estruturação da área de projetos
sociais da Fiocruz, em que reafirmamos
nosso compromisso com a sociedade,
sobretudo com as parcelas da população
ainda excluídas. Além disso, a Fundação,
neste momento, está coordenando o
Comitê de Entidades no Combate à
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Fome e pela Vida (Coep), uma grande
rede de mobilização social de organi-
zações do Brasil que foi criada em
1993 e se tornou uma referência em nível
nacional e internacional”, diz o presidente
da Fiocruz, Paulo Gadelha. Segundo ele,
a Fundação foi umas das primeiras enti-
dades a aderir à iniciativa, num primeiro
momento pela experiência que acumu-
lava no campo da formação de coope-
rativa de trabalhadores e nos diferentes
trabalhos sociais que já realizava com
comunidades do entorno do seu campus
principal, em Manguinhos.

Ao todo, o edital selecionou 16
projetos (tabela), seis voltados para a
região dos campi da Fiocruz em Man-
guinhos e na Mata Atlântica e dez para
outras localidades do país. Dos projetos
para Manguinhos e Mata Atlântica, dois
têm financiamento de R$ 150 mil cada.
Todas as demais iniciativas recebem R$
50 mil cada. No total, a Fiocruz destina
R$ 1 milhão para o desenvolvimento de
projetos sociais que serão executados
durante um ano. Os recursos são liberados
gradualmente, conforme o cronograma
de desembolso de cada projeto.

A seleção dos projetos foi feita por
uma comissão formada por 22 membros,
11 da Fiocruz, indicados por diretores de
unidades da Fundação, e 11 de insti-
tuições externas convidadas, como
universidades, ONGs e órgãos gover-

namentais. “A ideia de formar esse júri
amplo e diversificado foi muito positiva”,
comenta Paulo Magalhães, representante
da Caixa Econômica Federal que integrou
a comissão. Foram selecionados projetos
em três eixos temáticos – Educação,
Comunicação e Cultura; Trabalho, Renda
e Solidariedade; e Território e Saúde. A
expectativa é que essas iniciativas
beneficiem direta e/ou indiretamente
milhares de pessoas em comunidades do
Rio de Janeiro e de outros três estados:
Bahia, Minas Gerais e Pernambuco.

A Coordenadoria de Cooperação
Social mantém contato com os coorde-
nadores dos 16 projetos, que informam
os avanços do trabalho e as dificuldades
enfrentadas. Ainda não foi feita uma
avaliação formal do andamento dos
projetos, mas já foram definidos alguns
indicadores para mensurar os resultados
de cada iniciativa. “A definição de
indicadores é um processo coletivo e
dinâmico. Devemos colaborar para a
avaliação do trabalho de cada projeto e
do próprio edital, mas não podemos nos
limitar a indicadores quantitativos –
precisamos aprimorar ferramentas
qualitativas”, explica Santos.

Um dos projetos selecionados, por
exemplo, estimula a coleta seletiva de
lixo. A quantidade de materiais recicláveis
recolhidos é um indicador quantitativo
importante, mas a conscientização am-

biental e a mudança de atitude em
relação ao lixo e à reciclagem são indi-
cadores igualmente importantes, porém
não tão facilmente mensuráveis. “Com
o correr do tempo, você começa a
perceber uma mudança na paisagem,
com menos lixo, decorrente, por um lado,
do descarte seletivo e, por outro, da
coleta regular de resíduos pelo poder
público. Está aí uma mostra de que o
projeto sensibilizou os moradores e estes
interferiram na política pública de limpeza
urbana”, comenta Santos.

Para discutir esta e outras questões,
foi realizada uma primeira reunião com
os coordenadores dos 16 projetos, em
fevereiro deste ano. Uma segunda reunião
ocorre ainda em 2010. Em pauta: a ava-
liação do próprio edital; a articulação e a
troca de experiências entre os projetos; e
os indicadores quali-quantitativos. Ou seja,
um balanço do que funcionou bem e
daquilo que ainda precisa melhorar. “Essa
segunda reunião pode significar uma
espécie de ponto de partida para come-
çarmos a planejar um segundo edital.
Temos a intenção de repetir a experi-
ência”, adianta o coordenador de
Cooperação Social. As páginas a seguir,
que apresentam uma amostra dos projetos
selecionados no primeiro edital, demons-
tram justamente a relevância de repetir a
experiência, para que outras iniciativas
como estas possam ser levadas adiante.

Projetos selecionados por eixo

Educação, Comunicação e Cultura

Educação, cultura e cidadania: terri-
torializando a proposta da politecnia nas
comunidades circunvizinhas aos campi
Manguinhos e Mata Atlântica

Cultura portátil na Cidade de Deus

Promoção do cuidado à saúde e da
cidadania no município de Jiquiriçá (Bahia)

Comunidádiva (novas formas de coope-
ração e ação entre pesquisadores, inte-
grantes de ONG e moradores)

Turismo pedagógico: um novo olhar
sobre a cidade

Trabalho, Renda e Solidariedade

Profito Pedra Branca

Coleta seletiva de resíduos sólidos urba-
nos na Colônia Juliano Moreira

Desenvolvimento sustentável e promoção
da saúde: implantação da Agenda Cidades
Saudáveis integrada à Agenda 21 nas
comunidades tradicionais e áreas protegidas
do Mosaico da Bocaina

Badalando a cidadania: a participação das
famílias como um instrumento de promoção
da saúde de adolescentes de uma comu-
nidade em Santa Teresa/RJ

 Feira do Talento: fortalecimento de
empreendimentos econômicos solidários da
Cidade de Deus/Jacarepaguá

Território e Saúde

Construindo coletivamente indicadores de
saúde ambiental: qualificando a intervenção
da sociedade civil no acompanhamento e
proposição de políticas públicas

Capacitação comunitária para a prevenção
da tuberculose e parasitoses por meio de edu-
cação popular participativa em saúde, em
comunidade de baixa renda do entorno do
campus da Fiocruz, Manguinhos, RJ

Tecnologias sociais para a promoção da
participação cidadã na gestão democrática
do território saudável

Programa de participação comunitária:
acesso em saúde e controle da esquis-
tossomose em área endêmica do município
de Jequitinhonha (MG)

 Estratégias de comunicação para a
construção de territórios sustentáveis no
contexto da cadeia produtiva do petróleo
em Pernambuco: uma abordagem de
saúde ambiental

 O projeto Farol se encaixa, ao mesmo tempo, nos três eixos de atuação: conduzido
em Ribeirão das Neves, município de maior vulnerabilidade social na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, propõe ações coletivas, integradas às políticas
setoriais, para potencializar a geração de renda e o acesso aos serviços de saúde,
envolvendo, sobretudo, jovens
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Projeto aposta no cultivo
agroecológico de plantas
medicinais para a preservação
ambiental e a promoção da
qualidade de vida

alorizar as características
socioculturais das comuni-
dades agrícolas, promover

a capacitação e a renda das famílias
de agricultores, preservar o meio
ambiente e fortalecer a Política Na-
cional de Plantas Medicinais e Fito-
terápicos: estes são os resultados
almejados pelo projeto Profito Pedra
Branca. Este envolve agricultores que
vivem dentro e no entorno do Campus
Fiocruz da Mata Atlântica e do Par-
que Estadual da Pedra Branca, na Zona
Oeste do Rio de Janeiro. As atividades
começaram em julho de 2006, quan-
do teve início a aproximação com os
trabalhadores e foi feito um levanta-
mento das características e necessida-
des locais. Agora, com os recursos do
edital da Coordenadoria de Coopera-
ção Social da Fiocruz, o Profito está
dando continuidade às suas ações de
capacitação e desenvolvimento de
modelos de produção.

Atualmente, 30 trabalhadores
de agricultura familiar frequentam o
Curso prático de cultivo e comer-
cialização de plantas medicinais. Nos
encontros pedagógicos quinzenais, eles
participam de oficinas de capacitação
sobre agroecologia, pós-colheita
(mercado e beneficiamento), a área
de fitoterápicos e gestão – temas
definidos a partir de discussões em
conjunto com os agricultores, que tam-
bém têm voz na escolha dos fitote-
rápicos a serem produzidos. Com essa
metodologia participativa, o curso
combina teoria e prática, além de
promover visitas às pequenas proprie-
dades familiares e reuniões inter-
comunitárias, com o objetivo de

zindo espécies como a aroeirinha
(Schinus terebinthifolius), a erva
baleeira (Cordia verbenacea) e a
carqueja (Bacharis trimera), conheci-
das pelo uso no tratamento de feridas
e úlceras, inflamações e problemas
estomacais, respectivamente.

As unidades demonstrativas de-
vem funcionar como módulos básicos
a serem multiplicados nas comunida-
des. A escolha das espécies cultivadas
depende de uma série de critérios,
como ocorrer na Mata Atlântica e
constar tanto na Relação Nacional de
Plantas Medicinais de Interesse ao SUS
quanto no Programa Municipal de
Fitoterapia do Rio de Janeiro. Também
depende de variáveis como as carac-
terísticas do solo e a aptidão dos agri-
cultores de cada área.

“As mudas utilizadas serão pro-
duzidas pela Plataforma Agroecológica
de Fitomedicamentos de Farmangui-
nhos, o que possibilita a garantia da
qualidade fitossanitária, a certificação
de origem – baseada em estudos quí-
micos, genéticos e taxonômicos –, e o
transplantio adequado”, explicam os
coordenadores. Posteriormente, os
agricultores, organizados em coopera-
tivas, terão autonomia para dar conti-
nuidade ao trabalho, que inclui a
negociação com compradores, tais
como pequenas farmácias de manipu-
lação e até laboratórios farmacêuticos.
“Está em estudo o fornecimento de

estender os resultados a um número
maior de trabalhadores.

Três comunidades integram o
projeto: Pau da Fome, Rio da Prata e
Vargem Grande, onde os agricultores
estão organizados em associações –
respectivamente, a Associação de La-
vradores e Criadores de Jacarepaguá,
a Associação de Agricultores Orgâni-
cos da Pedra Branca e a Associação
de Agricultores Orgânicos de Vargem
Grande. Esta última, inclusive, já é um
fruto da atuação do Profito. “O objetivo
é promover as competências dos agri-
cultores para cultivo sustentável,
beneficiamento e comercialização de
plantas medicinais, inserindo-os em
um arranjo produtivo local para gera-
ção de trabalho e renda”, dizem os
autores do projeto, coordenado pelo
Instituto de Tecnologia em Fármacos
(Farmanguinhos/Fiocruz).

Nesse sentido, o Profito busca
combinar a reflexão ambiental com o
uso sustentável da biodiversidade e a
aplicação racional de fitoterápicos.
Para tanto, ainda em fase de experi-
mentação, foram demarcadas algumas
unidades demonstrativas nas comuni-
dades e cada unidade foi projetada
para ser um sistema agroflorestal,
combinando os potenciais agro-
nômicos, ecológicos e mercadológicos.
A unidade demonstrativa implantada
no Campus Fiocruz Mata Atlântica está
em franco desenvolvimento, produ-

Agricultura
consciente

V
Trinta trabalhadores frequentam o curso prático de cultivo e
comercialização de plantas medicinais
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plantas e drogas vegetais e o desen-
volvimento de produtos que atendam
à demanda do SUS, conforme preco-
niza o Programa Nacional de Plantas
Medicinais e Fitoterápicos. A produção
e o desenvolvimento estão previstos
para ocorrer a partir de maior de 2011,
após a capacitação dos agricultores. O
relacionamento com as indústrias para
a implantação de um arranjo produti-
vo local é objeto das Redes Fito, outra
área de atuação do Núcleo de Gestão
em Biodiversidade e Saúde de Farman-
guinhos, onde o Profito se insere”.

Nas comunidades participantes,
a maioria dos agricultores não utiliza
nenhum tipo de agrotóxico nem me-
canização do solo. Os principais pro-
dutos cultivados são banana e caqui,
mas também há plantações de aipim,
abacate e hortaliças. Cerca de dois
terços dos chefes de família na região
têm a agricultura como única ativi-
dade. Os filhos desses trabalhadores,
por sua vez, têm ocupações urbanas,

médica Olga Bastos, do Insti-
tuto Fernandes Figueira (IFF/
Fiocruz), e a artista plástica

Sonia Rollin se uniram em torno do pro-
jeto Badalando a Cidadania, dirigido a
200 adolescentes de uma comunidade
de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Ini-
ciado em 2008, com o financiamento
do Fundo Nacional de Saúde, o projeto
ofereceu atividades artísticas e esporti-
vas e oficinas de saúde, com o objetivo
de promover a qualidade de vida dos
jovens. A partir de 2010, no âmbito do
edital da Coordenadoria de Cooperação
Social da Fiocruz, o trabalho será ampli-
ado e passará a envolver também as
famílias dos adolescentes.

A ideia de incluir as famílias surgiu
a partir de um diagnóstico realizado por
meio da aplicação de questionários.
Esse levantamento revelou que os ado-
lescentes do projeto pertenciam a
famílias de baixa renda, com relações

encontrar para atividades lúdicas e
bate-papos, sob a orientação de pro-
fissionais das áreas de pedagogia e
psicologia. Já para as famílias, a pro-
posta é realizar oficinas para a trans-
formação de materiais descartados em
utensílios e peças decorativas. Além
de promover uma atitude reflexiva e a
geração de renda, as oficinas busca-
rão conscientizar sobre a questão do
lixo e do meio ambiente.

Acompanhados por monitores,
os participantes coletarão os materiais
descartados que serão transformados
durante os encontros e expostos e ven-
didos ao final do curso. Três monitores
já receberam treinamento e as inscri-
ções para as oficinas já começaram.
“Uma estratégia para dar continuida-
de ao projeto se baseia na articulação
com os comerciantes e o setor de tu-
rismo do bairro de Santa Teresa”, adi-
antam as coordenadoras.

conflituosas e violentas e história de
abuso de substâncias químicas, sobre-
tudo bebidas alcoólicas. “O inquérito
com as famílias dos adolescentes
identificou que a renda familiar gira em
torno de dois salários mínimos, o que
sabemos ser pouco para garantir suas
necessidades plenas. Além disso, a
violência intrafamiliar e o abuso de
substâncias químicas foram identi-
ficados em quase um terço das fa-
mílias. Desse modo, ações que gerem
renda e possibilitem uma maior
inserção das famílias serão uma boa
oportunidade para reverter as situações
identificadas”, dizem as idealizadoras
do projeto. “As atitudes dos familiares
interferem no desenvolvimento e na
estruturação da personalidade dos
adolescentes”, completam.

Atualmente, para os jovens, o
projeto oferece o Espaço do Adoles-
cente, um lugar onde eles podem se

de baixa qualificação
e caráter temporário.
“Na atualidade, a
região do entorno do
maciço da Pedra
Branca preserva o
contraste entre um
estilo de vida rural e
urbano, alternando
práticas de agri-
cultura com ativi-
dades ligadas a
serviços urbanos”,
descrevem os coor-
denadores.

Eles têm obser-
vado uma crescente
pressão imobiliária nos arredores do
parque e, ao mesmo tempo, verificam
que as áreas onde se pratica a agricul-
tura tradicional são as mais preservadas.
Daí a aposta em atividades agrícolas de
base agroecológica, voltadas à questtão
dos fitoterápicos, como barreira à de-
gradação ambiental na localidade. A

A

ideia é capacitar os agricultores de hoje
e as futuras gerações, visto que os jo-
vens da região têm trabalhos precários
e podem encontrar na agroecologia e
nas plantas medicinais não só uma fonte
regular de renda, mas também uma
forma de preservar o modo de vida da
comunidade à qual pertencem.

A maioria dos chefes de família na região tem a
agricultura como única atividade

O luxo do lixo
Após promover a inclusão social de adolescentes,
projeto buscará envolver também as famílias dos jovens,
por meio de oficinas de arte
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pesquisa aos moradores e os convidam
a participar do projeto. Neste primeiro
contato, a equipe aplica questionários
com perguntas sobre conhecimentos,
atitudes e práticas em relação à tuber-
culose e às parasitoses, a fim de veri-
ficar como a população codifica estes
agravos e conhecer suas representa-
ções sociais relacionadas a estas do-
enças. Em paralelo, também são
pesquisados dados nutricionais, por
meio do questionário de frequência e
consumo alimentar e da aferição de
peso e altura de todos os moradores.
Por fim, são entregues potes para co-
leta de amostras de fezes, para diag-
nóstico laboratorial de parasitoses
intestinais. Os exames são realizados
em parceria por laboratórios do Insti-
tuto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e os
laudos são entregues nas residências.
Os indivíduos parasitados são encami-
nhados ao ambulatório do Centro de
Saúde da Escola Nacional de Saúde
Pública (Ensp/Fiocruz), para tratamen-
to das parasitoses intestinais, sob su-
pervisão médica, exames clínicos e
outros exames laboratoriais para pos-
sível diagnóstico de tuberculose. Nes-
ta ocasião, os moradores são também
convidados a participar de cursos e ofi-
cinas de educação em saúde – pre-
venção e auto-cuidado –, promovidas
pelo projeto em parceria com diversas
unidades da Fiocruz.

A experiência tem mostrado que
não é possível estudar as relações en-
tre tuberculose e co-morbidades sem
levar em conta uma série de fatores
socioambientais – como a precarieda-
de das habitações e a falta de sane-
amento básico – que afetam nega-
tivamente a saúde da população. Da
mesma forma, não é possível resolver
esses problemas sem o envolvimento
da comunidade e das autoridades com-
petentes, por meio de reforços a polí-
ticas públicas. Os moradores precisam
compartilhar informações e experiên-
cias e participar das decisões que afe-
tam o seu território. “Compartilhamos
saberes. Entendemos que academia e
comunidade podem caminhar juntas,
por meio da construção diálogica”, ex-
plica o coordenador do projeto, Anto-
nio Henrique Almeida de Moraes Neto,
pesquisador do Laboratório de
Ecoepidemiologia e Controle da
Esquistossomose e Geohelmintoses
do IOC. “Se não considerarmos as re-
presentações sociais da população, a
chance de sucesso do projeto é pe-
quena”, completa.

O projeto na comunidade do
Amorim surgiu de uma demanda da
própria comunidade. O grupo de
Moraes Neto já realizava trabalhos com
esta temática no município fluminense
de Campos dos Goytacazes. Alguns
moradores de Manguinhos, que são

Ciência com
ação social
Projeto combina pesquisa e
educação popular em saúde
para melhorar as condições de
vida da comunidade do
entorno da Fiocruz

esquisadores saem a campo
na comunidade do Amorim,
no Complexo de Mangui-

nhos, vizinho à sede da Fiocruz, no Rio
de Janeiro. Um dos objetivos é entender
as relações entre a tuberculose e co-
morbidades e a influência do estado
nutricional, dos fatores educacionais e
das representações sociais ligadas a estas
doenças. Esta poderia ser apenas uma
pesquisa, mas ela tem um diferencial:
combina ciência com ação social. Assim
é o projeto Capacitação Comunitária
para a Prevenção da Tuberculose e
Parasitoses Através da Educação Popular
Participativa em Saúde: um trabalho
coletivo de pesquisadores e moradores
para gerar conhecimento dirigido a
melhorias na saúde e na qualidade de
vida da população local.

Por meio de diálogos com a po-
pulação e visitas às residências, os
pesquisadores explicam o objetivo da

P
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funcionários da Fiocruz, tomaram conhe-
cimento desses trabalhos e solicitaram
que a iniciativa fosse desenvolvida tam-
bém na sua comunidade. O desenvolvi-
mento do projeto em Manguinhos foi
iniciado em parceria com a pesquisado-
ra Maria Helena Saad, do Laboratório
de Microbiologia Celular do IOC, que
estuda a tuberculose e outras mico-
bacterioses, e com o cientista social
Marcus Vinicius Campos, do Laborató-
rio de Inovações em Terapias, Ensino e
Bioproduto do IOC, que atua como o
palhaço Matraca em ações lúdicas de
educação em saúde. O projeto foi, ain-
da, estimulado pela Comissão de Res-
ponsabilidade Social do Instituto. “Sem-
pre trabalhamos em rede. A seleção no
edital da Coordenadoria de Cooperação
Social da Fiocruz possibilitou novas par-
cerias com outros laboratórios do pró-
prio IOC e com outras unidades da Fun-
dação, como a Ensp, junto à equipe da
pesquisadora Simone Cynamon Cohen,
do Departamento de Saneamento e Saú-
de Ambiental. Possibilitou também a nos-
sa inserção no projeto Teias-Escola
Manguinhos, que tem dado total apoio
às nossas ações”, afirma Moraes Neto.
Hoje, além de ser desenvolvido em
Campos dos Goytacazes e Mangui-
nhos, o projeto também já chegou às
comunidades do entorno do Campus
Fiocruz Mata Atlântica, em parceria
com a Rede Nacional de Mobilização
Social (Coep) e o Sebrae.

Em Manguinhos, pesquisadores
e estudantes saem a campo dia-
riamente. Com o auxílio de morado-
res recrutados dentro da própria comu-
nidade, mais de 600 moradias já fo-
ram visitadas, totalizando cerca de
2.500 moradores cadastrados. Já fo-
ram detectados casos de tuberculose
e parasitoses, como giardíase e ame-
bíase, entre outras. “Os casos de para-
sitoses intestinais estão associados ao
saneamento básico precário. Em mui-
tas casas, o esgoto é lançado em fos-
sas que contaminam a água consu-
mida”, conta Moraes Neto. Soluções
para este e outros problemas são
construídas conjuntamente com os
moradores, levando em conta o que
eles pensam sobre o seu território e
como identificam suas vulnerabilida-
des. “Não adianta dizer aos morado-
res que eles só podem beber água fil-
trada, se eles não têm dinheiro para
comprar um filtro ou galão de água
mineral. A orientação deve ser outra:
clorar a água para consumo e tomar
medidas de higiene, tais como limpar
a caixa d’água, porque esses procedi-
mentos podem ser incorporados ao
cotidiano deles”, exemplifica o coor-
denador. O inquérito domiciliar será
concluído em janeiro de 2011, englo-
bando 1,2 mil domicílios. “O nosso
compromisso é dar retorno rápido da
pesquisa para a comunidade e, por
meio de nossos resultados, reforçar

políticas públicas de saúde, sanea-
mento e educação”, garante Moraes
Neto. Uma vez diagnosticadas as
condições de vida e saúde na comuni-
dade, o projeto tem como objetivo
possibilitar uma discussão sobre
essa realidade. Ele propõe uma cons-
trução coletiva e dialógica entre a
academia e a comunidade de Man-
guinhos, de modo que ocorram trans-
formações visando melhorias na
qualidade de vida da população.

Para tanto, a ferramenta de tra-
balho é a educação popular em saú-
de. As atividades, que incluem ofici-
nas de autocuidado, cursos, palestras,
teatro, palhaçaria e até histórias em
quadrinhos, são desenvolvidas com e
para os moradores. “Em todas as eta-
pas os moradores vivenciam ativamen-
te o projeto. Eles trabalham junto
conosco. O diálogo é a nossa meto-
dologia”, diz Moraes Neto. Por exem-
plo, em oficinas de cerâmica, realiza-
das em parceria e capitaneadas pela
Universidade Estadual do Norte
Fluminense (Uenf), os participantes
poderão conhecer e construir modelos
em argila dos parasitas causadores de
doenças, aprendendo de forma lúdica
sobre as principais parasitoses que ocor-
rem na comunidade. Entre os cursos,
um dos destaques será o de saúde
comunitária, realizado em parceria
entre IOC, Ensp e Escola Politécnica
de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/
Fiocruz), no qual serão abordadas ques-
tões sobre habitação, território,
resiliência e prevenção de doenças, em
linguagem acessível, a partir dos re-
sultados da pesquisa e das percepções
dos moradores sobre o tema. Também
será realizado um curso de fotografia,
em parceria com a Comissão de Res-
ponsabilidade Social e o setor de Pro-
dução e Tratamento de Imagens do
IOC, que oferecerá aos participantes,
além do conhecimento científico,
capacitação profissional e, conse-
quentemente, oportunidade de empre-
go e renda. “Por demanda dos própri-
os moradores, a idéia é estender esse
projeto a todas as comunidades do
Complexo de Manguinhos, no âmbito
do Teias-Escola Manguinhos”, adian-
ta Moraes Neto.

Moradores de Manguinhos aguardam atendimento no Centro de Saúde da Ensp
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ixo reciclável – como papéis,
vidros, metais e plásticos –
pode se transformar em ali-

mentos. Esta é a proposta do projeto
Coleta Seletiva Solidária, que está sendo
realizado em comunidades da Colônia
Juliano Moreira, em Jacarepaguá, na
Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde está
localizado o Campus Fiocruz da Mata
Atlântica. A ideia é que os moradores
façam a separação dos resíduos sólidos
recicláveis e, após a limpeza destes ma-
teriais, os entreguem no posto de troca,
montado, por enquanto, uma vez por
semana. No posto, que funciona às quar-
tas-feiras, ao lado do Hospital Municipal
Jurandyr Manfredini, os resíduos são pe-
sados e trocados pela quantidade cor-
respondente de alimentos não perecíveis,
como farinha de mandioca, macarrão,
café, leite, açúcar, bebida láctea, arroz e
feijão, entre outros, conforme tabelas de
preço de mercado. O posto foi montado
pela primeira vez no dia 11 de agosto.
Após um mês, já haviam sido coletados
cerca de 900 quilos de materiais reci-
cláveis. Todo esse material, que poderia
estar acumulado nas comunidades, cau-
sando prejuízos ambientais e sanitários,
se transformou em uma alimentação
mais rica para os moradores.

O quilo de cada material reciclável
tem um valor financeiro específico,
assim como cada unidade de alimento.
Segundo as tabelas, por exemplo,
quem juntar um quilo de latinhas de
alumínio mais dois quilos de jornal pode
levar para casa um quilo de feijão. Basta
se dirigir ao posto, pesar o material reci-
clável recolhido, calcular o valor corres-
pondente e convertê-lo em gêneros
alimentícios, entregues aos moradores
na mesma hora.

Em um primeiro momento, o
projetou selecionou nas comunidades e
capacitou dez agentes ambientais, que
receberam treinamento para comunicar
aos moradores a importância de reciclar
e a oportunidade de troca no posto. A
divulgação ocorreu de porta em porta
durante cinco semanas, totalizando
cerca de 90% das casas dos setores 1 e
2 da Colônia Juliano Moreira, que é divi-
dida em seis setores. Alguns destes
agentes continuam no projeto, agora
auxiliando no processo de pesagem e
troca e no registro dos dados.

Os moradores, em sua maioria,
têm noção do significado da coleta
seletiva e associam a atividade ao
sentimento de cidadania. Eles conside-
ram a coleta seletiva uma solução para
problemas ligados aos resíduos sólidos,
pois, de modo geral, encontra-se muito
lixo acumulado nas comunidades,
indicando a necessidade de ações em
educação ambiental.

“Estima-se uma adesão ao projeto
de aproximadamente 8 mil moradores,
que serão beneficiados diretamente pelo
sistema de troca de seus recicláveis por
alimentos não perecíveis. Além de obterem
uma renda indireta, eles atuarão como
divulgadores do projeto, fazendo com que
cada vez mais pessoas participem”,
afirmam os responsáveis pela iniciativa. A
previsão é que o posto de troca funcione
por um ano e, depois, que o projeto con-
tinue de forma autossustentada, por meio
das parcerias firmadas. “Estamos, ainda,
buscando novos patrocinadores junto aos
supermercados da região e aos produtores
de embalagens descartáveis”.

Elaborado pela equipe de Gestão
e Educação Ambiental do Programa de
Implantação do Campus Fiocruz da Mata

Atlântica, o projeto conta com as seguin-
tes parcerias: Cooperativa de Catadores
Barracoop; Instituto Municipal de Assis-
tência à Saúde Mental Juliano Moreira
(IMASJM); empresa de reciclagem de
embalagens Recicoleta; e Associação de
Moradores da Floresta da Pedra Branca.
A iniciativa busca a autossustentabilidade,
num arranjo no qual cada envolvido tem
seu papel e todos saem ganhando.

O morador, ao fazer a coleta seletiva
de resíduos sólidos e dar um destino ade-
quado ao lixo, garante um ambiente mais
limpo e saudável para si e sua comuni-
dade, além de assegurar gêneros ali-
mentícios para sua família; a cooperativa
de catadores lucra com a venda dos
resíduos; e a Fiocruz e o IMASJM se forta-
lecem como indutores da responsabilidade
socioambiental. Além disso, a empresa
Recicoleta, criada pelos produtores de
embalagem Tetra Pak, patrocina o mate-
rial de divulgação e orientação do projeto,
assegurando o cumprimento da legislação
no que diz respeito ao destino dos resíduos
gerados em suas atividades.

Com o projeto Coleta Seletiva Soli-
dária, o objetivo é não só atuar na cadeia
de reciclagem do lixo, mas também dar
continuidade às atividades de consci-
entização ambiental. Assim, além do pos-
to de troca de recicláveis, o projeto inclui
oficinas de artesanato visando reutilizar
material que seria descartado e produzir
as mais variadas peças. Já foram realizadas
oficinas com a artesã Núbia Pinheiro, do
Galpão de Artes da Companhia Municipal
de Limpeza Urbana (Comlurb), que
ensinou a moradores algumas técnicas
para transformar papel jornal em objetos
artesanais. Cada participante levou para
casa um porta-lápis e um jogo americano
de mesa construídos com as técnicas
aprendidas. Numa oficina programada
para novembro, os participantes apren-
derão a transformar embalagens PET em
puffs ou outra peça artesanal.

Material reciclável
vira alimento
Moradores contribuem para um ambiente
mais limpo e saudável

L

R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   O U T U B R O  D E  2 0 1 028



29R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   O U T U B R O  D E  2 0 1 0

Artistas e instituições da
Cidade de Deus que trabalham
com música, dança, teatro,
artes plásticas, literatura e
produção audiovisual
conquistam profissionalização
e visibilidade

mbora sua imagem seja as-
sociada, principalmente, ao
movimento funk, a Cidade

de Deus (CDD), na Zona Oeste do Rio
de Janeiro, tem uma produção cultural
diversificada não só em relação à música
e à dança, mas também no que diz
respeito ao teatro, às artes plásticas e,
à literatura à produção audiovisual.
Contudo, as instituições culturais e os
artistas da comunidade, muitas vezes,
enfrentam dificuldades para se inseri-
rem no mercado de trabalho, devido à
carência de infraestrutura e à falta de
profissionalização. Superar esses obstá-
culos é o objetivo do projeto Circuito
Itinerante de Cultura, aprovado na
Secretaria Estadual de Cultura, que reú-
ne seis instituições voltadas para a arte
e a cultura na Cidade de Deus. O traba-
lho ganhou reforços com uma nova ini-
ciativa complementar, o Cultura Portátil,
resultado de um trabalho desenvolvido
no setor de Gestão Social do Complexo
Tecnológico de Medicamentos (CTM)
do Instituto de Tecnologia em Fármacos
(Farmanguinhos/Fiocruz).

O curso Cultura Portátil CDD, ini-
ciado em maio, visa capacitar as insti-
tuições da comunidade para que elas
elaborem e formatem seus próprios
projetos culturais. Os conhecimentos
adquiridos no curso permitem que os
artistas se organizem melhor. “O obje-
tivo maior do curso é dar ferramentas
para esses artistas formalizarem
projetos que ainda têm caráter
informal, tornando suas atividades
profissionais e conseguindo captar
recursos por meio das leis de incentivo
à cultura”, explica uma das coorde-
nadoras do projeto, Juliana Mattar.

No momento, o curso está no
módulo de apresentação de projetos,
no qual cada instituição participante
deve expor seu projeto e discuti-lo com
professores e alunos. “Há sempre uma
aplicação prática do conteúdo minis-
trado em aula. Os projetos que eles
estão expondo agora são resultados
dessa dinâmica do curso”, afirma a
coordenadora pedagógica do curso,
Márcia Zanelatto. Em síntese, um
grupo cultural, quando apresenta um
projeto bem estruturado, tem mais
chances de ser chamado para partici-
par de eventos, ganhando visibilidade.

Nesse sentido, ao final do curso,
será realizada a Feira de Projetos, onde
as instituições participantes terão a
oportunidade de montar estandes e
apresentar seus trabalhos. A feira será
visitada por representantes do Serviço
Social do Comércio (Sesc), Serviço
Social da Indústria (Sesi) e Associação
Comercial e Industrial de Jacarepaguá
(Acija), entre outros. Convites e par-
cerias podem aparecer como resul-
tados desse evento, que já começou a
ser planejado pelas 16 instituições que
frequentam o curso Cultura Portátil.

O projeto foi incentivado pela
supervisora do setor de Gestão Social do
CTM/ Farmanguinhos, Magali Chuquer.
Conta, ainda, com a participação do
sociólogo Jacob Portela e da contadora
Tânia Santos, que também trabalham no
setor. O projeto vislumbrou na arte e na

cultura uma alternativa para a promoção
da qualidade de vida no entorno do CTM.
“A capacitação das instituições permite
que elas possam se beneficiar de editais
de fomento, organizando-se no sentido
de captar recursos, públicos ou privados,
e desenvolver atividades autossus-
tentáveis”, explica a equipe. “Com isso,
além da formação profissional de
empreendedores culturais na comu-
nidade, será possível dinamizar a
economia local, tornando as atividades
culturais já desenvolvidas por estes
agentes uma importante fonte de renda
e emprego para os moradores. Manter e
ampliar as redes culturais já formadas
inclui a construção da cultura de paz, com
respeito à diversidade étnica, de gênero
e religiosa”, justificam.

A expectativa é que as instituições
participantes do curso atuem como multi-
plicadoras. “Essas instituições interagem
com outras na comunidade e funcionam
como multiplicadoras de conhecimento,
o que facilita a geração de emprego e
renda. A revitalização da cultura na comu-
nidade fortalece uma imagem positiva
da mesma e abre precedentes para a
formação de grandes parcerias, viabili-
zando uma rica produção cultural na
região”, celebram os autores do projeto.
“Vejo aqui na Cidade de Deus um grupo
muito comprometido, disposto a se ajudar,
a trocar conhecimentos. E esse grupo vem
aumentando e se solidificando cada vez
mais”, resume Juliana.

Muito além
do funk
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Lugar de
criança também
é fora da escola
Crianças e adolescentes saem
da sala de aula convencional
para conhecer espaços
culturais e pontos turísticos da
cidade do Rio de Janeiro

urismo ecológico, histórico,
cultural, científico e de lazer:
todas as modalidades de tu-

rismo podem contribuir para o aprendi-
zado dos alunos, formando cidadãos mais
críticos, reflexivos e participativos e esti-
mulando a valorização e a preservação
dos patrimônios sociais e culturais da ci-
dade. Convencidos desse potencial trans-
formador do turismo pedagógico, um gru-
po de profissionais do Instituto de
Tecnologia em Fármacos (Farmangui-
nhos/Fiocruz) decidiu arregaçar as man-
gas e elaborar um projeto que propor-
cionasse a crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social os be-
nefícios das atividades extra-classe. As-
sim surgiu o projeto Turismo Pedagógi-
co: um Novo Olhar sobre a Cidade.

A proposta da equipe de Farman-
guinhos está sendo desenvolvida com
129 alunos de 6 a 15 anos matriculados
em escolas públicas da Cidade de Deus,
na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Já par-
ticiparam do projeto as Escolas Munici-
pais Leila Barcellos, José Clemente e
Alberto Rangel. No “pacote” ecológi-
co, os estudantes já conheceram o Par-
que Estadual da Pedra Branca, o Jardim
Botânico e a Floresta da Tijuca. No “pa-
cote” histórico, estiveram no Museu His-
tórico Nacional, no Museu Imperial de
Petrópolis e na Ilha Fiscal.

“O passeio à Ilha Fiscal foi até ago-
ra o mais marcante. Levamos um grupo
que tinha dificuldade de aprendizado.
Eles ficaram concentrados na atividade
e escutaram atentamente a guia local
descrevendo o fato histórico. Foi impres-
sionante a curiosidade que eles demons-
traram pelo lugar e pela história. Até a
guia elogiou o comportamento e o in-

teresse daqueles alunos”, conta um dos
coordenadores do projeto, o sociólogo
Jacob Portela. Biblioteca Nacional, Mu-
seu de Astronomia e Theatro Municipal
são outros exemplos de pontos turísticos
que serão visitados. “A pretensão não é
um simples passeio, mas uma atividade
educacional que contextualize a teoria
do real, em um espaço de ensino fora
das quatro paredes de uma sala de aula”,
destacam os responsáveis pela iniciativa.

Para eles, o turismo é uma impor-
tante ferramenta pedagógica no proces-
so de construção do conhecimento, na
medida em que os passeios aos espa-
ços culturais e aos pontos turísticos po-
dem integrar, de forma eficiente e
prazerosa, conteúdos curriculares de
várias disciplinas. De acordo com a equi-
pe do projeto, apesar das vantagens do
turismo pedagógico, as escolas da rede
pública ainda encontram muitas dificul-
dades para oferecê-lo aos alunos, des-
de o desconhecimento sobre os bens
culturais da cidade até a falta de recur-
sos para obter transporte, lanche, ingres-
sos e suporte técnico de profissional da
área de turismo.

“Mais de 90% dos alunos nunca
tinham ido aos pontos turísticos visita-
dos e o mundo de muitos deles era res-
trito à área da comunidade. A novidade
para esses alunos não está apenas no
momento da visita, mas também no
caminho percorrido pelo ônibus. No tra-
jeto, percebemos o deslumbramento e
a curiosidade deles com os viadutos, o
porto, o aeroporto, a Baía de Guanabara
etc. Num dos passeios passamos pelo
Engenhão e foi aquela festa”, lembra
Portela. Esses resultados indicam que o
projeto está alcançando
seu objetivo: ampliar o
acesso de crianças e
adolescentes ao patri-
mônio histórico-cultural
do Rio de Janeiro, por
meio da realização de
passeios e da confecção
de trabalhos após as vi-
sitas, visando elevar os
índices de aprendizado
e sucesso escolar.

Outros objetivos
do projeto são: mobili-
zar, motivar e integrar

diretores, professores e acadêmicos da
área de turismo, destacando a impor-
tância do turismo para a comunidade e
para o processo de aprendizado dos alu-
nos; e elaborar roteiros turístico-pedagó-
gicos, atividade que envolve acadêmicos
de turismo e professores das escolas da
rede pública, visando incluir nos passei-
os, de forma lúdica e inovadora, con-
teúdos curriculares multidisciplinares.

“Temos tido o apoio irrestrito das
escolas: professores e diretores perce-
bem o projeto não como apenas uma
atividade de lazer, mas como uma pro-
posta amarrada metodologicamente.
Além disso, os acadêmicos que traba-
lham no projeto, dos cursos de peda-
gogia e turismo da Universidade Estácio
de Sá, parceira do projeto, têm a opor-
tunidade de aplicar as teorias na práti-
ca”, diz Portela. É importante destacar
também o apoio da Secretaria Municipal
de Educação por meio da 7ª Coor-
denadoria Regional de Educação. “Os
roteiros são elaborados em consonân-
cia com os conteúdos curriculares mi-
nistrados aos alunos durante o ano
letivo. Durante as visitas, professores e
acadêmicos fazem intervenções cha-
mando a atenção dos alunos para os
conteúdos relacionados aos locais visi-
tados”. A proposta tem surtido efeito.
Com foco nos estudantes com maior
dificuldade de aprendizado, muitas ve-
zes estigmatizados como “alunos-pro-
blema”, o projeto vem despertando as
potencialidades dessas crianças e ado-
lescentes. “Ao propor um aprendizado
inovador, a iniciativa está conseguindo
despertar nestes alunos a vontade de
aprender”, resume o sociólogo.
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Ensinar e
aprender:
um processo
coletivo
Pesquisadores, comunidade
e movimentos sociais
constroem juntos cursos de
qualificação profissional

ma iniciativa para a forma-
ção profissional de jovens e
adultos que contemple as
singularidades locais e con-

tribua para a maior inserção política e
sociocultural da população: assim
pode ser definido o projeto Educação,
Cultura e Cidadania – Territorializando
a Proposta da Politecnia nas Comu-
nidades Circunvizinhas aos Campi
Manguinhos e Mata Atlântica. Basica-
mente, a ideia é oferecer cursos aos
moradores das comunidades vizinhas
à Fiocruz. Mas com um grande dife-
rencial: o desenho e o currículo dos
cursos serão construídos a partir das
características e demandas das comu-
nidades. E tem mais: a construção dos
cursos será desenvolvida conjuntamen-
te por pesquisadores e professores da
Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio (EPSJV) e por moradores e
representantes de movimentos sociais.

“Embora tenhamos pesquisado-
res e comunidade com conhecimen-
tos diversos e distintos, entendemos
que o saber a ser trabalhado e apro-
priado será coletivo, não distinguindo
o saber científico do saber popular”,
afirma a coordenadora do projeto,
Grácia Maria de Miranda Gondim. Os
diferentes saberes, portanto, são com-
plementares e interdependentes.
Entretanto, para que o projeto se con-
cretize, é necessário muito diálogo.

Já foram realizados cerca de dez
encontros com moradores e represen-
tantes dos movimentos sociais. As pri-
meiras reuniões tinham como objetivo
apresentar a proposta e ouvir as críti-

cas, comentários e sugestões, para,
então, adequar melhor o projeto às
demandas locais. “Sem essa constru-
ção coletiva, o projeto se limitaria a um
conjunto de relatórios. Ou seja: só exis-
te projeto porque há participação, diá-
logo e pactuação”, diz a coordenadora.

Agora, os participantes estão sen-
do organizados em grupos de traba-
lho vinculados ao projeto por meio de
bolsas de estudo, cuja finalidade é
motivar e fortalecer a inserção das
comunidades no desenvolvimento da
pesquisa-ação colaborativa – estraté-
gia metodológica fundamental para a
formulação dos currículos. Esses gru-
pos de trabalho se constituem em es-
paços privilegiados de aprendizagem
pela articulação do ensino com a pes-
quisa na elaboração dos desenhos dos
cursos, consolidados em oficinas,
workshops e seminários. A novidade
nesse percurso é realizar, simultanea-
mente, no processo de implementação
do projeto, a qualificação das pessoas
envolvidas, oferecendo elementos te-
óricos e práticos da educação profissi-
onal em saúde para o passo seguinte:
a construção dos currículos.

“É bom destacar que, em qual-
quer processo formativo regulado pelo
Ministério da Educação e ofertado por
uma instituição de ensino e pesquisa
focada na educação politécnica em
saúde, temos que seguir alguns pas-
sos e elementos das propostas conti-
das tanto nos currículos nacionais
quanto no projeto político pedagógico
da escola. No entanto, o que quere-
mos é, a partir daí, construirmos um
novo currículo, pactuado e comparti-
lhado com os atores sociais dos terri-
tórios, contemplando elementos
teóricos e práticos vinculados ao con-
texto daqueles territórios. Os novos
currículos têm que fazer sentido para
as pessoas que irão ingressar no pro-
cesso de formação”, explica Grácia.

Reuniões sistemáticas têm sido
realizadas tanto em Manguinhos
quanto no Campus da Fiocruz Mata
Atlântica. A meta é que os cursos, cer-
tificados pela EPSJV, sejam implan-
tados em 2011, com 120 pessoas
inscritas numa primeira etapa. Serão
três cursos: técnico em meio ambiente

integrado ao ensino médio na oferta
da educação de jovens e adultos, com
cerca 2,5 mil horas de aula; espe-
cialização técnica em gestão socio-
política do território, com 180 horas de
aula; e capacitação de docentes para
conduzir o processo formativo, com
cerca de 500 horas de aula.

A capacitação de docentes de-
monstra a autossustentabilidade do
projeto, que visa, ainda, consolidar as
bases dos Polos Territorializados de
Educação Profissional em Saúde– es-
truturas da EPSJV com gestão colegiada
junto às comunidades. “Os polos são
uma iniciativa da Escola Politécnica da
Fiocruz no sentido de iniciarmos com
mais vigor um processo de educação
territorializada em Manguinhos e na
Mata Atlântica. A proposta é incluir a
população de fato no processo de en-
sinar e aprender, entendendo que a
educação politécnica é uma formação
integral, não só voltada para o merca-
do de trabalho, mas, sobretudo, para
formação de sujeitos construtores de
suas vidas, de sua liberdade e de sua
autonomia”, afirma a coordenadora.

Grácia, que também está à fren-
te do Polo de Educação Profissional em
Saúde Territorializado nos Campi
Manguinhos e Mata Atlântica (Terra-
mata), descreve a iniciativa como “um
movimento sinérgico de construção de
cidadania e conhecimento científico-
popular”. “As pessoas envolvidas –
pesquisadores, comunidade e movi-
mentos sociais – estão muito confian-
tes e eu diria até apaixonadas pela
proposta”, comemora.

U

Fotos cedidas pelos coordenadores dos projetos
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ATENÇÃO INTEGRADA

Iniciativa Teias leva
atenção integrada e
inovação para
Manguinhos

Saúde em

Isabela Schincariol

airro da Zona Norte do
Rio de Janeiro, com-
posto por 13 comuni-
dades que totalizam

cerca de 50 mil moradores, Man-
guinhos apresenta um dos piores
Índices de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH) da cidade. Mas a ex-
pectativa é transformar essa
realidade: depois de ser incluído
no Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) do governo
federal, agora o Complexo de
Manguinhos foi contemplado pela
iniciativa Território Integrado de
Atenção à Saúde (Teias) – Escola
Manguinhos, coordenado pela Es-
cola Nacional de Saúde Pública
Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz).

construção
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O Teias – Escola Manguinhos é
fruto de uma cooperação entre dife-
rentes unidades da Fiocruz, o Gover-
no do Estado do Rio de Janeiro e a
Secretaria Municipal de Saúde e De-
fesa Civil do Rio de Janeiro. A propos-
ta é conformar o bairro como um
território de atenção integrada à saú-
de e um espaço de inovação no ensi-
no e na geração de conhecimento
científico e tecnológico. Os objetivos
são promover o acesso às ações e aos
serviços de saúde e garantir melhorias
nas condições de vida da população.
Partindo do princípio de que a saúde
é um fator de desenvolvimento e não
um gasto, essa iniciativa aprofunda e
atualiza os desafios do Sistema Único
de Saúde (SUS) num contexto contem-
porâneo, a fim de concretizar, de fato,
a meta da universalidade, equidade e
integralidade.

“Com o Teias – Escola de Man-
guinhos, queremos consolidar a ideia
de uma atenção primária que se inse-
re na lógica da construção da saúde, e
não apenas na lógica de produção de
serviços simplificados ou básicos de
saúde”, explica o diretor da Ensp, An-
tônio Ivo de Carvalho. A iniciativa visa
integrar as ações de promoção, preven-
ção e assistência em saúde. Para isso,
reúne as competências das equipes de
Saúde da Família, Saúde Bucal, Cen-
tros de Atenção Psicossocial e Núcleos
de Apoio às Equipes de Saúde da Fa-
mília, que vão atuar como uma peque-
na rede social e assistencial, com ações
de ensino, pesquisa e inovação. A con-
cepção desse trabalho se baseia na pro-
moção da saúde, na participação
comunitária e na intersetorialidade para
a transformação das condições locais.
A ideia é integrar o cuidado à saúde
com ações em educação, cultura, as-
sistência social, esporte e lazer.

“Dispomos de um grande acú-
mulo de experiências nesse território
provenientes das diferentes unidades
da Fiocruz. Não apenas de vivências
voltadas para a atenção médica e a
promoção à saúde, mas também para
aspectos sobre a maneira de pensar o
território efetivamente de forma inte-
grada. A reorganização e a requalifi-
cação dos processos de trabalho

refletirão na maneira como a popula-
ção constrói sua identidade e suas ex-
periências em Manguinhos”, enfatiza
o presidente da Fiocruz, Paulo Gade-
lha. E essas possibilidades não serão
limitadas ao território de Manguinhos:
elas estarão disponíveis também para
outros locais onde a Fiocruz se insere.
“Em especial, no Rio de Janeiro, os
campi da Fundação estão situados em
um corredor de territórios de desafios
intensos no que se refere, entre outras
questões, ao baixo nível do IDH e à
ausência do poder público em diversos
sentidos. Se trabalharmos com sinergia,
essa será uma experiência inédita, fan-
tástica e exemplar”, completa Gadelha.

Reforços em
serviço e pesquisa

Durante quase 50 anos, Mangui-
nhos contou apenas com um único
equipamento de saúde, o Centro de
Saúde Escola Germano Sinval Faria da
Ensp. Com as ações do PAC e do Tei-
as, o bairro já recebeu uma Unidade
de Pronto Atendimento (UPA), em fun-
cionamento desde março de 2009, e a
Clínica da Família Victor Valla, inau-
gurada em abril de 2010. Receberá,
ainda, um Núcleo de Apoio Multipro-
fissional à Saúde da Família e uma Clí-
nica de Saúde da Família. Também
está previsto o aumento do número de
Equipes de Saúde da Família para 16,
o que possibilitará a cobertura de
100% do território. O Centro de Saú-
de Escola da Ensp permanecerá em
funcionamento. Contudo, seu papel
será redefinido, voltado à organização
e à gerência dessas equipes.

Além da assistência à saúde, em
2010, o Teias – Escola Manguinhos foi
reforçado com uma linha de pesquisa
no Programa de Desenvolvimento e
Inovação Tecnológica em Saúde Pública
(PDTSP) da Vice-Presidência de Pes-
quisa e Laboratórios de Referência da
Fiocruz. O PDTSP, criado em 2001,
tem como missão apoiar a inovação
tecnológica no campo da saúde
pública, isto é, a transformação de
ideias em produtos, processos e
abordagens tecnologicamente novos
ou significativamente aprimorados,
para oferecer soluções que atendam

às necessidades de saúde da popu-
lação brasileira.

“Além do compromisso com a
pesquisa e com a produção de conhe-
cimentos a respeito dessa nova
experiência, a Ensp terá, em especial,
a responsabilidade contratualizada de
gerenciar a prestação de serviços de
qualidade à população”, afirma
Antônio Ivo. “Esse desenvolvimento,
junto com a Fiocruz como um todo e
por intermédio do Centro de Saúde
Escola, representa a evolução da
própria relação da Ensp com o sistema
no nível local”, completa o diretor.
Pelo visto, bons ventos sopram a favor
de Manguinhos.

Mais Saúde
O Teias – Escola Manguinhos

está inserido no Programa Mais
Saúde – Direito de Todos do PAC
Saúde. São metas do programa:
ampliação da atenção básica para
130 milhões de brasileiros; oferta
de atenção hospitalar de qualida-
de em todos os níveis para o con-
junto da população; e organização
de redes assistenciais, com a
estruturação dos Territórios de
Atenção Integrada à Saúde. O pla-
no de ação está dividido em qua-
tro grandes eixos: promoção e
atenção à saúde: a família no cen-
tro da mudança; gestão, trabalho
e participação; produção, desenvol-
vimento e cooperação em saúde;
e mais acesso e melhor qualidade.
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para todos
os lados

Novo espaço de divulgação
científica da Fiocruz permite aos
visitantes acompanharem de
perto os comportamentos e
hábitos desses insetos

Borboletas
DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
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rês espécies de insetos en-
contradas no Brasil e nas
Américas – olho-de-coruja
(Caligo illioneus),  borbo-
leta-brancão (Ascia mo-

nuste) e Júlia (Dryas Iulia) – ganharam
um cantinho especial no campus da
Fiocruz em Manguinhos, no Rio de
Janeiro. Desde agosto, elas são a atração
do Jardim das Borboletas, espaço de di-
vulgação científica que combina ciên-
cia com arte, aprendizado com diversão
e conhecimento com delicadeza. Num
espaço de 84 metros quadrados, os
visitantes podem acompanhar de perto
dezenas de borboletas. Guiados por
monitores, conhecem as características
desses insetos, como hábitos alimentares
e reprodução. Ao final do programa,
saberão a diferença entre uma borboleta
e uma mariposa, o tempo de vida das
borboletas, qual o segredo de suas cores
variadas, como fazem para escapar dos
predadores e as armas de que dispõem
para sobreviver no mundo animal. O pú-
blico é orientado a não tocar nas borbo-
letas, mas nada impede que elas
pousem em visitantes de sorte.

Para o idealizador do borboletário,
o entomologista (especialista em insetos)
Ricardo Lourenço, do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz), a oportunidade de
contato direto com as borboletas pode
revelar futuros cientistas. “Além da
beleza e do colorido proporcionado pelos
exemplares, o visitante ainda poderá
acompanhar de perto a rotina desses
animais, desde sua alimentação com o
néctar das flores até a cópula e a
oviposição. O contato direto com o inse-
to vivo, observando sua morfologia e
hábitos, pode estimular a vocação de
futuros naturalistas, no caso dos jovens.
Além disso, leva à reflexão sobre como
a biodiversidade é importante por si só
e para a preservação do equilíbrio
ecológico do planeta”, destaca o pesqui-
sador, um dos criadores da exposição
Insetos na cultura brasileira, realizada no
Museu da República no início do ano.

O sucesso da exposição, que tam-
bém contava com um borboletário,
incentivou a Fiocruz a montar o Jardim
das Borboletas. “Firmamos o compromis-
so de trazer o borboletário para o campus
de Manguinhos, onde mais pessoas
pudessem visitá-lo e experimentar aquela

sensação de encantamento. Há, ainda,
um cunho social no projeto. Vamos treinar
trabalhadores de jardinagem da Funda-
ção e jovens da comunidade para cuidar
das borboletas. É uma forma de fortalecer
neles o pertencimento ao mundo da
ciência”, conta a vice-presidente de
Pesquisa e Laboratórios de Referência da
Fiocruz, Claude Pirmez, lembrando que
o borboletário fica em frente ao Pavilhão
Lauro Travassos, que foi justamente um
especialista em borboletas.

Dez monitores, incluindo alunos de
graduação em biologia e pedagogia e
estudantes do Ensino Médio, orientam
os visitantes – grupos de dez a 20
pessoas por vez – durante o passeio pelo
Jardim das Borboletas, num processo de
interatividade e descobertas. As ativi-
dades continuam do lado de fora, por
meio de uma trilha ecológica na qual o
público é convidado a caminhar pelas
áreas verdes do campus e observar o
meio ambiente, a flora e a fauna local.
“O jardim faz parte de uma série de
atividades que estamos organizando
dentro do contexto do Ano Internacional
da Biodiversidade, definido como 2010
pela Organização das Nações Unidas
(ONU). Nosso objetivo é despertar o
interesse de pessoas de todas as idades
sobre a importância e a beleza da
diversidade biológica do Brasil, uma das
maiores do mundo”, diz a chefe do
Museu da Vida da Casa de Oswaldo
Cruz (COC/Fiocruz), Luisa Massarani.
“Além disso, no contexto da Fundação,
queremos mostrar ao público a biodiver-
sidade do nosso campus. Afinal, poucos
dos que passam pela poluída e engar-
rafada Avenida Brasil se dão conta da
beleza que temos aqui”.

No Jardim das Borboletas, além
dos insetos, as plantas também são
destaque. Segundo a arquiteta paisa-
gista de meio ambiente Guta Cabral,
da Diretoria de Administração do
Campus (Dirac/Fiocruz), foram selecio-
nadas espécies vegetais de néctar para
o borboletário, como a margaridinha,
a petúnia e a azaleia. Algumas estão
sendo cultivadas no Horto da Funda-
ção, como o girassol mexicano e a
gérbera. O projeto conta, ainda, com a
participação do Centro de Criação de
Animais de Laboratório (Cecal/Fiocruz)
e com o apoio da Estação das Docas.

Serviço
Visitação agendada de terça a
sexta-feira, das 9h às 16h30.
Visitação livre aos sábados, das
10h às 16h.
Entrada gratuita.
Informações: (21) 2590-6747,
(21) 3865-2150 e
recepcaomv@coc.fiocruz.br
Até dezembro.

T
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EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL

Mciência,

Pablo Ferreira

edicamentos injetáveis,
caso contaminados por
bactérias, vírus ou subs-
tâncias tóxicas, podem
até levar a morte. Hoje,

os testes para detectar contaminação
nesses medicamentos utilizam coelhos.
No futuro, os animais poderão ser
substituídos por amostras de sangue
humano. “Provou-se que o sangue
humano conservado por meios espe-
cíficos de congelamento detecta a
mesma quantidade de contaminação
que os testes em coelhos, o que sugere
a dispensa de seu uso no futuro”, o
biólogo Octavio Presgrave, pesquisador
do Instituto Nacional de Controle de
Qualidade em Saúde (INCQS/Fiocruz).
O trabalho recebeu uma menção hon-
rosa na 24ª Reunião Anual da Fede-
ração de Sociedades de Biologia
Experimental (FeSBE), realizada no ano
passado em Águas de Lindóia (SP).

Há mais de 20 anos são desenvolvidos –
com sucesso – métodos alternativos

ao uso de animais em pesquisa

menos polêmica

Mais
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Este é apenas um exemplo das
pesquisas que o INCQS desenvolve há
mais de 20 anos com o objetivo de
minimizar o uso de animais de labora-
tório. No Brasil, a discussão sobre o uso
de animais de laboratório ainda era
incipiente no final dos anos 1980. Ins-
pirados nos debates que já ocorriam
no exterior, cientistas do Instituto da
Fiocruz começaram a estudar o assun-
to. Assim, já em 1989, publicavam um
primeiro artigo que propunha a redu-
ção de 80 para apenas seis ratos em
um teste de toxicidade em medica-
mentos e saneantes.

De lá para cá, multiplicaram-se
os trabalhos na área. Hoje, a inves-
tigação de métodos alternativos no
INCQS envolve os departamentos de
Imunologia e Farmácia e Toxicologia.
Um dos projetos visa substituir os
coelhos nos testes que avaliam a
irritação causada por medicamentos e
cosméticos, principalmente colírios e
xampus. Os métodos alternativos usam
sangue de carneiro e ovo de galinha
(mais especificamente uma membrana
do ovo chamada corioalantóide).
“Verificamos que a membrana corio-
alantóide sofre os mesmos efeitos
vasculares observados na mucosa do
olho humano, quando em contato com
os produtos estudados”, relata a
médica veterinária Rosaura Presgrave.
No caso do sangue de carneiro,
alterações em proteínas sanguíneas e
o rompimento das células vermelhas
indicam o potencial de irritação dos
produtos. “Nossos resultados indicam
que ambas metodologias são pro-
missoras para a substituição do coe-
lho”, completa. O trabalho também
recebeu menção honrosa na 16ª
Reunião Anual de Iniciação Científica
da Fiocruz, em 2009.

E os exemplos não param por aí.
O Departamento de Imunologia do
INCQS é o que mais exige testes em
animais, necessários ao controle de
qualidade de vacinas (como a tríplice
bacteriana), medicamentos biológicos
(como a eritropoietina, usada por pa-
cientes renais) e soros hiperimunes
(como antirrábico e antiofídicos). Para
reduzir o número de animais, o depar-
tamento desenvolve alternativas que

incluem métodos estatísticos e técni-
cas alternativas.

Em 1997, a bióloga Catia Inês
Costa começou a trabalhar com kits
comerciais do tipo Elisa (o mesmo
utilizado para detecção do vírus HIV,
dentre outros) para avaliar a potência
de vacinas contra a hepatite B. Tradi-
cionalmente, a avaliação da potência
é feita por meio da inoculação da vacina
em camundongos, que, posterior-
mente, têm seu sangue analisado
quanto à presença de anticorpos contra
a doença. Gradativamente, Catia foi
substituindo o ensaio in vivo pelo in
vitro, até que, em 2002, não precisava
mais dos animais. “Com isso, estamos
evitando o sacrifício de cerca de 4 mil
camundongos por ano”, destaca a
pesquisadora. Em 2009, aproveitando
o trabalho desenvolvido desde 1997,
Catia otimizou e validou uma metodo-
logia que emprega o mesmo princípio
dos kits Elisa comerciais. “Isso abre a
possibilidade de, no futuro, essa meto-
dologia ser empregada para a avaliação
da potência da vacina contra a hepatite
B, sem a necessidade de comprar os
kits comerciais”, afirma a bióloga.

Já o médico veterinário Wlamir
Moura tem trabalhado com métodos
estatísticos. Ele fez uma análise retros-
pectiva dos ensaios de potência para
a vacina contra a raiva. O objetivo era
avaliar os efeitos da redução no nú-
mero de camundongos sobre a preci-
são dos resultados. “A conclusão foi
positiva”, resume. Isto é: os resulta-
dos eram precisos mesmo com um
número menor de animais.

Tanto empenho tem reconheci-
mento nacional e internacional. Em
2009, pela primeira vez, dois represen-
tantes do INCQS, o biólogo Octavio
Presgrave e o médico veterinário Wlamir
Moura, foram convidados como pales-
trantes no mais importante evento da
área: o 7º Congresso Internacional so-
bre Alternativas ao Uso Animal nas Ci-
ências da Vida, realizado em Roma.

Para este ano, os pesquisadores
da Fiocruz organizam o 2º Encontro
sobre Métodos Alternativos ao Uso de
Animais para Fins Regulatórios (Emalt),
com participação de pares do Brasil e
do exterior, e de representantes da in-

dústria. “Esse evento, que ocorrerá
entre os dias 1o e 3 de dezembro, tem
como objetivos disseminar a importân-
cia dos métodos alternativos; estreitar
os laços com grupos que, como nós,
trabalham com o tema; e o mais im-
portante: realizar uma discussão com
os setores envolvidos sobre a aceitação
regulatória dos métodos alternativos”,
afirma a vice-diretora de Vigilância Sa-
nitária do INCQS, Isabella Delgado.

Nesse contexto, o financiamen-
to é uma questão central, não só para
a realização do Emalt, mas também
para a continuidade e o avanço das
pesquisas em métodos alternativos.
Para se ter uma idéia, segundo os pes-
quisadores, pode-se gastar até R$ 3
milhões para se validar uma técnica
nova. No entanto, uma vez validadas,
as metodologias alternativas apresen-
tam custos que chegam a ser 70%
menores, além da economia relacio-
nada a gastos com a manutenção de
animais e a infraestrutura de biotérios.

“Sempre que podemos, nós subs-
tituímos os animais ou estudamos for-
mas de substituí-los. Quando, no
entanto, isso não é possível, buscamos
minimizar sua dor e estresse, enrique-
cemos o ambiente onde vivem e apri-
moramos métodos estatísticos para
evitar novos testes”, explica Octavio
Presgrave. “Por hora, há áreas em que
os métodos alternativos não são possí-
veis. Nesse caso, seu uso é indispen-
sável”, lembra Isabella Delgado.

“Testes em animais
são necessários
para controlar a
qualidade de

vacinas,
medicamentos

biológicos e soros
hiperimunes”
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Editora Fiocruz
www.fiocruz.br/editora | Tel.: (21) 3882-9039/41

Família em foco
O novo título da coleção Criança, mulher e
saúde destaca as mudanças ocorridas na
instituição família e reflete, sob uma pers-
pectiva interdisciplinar, sobre as relações
entre o campo da família e o das políticas
públicas. A coletânea reúne 16 capítulos
e 21 autores. Um dos artigos é assinado
pelas pesquisadoras da Fiocruz Suely
Deslandes e Mariana Barcinski, que

discutem “como as iniciativas e os serviços
de atendimento têm, tradicionalmente, abordado as famílias

que vivenciam dinâmicas violentas”.

Família contemporânea e saúde: significados, práticas e
políticas públicas. Leny A. Bomfim Trad (org.)
R$ 49

Conceito em (re)construção
Como o Brasil e o Canadá incorporaram
a proposta de promoção da saúde? Para
responder a esta questão, o livro
Promoção da saúde – fruto de uma tese
de doutorado defendida no Instituto de
Ciências Sociais da Universidade de
Brasília – discute questões relacionadas a
participação social, intersetorialidade,
forma de gestão e qualidade de vida.

Promoção da saúde: a construção social de um conceito em
perspectiva comparada. Lucíola Santos Rabello
R$ 32

O SUS e o estado do RJ
“Trata-se de um livro que marcará o
início de uma nova época na saúde
coletiva”. Assim o professor de saúde
coletiva Gastão Wagner de Sousa
Campos, da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp) descreve A
gestão do SUS no âmbito estadual:
o caso do Rio de Janeiro, obra
organizada por pesquisadores do
Departamento de Administração

e Planejamento de Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública
(Ensp/Fiocruz). Ao longo de 380 páginas, os autores discutem
temas como o papel do gestor estadual no SUS; formulação e
implementação de políticas de saúde no estado; conselhos de
saúde; o sistema de vigilância sanitária; o financiamento do SUS
na esfera estadual; gestão do trabalho e da educação;
desempenho hospitalar; e assistência às urgências e emergências,
entre outros.

A gestão do SUS no âmbito estadual: o caso do Rio de Janeiro
Maria Alicia D. Ugá, Marilene de Castilho Sá, Mônica Martins e
Francisco Campos Braga Neto (orgs.)
R$ 58

Combate à varíola revisitado
Novo título da coleção História e
saúde, Vacina antivariólica traz
contribuições inéditas ao analisar as
ações de combate à varíola durante
o século 19 e o início do século 20.
Ela descreve a criação e as ações do
Instituto Vacínico Municipal do Rio
de Janeiro, dirigido pelo barão de
Pedro Affonso, e comenta os conflitos
com a nova geração de higienistas
liderados por Oswaldo Cruz. Segundo a historiadora Maria
Amélia M. Dantes, professora da Universidade de São Paulo (USP),
“o texto ultrapassa o âmbito de um estudo de caso e contribui
decisivamente para reflexões mais gerais sobre o papel de
diferenciados fatores, como a ação do Estado e de outros setores
sociais na implantação de práticas científicas no Brasil”.

Vacina antivariólica: ciência, técnica e o poder dos homens,
1808-1920. Tania Maria Fernandes
R$ 20

Saúde primata
Pautado por questões éticas e de biosse-
gurança, o livro Biologia, manejo e medi-
cina de primatas não humanos na
pesquisa biomédica discute desde
questões históricas até a evolução e as
perspectivas da primatologia, o que
envolve, por exemplo, a conservação
de recursos genéticos. Uma série de
outros aspectos é abordada, inclu-

indo taxonomia, biologia da reprodução, comportamento
e bem-estar animal e controle sanitário, entre outros.

Biologia, manejo e medicina de primatas não humanos na
pesquisa biomédica
Antenor Andrade, Márcia Cristina Ribeiro Andrade, Antônio da
Mota Marinho e Josane Ferreira Filho (orgs.)
R$ 85

Atenção psicossocial
Uma profunda reflexão sobre a
Reforma Psiquiátrica em suas di-
mensões política, histórica, episte-
mológica, técnico-assistencial e
sociocultural: esta é a proposta do
livro Rupturas e encontros, novo título
da coleção Loucura e civilização. Fruto
de uma tese de doutorado defendida
na Escola Nacional de Saúde Pública
(Ensp/Fiocruz), a obra discute a diver-
sidade, a abrangência e a complexidade da reforma, apontando
seus dilemas e desafios para a construção de um novo paradigma,
o da atenção psicossocial.

Rupturas e encontros: desafios da Reforma Psiquiátrica
brasileira. Silvio Yasui
R$ 25
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Chagas iconográfico

Carlos Chagas, um
cientista do Brasil

Simone Kropf
e Aline Lacerda

Editora Fiocruz
(21) 3882-9039 / 9007
editora@fiocruz.br
www.fiocruz.br/
editora

R$ 70

otografias, charges, ca-
r icaturas,  desenhos,
ilustrações científicas,
documentos museoló-
gicos e textuais (cartas,

anotações de pesquisa, matérias de jor-
nal, publicações e diplomas): estes são
alguns dos principais insumos que as
pesquisadoras Simone Kropf e Aline La-
cerda, da Casa de Oswaldo Cruz (COC/
Fiocruz), utilizaram para compor o livro
Carlos Chagas, um cientista do Brasil.
A obra, que integra o conjunto de inici-
ativas empreendidas pela Fiocruz, em
2009, para a comemoração do primei-
ro centenário da descoberta da doen-
ça de Chagas, apresenta a trajetória
bibliográfica do médico e pesquisador
Carlos Chagas (1878-1934) por meio,
fundamentalmente, de imagens.

“Nosso intuito é gerar uma com-
posição múltipla que forneça ao leitor
uma compilação dos mais expressivos
documentos relativos à vida e à obra
desse importante cientista”, afirmam
as pesquisadoras. Os registros utiliza-
dos foram selecionados, sobretudo, no
vasto acervo da COC, mas também
em conjuntos arquivísticos de outras
instituições no Rio de Janeiro, em
Minas Gerais e São Paulo. “O arquivo
pessoal de Carlos Chagas, sob a
guarda da COC, expressa as múltiplas
dimensões dessa trajetória que asso-
ciou, de modo estreito, ciência, saúde
pública e projetos/debates sobre a
nação, e que, ao fazê-lo, gerou expres-
sivos impactos no campo da medicina,
mas também no universo cultural mais
amplo da sociedade brasileira”.

Escrito em duas línguas (portugu-
ês/inglês), o livro é constituído por 12
capítulos que, no início, apresentam um
pequeno texto sobre os conteúdos his-
tóricos essenciais dos temas: a infância
de Carlos Chagas; sua formação médi-
ca; as campanhas que realizou contra
a malária; a descoberta da doença que
leva seu nome; os estudos sobre este
assunto; a polêmica em torno da nova
enfermidade; a expedição que fez à

Amazônia; sua atuação como diretor
do Instituto Oswaldo Cruz (IOC) e como
gestor da saúde pública federal; sua
atividade como professor; alguns aspec-
tos de sua vida pessoal e familiar; e,
por fim, premiações e títulos que con-
quistou ao longo da carreira.

“A opção por inserir citações his-
tóricas na narrativa foi estratégia de
contextualização dos documentos vi-
suais e de estabelecimento de cone-
xões entre as imagens e visões do
mundo de diferentes atores sociais que,
de alguma maneira, estabeleceram re-
lações com os temas tratados”, expli-
cam as pesquisadoras. “Construímos
‘um’ percurso para o cientista, elege-
mos contextos e fatos, perseguindo
sempre o desafio de ultrapassar os te-
mas retratados em direção a um exa-
me da natureza visual bem como da
função social desses documentos. Ao
leitor caberá estabelecer outras cone-

xões, indagar os registros a partir de
novas perspectivas, construindo, ele
também, a sua narrativa. As imagens
são terreno fértil para as interpretações
e, polissêmicas, estimulam o leitor a
conhecer o passado trilhando uma in-
finidade de caminhos”.

A expectativa é que o livro tam-
bém auxilie a divulgação do acervo so-
bre custódia da COC para especialistas,
pesquisadores, estudantes e interessa-
dos pela história da ciência e saúde
do Brasil. “Com esta publicação pre-
tendemos contribuir para propagar a
obra de Carlos Chagas, que, longe de
situar-se em um passado distante, apre-
senta plena atualidade com o presen-
te da agenda sanitária e política
relacionada às chamadas doenças tro-
picais negligenciadas, e à sua associa-
ção com a pobreza nos países em
desenvolvimento”, comenta a diretora
da COC, Nara Azevedo.
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FIO DA HISTÓRIA

Luís Henrique Amorim

m professor na ciência e
na vida. Assim Haity
Moussatché, que teria
completado 100 anos no
dia 21 de fevereiro de 2010,

é descrito por dois de seus discípulos e
companheiros nas pesquisas de fisiologia
e farmacodinâmia, Jonas Enrique Perales
Aguilar e Renato Sergio Balão Cordeiro,
ambos pesquisadores do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz). “Haity e ciência eram
a mesma coisa”, resume a filha do cien-
tista, Anna Helena Moussatché. “Onde
terminava um começava o outro e vice-
versa. Ele era impregnado e apaixonado
pela ciência e até nas situações cotidianas
sempre se questionava para escolher a
melhor opção”, relembra.

De Smirna
ao Rio de Janeiro

Moussatché nasceu em 1910, em
Smirna, na Turquia, e imigrou para o
Brasil aos 3 anos. Neste momento
inicial, a biologia e Oswaldo Cruz já
atravessariam seu caminho. Segundo
ele, em entrevista concedida em 1985,
com medo da febre amarela, muitos
imigrantes preferiam ir à Argentina. Mas
“houve um acontecimento fundamen-
tal nessa ocasião: Oswaldo Cruz aca-
bou com a febre amarela. Essa notícia
ainda não tinha chegado a Smirna e
ao Oriente. Muita gente que vinha de
lá ainda procurava a Argentina. Quan-
do desembarcavam aqui, constatavam
que era uma terra em que se podia vi-
ver perfeitamente”, contou.

Vivendo em Niterói, Moussatché
fez o curso primário e secundário no
Instituto Universitário Fluminense. De-
pois, em 1928, ingressou na Faculda-
de de Medicina do Rio de Janeiro, hoje
da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), onde teve aulas com Ál-
varo Ozório de Almeida, Thales Martins
e Deolindo do Couto e Silva. Foi em
uma das aulas de Ozório de Almeida
que ele se decidiu sobre a carreira: “Fiz
um bom curso no primeiro ano. No

Referência mundial em fisiologia,
Haity Moussatché teria completado
100 anos em 2010

Uma vida
de paixão
pela ciência

Uma vida
de paixão
pela ciência
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segundo, fui assistir a uma aula e tive
muita sorte. Depois de um longo perí-
odo fora da escola, Álvaro Ozório de
Almeida voltava a dar o curso de fisi-
ologia. Na aula inaugural, ele explicou
como os fenômenos vivos ocorrem
perfeitamente de acordo com os prin-
cípios fundamentais da Primeira Lei da
Termodinâmica. Aquilo foi para mim
um deslumbramento. É isso que eu
quero estudar: fisiologia”.

Decidido, no terceiro ano da fa-
culdade Moussatché procurou Carlos
Chagas em sua casa e Evandro Chagas
em seu consultório. Com ambos conse-
guiu a aceitação para fazer, no labora-
tório, a análise dos doentes que os dois
atendiam em ambulatório. Este foi o
primeiro contato com o IOC, no qual
ingressaria anos mais tarde e se tornaria
referência mundial em fisiologia.

Fisiologia e
farmacologia como foco

Em 1934, no IOC, trabalhando com
Miguel Ozório de Almeida, irmão de
Álvaro, Moussatché pesquisou o fenô-
meno da crio-epilepsia. Posteriormente,
investigou vários aspectos das convulsões
experimentais, defendendo sua tese de
livre-docência na Faculdade de Medici-
na do Rio de Janeiro, em 1948.

O pesquisador chefiou a Seção de
Farmacodinâmica do IOC e, de 1958 a
1964, esteve à frente da Seção de Fisio-
logia do Instituto. Entre outros temas,
desenvolveu pesquisas sobre a reação
anafilática em animais de laboratório,
as propriedades farmacológicas de
frações de venenos de serpentes e a
reatividade de músculos lisos e estria-
dos, além de investigações com
produtos naturais originários de plantas.
“Como era referência na área, ele foi
convidado a escrever um capítulo sobre
seus estudos para o Handbook of Expe-
rimental Pharmacology, publicado em
Berlim”, comenta Renato Cordeiro.

Ao longo de sua vida, Moussatché
publicou e apresentou mais de 200
trabalhos. Foi membro fundador e
participou de diversas sociedades
nacionais e estrangeiras, como a Socie-
dade de Biologia do Brasil, a Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC), a Associação Venezuelana para

o Progresso da Ciência e a Academia
de Ciências da América Latina. Entre
outros prêmios, recebeu o Golfinho de
Ouro do Governo do Estado do Rio de
Janeiro e a Ordem Nacional do Mérito
Científico, na classe Grã-Cruz.

Dedicação à pesquisa
e aos alunos

Além da pesquisa, outras priori-
dades para Moussatché eram a forma-
ção de recursos humanos e a luta pelo
fomento à ciência e tecnologia. Jonas
Perales e Renato Cordeiro, dois dos
sucessores de Moussatché nas pesqui-
sas em fisiologia e farmacodinânica no
IOC, enaltecem suas atividades na for-
mação de pesquisadores. “Ele era uma
pessoa que gostava de ensinar e acre-
ditava que a formação do cientista era
consequência de um trabalho com
outros cientistas mais experientes.
Além disso, para ele, a formação de
um pesquisador dependia não só do
conhecimento, mas também do com-
portamento ético e moral”, lembra
Perales, acrescentando que Mous-
satché “ensinava com exemplos e tra-
balhava muito e sempre com alegria”.

Anna Helena, hoje pesquisadora
aposentada da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (Uerj), lembra que a
dedicação de seu pai à ciência e aos seus
alunos era tanta que ele quase não tirava
férias. “Os pesquisadores brincavam de
adivinhar quando o meu pai estava de
férias. Eles nunca percebiam”, conta.

A defesa do fomento à ciência era
outra característica do pesquisador.
“Haity fez contribuições muito impor-
tantes ao desenvolvimento da ciência
brasileira, não só na bancada, mas na
política também. Ele foi um dos funda-
dores da SBPC e também integrou a
comissão que planejou a Universidade
de Brasília (UnB), além de ter participa-
do de vários organismos internacionais
em defesa da ciência”, explica Perales.

Exílio na Venezuela

No episódio conhecido como
Massacre de Manguinhos, quando dez
eminentes cientistas da Fiocruz foram
cassados pelo Ato Institucional nº 5 (AI-
5), promulgado pela ditadura militar em
1970, o Brasil perdeu Moussatché. Em

1971, ele começou a trabalhar na re-
cém-criada Universidade Centro-Oci-
dental Lisandro Alvarado. “Foi uma
sorte para a Venezuela”, brinca Perales,
que começou neste período uma longa
colaboração com o pesquisador no
estudo da resistência de alguns animais,
como o gambá, ao veneno de cobra –
tema ao qual ainda dedica parte de sua
produção científica atual.

“A pesquisa na universidade era
muito incipiente e se iniciou mesmo
com a chegada do Haity. Mas ele não
se conformou em fazer pesquisa ape-
nas no seu laboratório de veterinária e
lutou para fundar na universidade o
Consejo Asesor de Investigación y
Servicios. Como era um líder nato,
conseguiu como presidente do conse-
lho que a direção da universidade des-
tinasse uma verba para o fomento à
pesquisa. Assim, foram criados vários
centros de pesquisa”, avalia Perales.

Inicialmente, Moussatché plane-
jara permanecer apenas um ano na
Venezuela, de onde seguiria para a
Inglaterra. Acabou se apaixonando por
seus estudos e ficando por lá durante
16 anos. Anna Helena conta que, aos
que o questionavam sobre a escolha
da Venezuela, Moussatché respondia:
“Esse país precisa muito mais de ciên-
cia do que os países europeus”.

Após o retorno ao Brasil, em
1985, Moussatché foi convidado a re-
organizar o então Departamento de
Fisiologia e Farmacodinâmica do IOC
e, em 1986, aos 76 anos, foi reinte-
grado ao quadro da Fiocruz, juntamen-
te com os outros cassados pela
ditadura. Aos 88 anos, no dia 24 de
julho de 1998, Moussatché morreu de
falência múltipla dos órgãos, deixan-
do dois filhos do primeiro casamento,
Anna Helena e Mendel, e sua segun-
da esposa, Cadem Moussatché.

Leia também

Ciência e resistência - Haity
Moussatché: um

otimista inveterado
Cadernos de Saúde Pública,

jan./fev. 1987

www.scielo.br/pdf/csp/
v3n1/v3n1a11.pdf
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30 anos
de vitória
Seminário internacional
celebra três décadas da
erradicação mundial da varíola

O simpósio Erradicação da
varíola após 30 anos: lições, legados e
inovações, realizado em agosto na
Fiocruz, reuniu cerca de 300 par-
ticipantes de 34 países. Na cerimônia
de encerramento, foi lido um docu-
mento produzido por cientistas,
trabalhadores da saúde, historiadores
e demais profissionais reunidos durante
os quatro dias do simpósio. A decla-
ração destaca os benefícios alcançados
a partir da erradicação da varíola. “O
programa de erradicação da varíola
inspirou uma geração de profissionais
de saúde pública e muitos outros
grandes programas”, leu o co-coorde-
nador do simpósio Joel G. Breman, do
Fogarty International Center do
National Institutes of Health, nos
Estados Unidos. Esses programas
incluem a vacinação, a vigilância
epidemiológica e aqueles que fizeram
importantes progressos no sentido da
erradicação global da pólio e do verme
da Guiné e da eliminação do sarampo
e da rubéola nas Américas. O docu-
mento sublinha, ainda, a importância
da cooperação e da solidariedade
internacionais. Por fim, chama a
atenção para questões ligadas à
biossegurança, reafirmando que a
posse e a utilização do vírus da varíola
sem autorização da Organização
Mundial de Saúde (OMS) é, sem
dúvida, crime contra a Humanidade.

A cerimônia de encerramento
contou com a presença da diretora da
Organização Pan-americana de Saúde
(Opas), Mirta Roses, e do ministro
brasileiro da Saúde, José Gomes
Temporão. Os outros coordenadores do
evento foram o vice-presidente execu-
tivo do Sabin Vaccine Institute, nos
Estados Unidos, Ciro de Quadros, e o
presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha.

Durante o simpósio, foram
lembrados os esforços desenvolvidos

em diferentes partes do mundo para a
erradicação da varíola. Destacou-se
também como a experiência e o
conhecimento acumulados no enfren-
tamento da varíola inspiraram uma
série de importantes medidas em saúde
pública. Paulo Gadelha ressaltou os
desdobramentos da campanha de
erradicação da varíola no Brasil. “A
criação do Programa Nacional de
Imunizações (PNI), os dias nacionais de
vacinação, o Sistema de Vigilância
Epidemiológica, a criação do Instituto
Nacional de Controle de Qualidade em
Saúde (INCQS/Fiocruz), a eliminação
da poliomielite, do sarampo e recen-
temente da rubéola são decorrências
diretas do êxito do Programa de
Erradicação da Varíola da OMS (1967-
1980)”, exemplificou. O evento
possibilitou, ainda, o encontro de
protagonistas nacionais e internacio-
nais, a fim de alavancar parcerias e
iniciativas em prol da saúde global.

Os mais variados temas foram
abordados, como a história da varíola;
as lições aprendidas com o plane-
jamento, a implantação, a pesquisa e a
avaliação contínua da erradicação da
doença; recomendações que podem ser
utilizadas para o combate a outras
doenças; e novas oportunidades para o
século 21. “É notável que as avaliações
do programa de erradicação da varíola
em todo o mundo continuem a ser a
base para uma infinidade de debates
sobre questões importantes, tais como
‘programas verticais’ e ‘horizontais’ de

saúde; diferentes noções de cuidados
primários de saúde; alternativas para
inovação e gestão de programas de
imunização; perspectivas futuras para
erradicação de outras doenças; e, mais
recentemente, o bioterrorismo, a biose-
gurança e o impacto da nova arquite-
tura da saúde internacional na pesquisa
e no desenvolvimento em imuno-
biológicos”, comenta o cientista político
Gilberto Hochman, pesquisador da Casa
de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) e mem-
bro da comissão organizadora do
simpósio. “A perspectiva de erradicação
global da poliomielite é um desses pro-
dutos da experiência com a varíola”.

O Programa de Erradicação da
Varíola da OMS (1967-1980) produziu
uma inesperada e bem-sucedida
cooperação internacional em torno da
produção e do controle de qualidade
de vacinas; de técnicas e tecnologias
de vacinação; do desenvolvimento da
vigilância epidemiológica e de estra-
tégias de imunização. O programa
brasileiro, a Campanha de Erradicação
da Varíola (CEV), iniciado em novem-
bro de 1966, teve êxito – com muitos
esforços nacionais e cooperação
internacional –, datando de 1971 o
último caso. O Brasil, o último país
endêmico na região das Américas, foi
certificado como livre da varíola em
agosto de 1973. “O programa de
erradicação da varíola deve perma-
necer na nossa consciência coletiva
como o exemplo dourado de trabalho
colaborativo”, resumiu Mirta Roses.



43R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   O U T U B R O  D E  2 0 1 0



R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   O U T U B R O  D E  2 0 1 044


