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ntre as mudanças significativas que o Brasil experimentará nos pró-
ximos anos, a transformação do perfil demográfico da população
brasileira figura, de fato, como um dos grandes desafios para o
campo da saúde pública. Deverão ocorrer mudanças significativas
no quadro de morbimortalidade, com a configuração de uma situ-

ação epidemiológica com a sobreposição de doenças crônico-degerenativas e
infecciosas, além de problemas decorrentes de causa externas. Por isso, a pro-
posição de políticas públicas para essas questões torna-se um imperativo.

Entre as prioridades da agenda da Presidência da Fiocruz, podemos ci-
tar a parceria com o governo do Estado do Rio de Janeiro na elaboração de
uma proposta para o futuro Centro de Estudos sobre o Envelhecimento. O
Centro atuará na atenção especializada aos idosos naquilo que se refere à
organização da assistência e à promoção da saúde para esta faixa etária,
assim como em pesquisas e implantação de protocolos clínicos neste campo.
Por indicação do Ministério da Saúde, a Fiocruz também coordenará a elabo-
ração da proposta de um futuro Instituto Nacional de Neurociências, tema, da
mesma forma, amplamente associado à população idosa.

Esta edição da Revista de Manguinhos traz como principal destaque
algumas das pesquisas e frentes de ação da Fiocruz no segmento da saúde do
idoso. Dos estudos sobre os agravos degenerativos da saúde associados ao
envelhecimento e combinados com a ocorrência de doenças infecciosas, pas-
sando por programas de assistência a idosos e pelas ofertas de ensino, a
Fundação acumula boas experiências para compartilhar.

Compartilhar, por sinal, talvez seja um dos verbos que melhor traduz a
forma de relacionamento da nossa instituição com os movimentos sociais e
como este trabalho contribui para reafirmarmos o compromisso com uma
sociedade menos desigual. É o que destaca a reportagem sobre o trabalho
que a Escola Politécnica desenvolve junto a diferentes segmentos de traba-
lhadores e movimentos sociais de base popular.

A combinação de ação social, sustentabilidade e ciência também é a
marca do projeto do Campus da Mata Atlântica, onde numa área de 5 mi-
lhões de metros quadrados na Zona Oeste da cidade do Rio do Janeiro come-
çamos a implantar um modelo de ocupação que prioriza a preservação, a
proteção e a recuperação de patrimônios ambientais e culturais, visando con-
solidar um território saudável e sustentável. Convido-os a conhecer um dos
mais novos campi da Fiocruz e seu projeto inovador de ocupação e utilização.

A seguir, confiram também algumas das mais recentes contribuições da
Fiocruz: um novo medicamento contra a malária; estudos sobre os efeitos dos
agrotóxicos; pesquisa sobre as percepções públicas a respeito das drogas;
jogos como forma divertida para falar sobre assuntos sérios como a Aids; e
como a Fundação está desenvolvendo uma grande pesquisa sobre a saúde do
brasileiro, fundamental para as ações de governo.

Boa leitura.

Paulo Gadelha

Presidente da Fundação Oswaldo Cruz

EDITORIAL

E

Corredor do Castelo Mourisco
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NOTAS

Comunicação,
democracia e cidadania

Políticas de comunicação, democra-
cia e cidadania são os assuntos de um
suplemento temático lançado pela Re-
vista Eletrônica de Comunicação, In-
formação & Inovação em Saúde
(Reciis) da Fiocruz. A ideia de lançar
uma edição sobre políticas de comuni-
cação nasceu no seminário preparató-
rio da 1ª Conferência Nacional de
Comunicação, promovido pelo Instituto
de Comunicação e Informação Científi-
ca e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz)
em agosto de 2009. O suplemento – que
reúne artigos originais e de revisão, en-
saios e resenhas – pode ser acessado
em www.reciis.icict.fiocruz.br.

Colaboração para
doenças negligenciadas

A GlaxoSmithKline (GSK) e a Fio-
cruz anunciaram um acordo de coo-
peração para pesquisar e desenvolver
medicamentos inovadores para o tra-
tamento de enfermidades que afetam
pessoas que vivem nos países mais
pobres do mundo, as chamadas doen-
ças negligenciadas. Com a assinatura
do acordo, que envolve a unidade da
GSK em Tres Cantos, na Espanha, a
Fundação ampliará a parceria que
mantém com a empresa. Inicialmen-
te, a colaboração focará em doença
de Chagas e leishmanioses, pela ex-
periência que a Fiocruz tem nessas
áreas e a necessidade de novas inter-
venções contra essas moléstias. O Cen-
tro de Desenvolvimento Tecnológico
em Saúde (CDTS/Fiocruz) será o pon-
to focal do acordo, mas outras unida-
des da Fundação também serão
incluídas na parceria.

A vez da nanotecnologia

Detectar a variação e a distribui-
ção genética das espécies do gênero
Leishmania no Brasil, para gerar infor-
mações necessárias no rastreamento,
na identificação e na vigilância da do-
ença, foi o objetivo do trabalho apre-
sentado pelo Laboratório de Pesquisas
em Leishmanioses do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz) em evento científi-
co recente na Holanda. O estudo ana-
lisou a sequência de DNA de quatro
genes a partir de 97 isolados de
Leishmania de oito espécies do
subgênero L. (Viannia) de diversas re-
giões do Brasil e também de outros
países das Américas.”Nosso trabalho

A Fiocruz realizou em novem-
bro o 7º Seminário Internacional de
Nanotecnologia, Sociedade e Meio
Ambiente. Ao longo de três dias,
os cerca de 300 participantes discu-
tiram os avanços da nanomedicina,
os desafios da nanotoxicologia e da
nanorregulação, bem como os re-
quisitos para a formação de recur-
sos humanos na área. Físicos,
químicos, biólogos, médicos, enge-
nheiros, sociólogos e especialistas
dos mais variados campos do conhe-
cimento apresentaram seus traba-
lhos e diferentes pontos de vista, em

debates voltados à construção da
necessária interdisciplinaridade em
nanotecnologia. Espaço de diálogos
democráticos, o evento abordou be-
nefícios e riscos dos nanomateriais;
colocou lado a lado pesquisadores
das ciências naturais e humanas; e
deu voz a representantes da indús-
tria e entidades sindicais. O objetivo
era popularizar um tema que, em-
bora ainda pareça muito restrito à
academia, diz respeito a todos - es-
tima-se que já existam no mercado
cerca de mil produtos de consumo
com componentes nanotecnológicos.

busca contribuir para a compreensão
do padrão de distribuição da diversi-
dade genética do parasita no território
brasileiro, numa dimensão ecológica
e geográfica”, afirma Mariana Côrtes
Boité, que desenvolve a pesquisa como
seu projeto de doutorado no Progra-
ma de Pós-Graduação em Biologia
Celular e Molecular do IOC. “Os resul-
tados do projeto, somados a dados
ecoepidemiológicos, permitirão buscar
correlações entre genótipos e regiões
específicas”, explica. Os dados poderão
ser associados ao desenvolvimento clí-
nico da doença, contribuindo para o aper-
feiçoamento das medidas de controle.

Mapa da diversidade genética de Leishmania
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A partir de agora, a Biblioteca
de Saúde Pública do Instituto de Co-
municação e Informação Científica
e Tecnológica em Saúde (Icict/Fio-
cruz) disponibiliza a todos os usuá-
rios com deficiência visual ou
cegueira completa um conjunto de
equipamentos que facilitam o aces-

O presidente Luiz Inácio Lula da
Silva e o ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, visitaram as instalações
da futura fábrica de antirretrovirais que
o governo brasileiro está doando ao
governo de Moçambique, a partir de
acordo de cooperação estratégica en-
tre os dois países, firmado em
2008. Pela Fiocruz estive-
ram presentes o presiden-
te Paulo Gadelha, a
vice-presidente de En-
sino, Informação e Co-
municação, Maria do
Carmo Leal, e o diretor
do Instituto de Tecno-
logia em Fármacos
(Farmanguinhos), Hayne
Felipe da Silva - a unida-
de da Fundação é responsá-
vel pela implantação da fábrica em
Moçambique. O governo de Moçam-
bique ficou encarregado de realizar as
obras de restauração do local escolhi-
do para montar a fábrica. Quando as
instalações estiverem prontas, o Minis-
tério da Saúde brasileiro, por meio de
Farmanguinhos/Fiocruz, enviará todos

Acessibilidade para leitores especiais
so à informação em saúde. Dentro
da biblioteca, os usuários encontra-
rão uma impressora em braile, um
ampliador de imagem e tela, e um
leitor de texto digital. Esta é a pri-
meira biblioteca especializada do
Rio de Janeiro a adquirir este tipo
de equipamento.

Fiocruz lança site
do Centro Colaborador
da Opas/OMS

A Vice-Presidência de Ambi-
ente, Atenção e Promoção da Saú-
de da Fiocruz lançou o site do
Centro Colaborador em Saúde
Pública e Ambiental da Organiza-
ção Pan-Americana da Saúde da
Organização Mundial da Saúde
(Opas/OMS). A Fundação foi de-
signada Centro Colaborador no iní-
cio de 2010, após um processo de
sete anos de negociações com a
OMS. Por meio do Centro, a Fio-
cruz compartilha com outros paí-
ses e regiões do mundo sua
experiência em diagnóstico, inter-
venção, formação e educação em
questões do meio ambiente rela-
cionadas à saúde pública. O site
www.fiocruz.br/omsambiental traz
notícias sobre a atuação da Funda-
ção como Centro Colaborador e so-
bre o trabalho em rede dos centros
colaboradores da OMS no Brasil e
no mundo. A Fiocruz é uma das ins-
tituições com mais centros colabo-
radores no mundo. Além de ser
agora, como um todo, um Centro
em Saúde Pública e Ambiental, três
outros centros já atuam em áreas
específicas - o Laboratório de Refe-
rência Nacional para Leptospirose
do Instituto Oswaldo Cruz (IOC), o
Centro Colaborador para Educação
de Técnicos em Saúde da Escola
Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio (EPSJV) e o Núcleo de As-
sistência Farmacêutica da Escola
Nacional de Saúde Pública (Ensp).

os equipamentos que comporão o la-
boratório. Durante a visita, as autori-
dades viram em funcionamento uma
emblistadeira – máquina que molda e
embala comprimidos. Ela foi cedida por
Farmanguinhos/Fiocruz para que se ini-
cie a capacitação de profissionais no

manuseio desses equipamen-
tos. “O mais importante

que vamos colocar aqui
não são as máquinas.
Vamos transferir uma
plataforma tecnoló-
gica que vai permitir
a Moçambique se li-
vrar da dependência
no campo da produ-

ção de genéricos para
o tratamento da Aids. É

uma nova maneira de coo-
peração. Juntos, vamos construir

essa planta, estamos transferindo co-
nhecimento. E isso tem um valor ines-
timável”, afirmou o ministro Temporão.
Moçambique está entre os dez países
mais afetados pelo vírus HIV no mun-
do, com um índice de prevalência de
15% entre adultos.

O Brasil tem mais de mil sítios ar-
queológicos conhecidos, localizados prin-
cipalmente no litoral entre o Rio de
Janeiro e Santa Catarina. Com o objetivo
de conhecer melhor e comparar os acha-
dos, o Museu Nacional da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em par-
ceria com o grupo de paleopatologia e
paleoparasitologia da Escola Nacional de
Saúde Pública (Ensp/Fiocruz), está reali-

Fábrica de antirretrovirais em Moçambique

zando a pesquisa Sambaquis: médios,
grandes e monumentais - Estudo sobre
as dimensões dos sítios arqueológicos e
seu significado social. Os sambaquis são
construções de restos de conchas e ter-
ras, principalmente para fazer enterro
dos mortos. No Rio de Janeiro, são re-
lativamente pequenos. No Sul, che-
gam a 60 metros de altura por 400
metros de extensão.

Sambaquis brasileiros
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Computadores contra a

Projetos interdisciplinares
demonstram que a
bioinformática pode poupar
tempo e recursos nas pesquisas
de novos medicamentos

esquistossomose

E
Jamerson Costa

m 2005, quando começou o doutorado, Rosân-
gela Silqueira Hickson desafiava a si mesma. For-
mada em engenharia mecânica, com mestrados
em computação e em técnicas nucleares, apos-
tava que conseguiria compreender temas especí-

ficos da biologia. Ela teria que fazer isso de alguma forma,
porque só assim seria possível levar adiante a proposta sugerida
por seu orientador, o pesquisador da Fiocruz Minas Guilherme
Oliveira. “Ele tinha uma linha de pesquisa em bioinformática
e achei interessante seguir este caminho”, explica. Assim sur-
giu um projeto para novas drogas contra a esquistossomose. A
expectativa é de que soluções para esta doença milenar pos-
sam ser obtidas a partir de testes feitos em computador.

BIOINFORMÁTICA
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Causada por parasitos do gênero
Schistosoma, a doença é responsável
por mais de 11 mil óbitos por ano no
mundo, número que pode estar subes-
timado, pois grande parte dos casos
não é notificada aos órgãos de saúde.
Anualmente, cerca de 200 milhões de
pessoas são infectadas em pelo me-
nos 75 países das regiões tropicais e
subtropicais do planeta. Isso coloca a
esquistossomose como a segunda
parasitose que mais infecta o homem,
atrás somente da malária. No Brasil, é
causada pela espécie Schistosoma
mansoni e preocupa, especialmente,
nas comunidades ribeirinhas do país.

O projeto trabalha, de um lado,
com as proteínas do Schistosoma e, de
outro, com milhares de compostos quí-
micos num banco de dados. Na verda-
de, os pesquisadores não manipulam
tubos de ensaio com os materiais bio-
lógicos e químicos – eles operam com
estruturas tridimensionais, virtuais, pro-
duzidas por modelagem computacio-
nal. Assim, a estrutura tridimensional
de cada proteína do parasito é contra-
posta à estrutura tridimensional de cada
composto do banco de dados. O
objetivo é prever qual seria a atividade
dos compostos sobre as proteínas, para
identificar alvos suscetíveis no parasito
e novas drogas potenciais contra ele.

Inicialmente, com a participação
da Fiocruz Minas e da Faculdade
Infórium de Tecnologia de Belo Hori-
zonte, os pesquisadores contavam com
pouco mais de 200 computadores para
a realização do trabalho. Se mantives-
sem esta estrutura, o projeto demora-
ria de cinco a dez anos para ser
concluído. Entretanto, os cientistas já
planejam que, no segundo semestre
de 2011, o projeto esteja na fase fi-
nal. Isso porque eles passaram a con-
tar com a colaboração da multinacional
IBM, por meio do World Community
Grid (WCG).

A principal contribuição do WCG
vem de um software que permite, de
forma simples, realocar milhares de
computadores ao redor do planeta
para o desenvolvimento de estudos ci-
entíficos. Qualquer pessoa no mundo
pode entrar no site do WCG, fazer o
download do programa e instalá-lo em

seu computador pessoal. A partir daí,
sempre que a máquina estiver liga-
da, sendo usada ou não, sua capaci-
dade de processamento ociosa será
canalizada para a realização de pes-
quisas. Isso resulta em economia de
tempo e recursos, já que a capacida-
de de processamento é multiplicada,
possibilitando a realização de traba-
lhos abrangentes em genômica. “O
trabalho envolve, hoje, mais ou me-
nos 300 mil computadores conveni-
ados com a IBM, em todo o mundo,
o que inclui muitas máquinas domés-
ticas”, lembra Rosângela.

“O que consome a computação é
a modelagem. É tentar encaixar a es-
trutura computacional de um compos-
to na estrutura computacional de uma
proteína. E isso requer poder compu-
tacional de primeira. Aí entra o WCG”,
explica o chefe do Laboratório de
Parasitologia Celular e Molecular da
Fiocruz Minas e coordenador do Cen-
tro de Excelência em Bioinformática,
Guilherme Oliveira. “Não temos ne-
nhum pressuposto sobre qual proteína
é um bom alvo e simplesmente testa-
mos todas, de um banco de dados gi-
gantesco. O que é muito mais barato
do que um trabalho experimental”.

As experiências em laboratório
são igualmente importantes, mas o
projeto só entra na fase de bancada
depois que as proteínas e os compos-
tos mais promissores forem identifi-
cados pelas predições no computador.
O método computacional possibilita,
ainda, a descoberta de drogas contra
outras doenças. “A esquistossomose
vira um modelo. Se o projeto der cer-
to, a chance de funcionar com outro
organismo multicelular é maior. En-
tão, estamos testando, de fato, uma

Conheça o
World Community Grid:

www.worldcommunitygrid.org

nova abordagem, que pode ser útil
para novas espécies”, argumenta Oli-
veira. A Fiocruz Minas participa de
outras duas atividades que visam de-
senvolver novos medicamentos para
esquistossomose pela abordagem da
bioinformática: o SETtReND, um con-
sórcio internacional que inclui três ins-
tituições brasileiras e seis europeias;
e um projeto em parceria com a Uni-
versidade da Califórnia em São Fran-
cisco, nos Estados Unidos.

Projetos laboratoriais

Além dos três trabalhos em bioin-
formática desenvolvidos pela Fiocruz
Minas, projetos continuam sendo rea-
lizados no ambiente pioneiro para es-
tudo da esquistossomose na unidade.
“Atualmente, estamos testando uma
associação de drogas. Pegamos uma
droga usada hoje no Brasil contra essa
parasitose e associamos com outra dro-
ga, clinicamente empregada para ou-
tra finalidade. O intuito é verificar se
acontece uma ação sinérgica”, conta
o vice-chefe do Laboratório de Esquis-
tossomose da Fiocruz Minas, Naftale
Katz, autor de livros considerados re-
ferências mundiais sobre o assunto. Ao
serem associadas, as drogas podem
aumentar sua capacidade de debelar
o parasito. Por outro lado, também
pode haver diminuição da atividade –
um dado importante para pacientes
que estejam tomando medicamentos
para mais de uma doença.

Software permite realocar
milhares de computadores
para o desenvolvimento de
estudos científicos

D
iv

u
lg

aç
ão

 F
io

cr
u

z 
M

in
as



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

TOXICOLOGIA

Impulso na
economia,
impacto
na saúde

Filipe Leonel

Brasil é hoje o maior con-
sumidor de agrotóxicos
do mundo. Desde 2006,
o país só ficava atrás dos
Estados Unidos. Em 2008,

foi alçado ao primeiro lugar do ranking,
após uma safra recorde de soja, milho
e algodão. Esse mercado de alimen-
tos movimenta aproximadamente US$

Impulso na
economia,
impacto
na saúde

Importância crescente
do agronegócio revela a
necessidade de ações de
vigilância e controle dos
efeitos nocivos dos agrotóxicos

7 bilhões por ano e representa algo
em torno de 42% a 45% de todas as
exportações nacionais, segundo esti-
mativas de pesquisadores da Escola
Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fio-
cruz). Não surpreende, portanto, que
exista uma tendência ao aumento do
uso de substâncias químicas no meio
rural – mais de 1 bilhão de litros de
agrotóxicos foram jogados nas lavou-
ras em 2009. Esse cenário requer vigi-
lância e controle, pois os agrotóxicos
têm sido associados a prejuízos para a
saúde humana e ambiental. Em ou-
tras palavras, a importância que o
agronegócio adquiriu na economia e
nas finanças do Brasil funciona tam-
bém como um alerta para as institui-

ções de saúde sobre as consequências
e riscos da exposição aos agrotóxicos.

Entre as instituições que trabalham
para detectar e combater esses riscos,
destaca-se o Centro de Estudos da Saú-
de do Trabalhador e Ecologia Humana
(Cesteh/Ensp), que desenvolve trabalhos
para avaliar a exposição ocupacional e
ambiental aos agrotóxicos e os diferen-
tes aspectos da contaminação por essas
substâncias. Segundo o pesquisador
Wanderlei Antônio Pignati, doutor em
saúde pública pela Ensp e professor da
Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT), os impactos são negativos para
o trabalhador, que aplica diretamente
os produtos químicos; para sua família,
que mora dentro das plantações, na pe-

O
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riferia da cidade; e também para o am-
biente, por causa da contaminação das
águas dos rios e daquelas armazenadas
em poços artesianos.

Os efeitos para a saúde humana po-
dem ser divididos em dois grupos: agu-
dos e crônicos. Os primeiros ocorrem
quando os indivíduos, em geral trabalha-
dores, se expõem a uma concentração
alta de agrotóxicos em um curto espaço
de tempo. As consequências mais co-
muns são distúrbios nervosos e estoma-
cais, tonteiras, desmaios, dores de
cabeça, enjoos e, em alguns casos, ata-
ques cardíacos e falências pulmonares.

Por outro lado, existem os efeitos
crônicos, decorrentes de doses mais
baixas do agente químico, mas por um

longo período de tempo. Não há um
episódio de intoxicação tão grave, po-
rém a substância vai se acumulando
no organismo do indivíduo e seus efei-
tos podem ser sentidos em cinco, dez,
quinze ou mesmo trinta anos após a
exposição. Nesses casos, os sintomas
mais comuns são os cânceres e as
disfunções endócrinas – muitas vezes
não diretamente relacionados à expo-
sição aos agrotóxicos, mas sim ao con-
sumo de produtos contaminados.
“Essa contaminação de populações
não diretamente expostas ocorre prin-
cipalmente pela alimentação. Atual-
mente, dois tipos de organoclorados
ainda têm o uso permitido em lavou-
ras, o endossulfan e o dicofol. Neste

ano, no entanto, a Anvisa colocou em
consulta pública a retirada do endos-
sulfan”, afirma a pesquisadora do
Cesteh Paula Sarcinelli.

Entre os vários estudos realizados
pelo Cesteh sobre o assunto, destaca-
se uma pesquisa segundo a qual mu-
lheres que trabalhavam na agricultura
apresentavam risco estatisticamente
maior de gerar filhos com peso abaixo
do normal. Esse trabalho analisou os
prontuários médicos de uma localida-
de agrícola no interior do Estado do
Rio de Janeiro. Outras pesquisas mais
recentes abordam a legislação nacio-
nal de água para consumo humano e
as formas de contaminação dos agro-
tóxicos. “Falamos de substâncias

Virgínia Damas/Ensp
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lipossolúveis, altamente persistentes no
organismo e no ambiente, e a exposi-
ção tem sido associada, em diversos
estudos, à diminuição do desempenho
reprodutivo e ao comprometimento do
sistema imunológico, além de proble-
mas endócrinos e câncer”, diz Paula.
“Esses compostos ficam armazenados
no tecido adiposo e são transferidos
para o bebê durante a amamentação”,
acrescenta.

Uma breve
retrospectiva

No Brasil, a década de 1950 marca
o começo do uso de agrotóxicos em es-
cala comercial para a agricultura. Nessa
época, esses produtos eram emprega-
dos para o controle de pragas, não ha-
via grande quantidade de princípios
ativos e menos de 10% dos agricultores
os utilizavam. Contudo, entre o final da
década de 1960 e o início dos anos 1970,
em razão do aumento na demanda da
produtividade agrícola e do desenvolvi-
mento de escolas e cursos de agrono-
mia, aconteceu a primeira grande
expansão dos agrotóxicos no país. É o
que explica o pesquisador Cesteh
Frederico Peres da Costa. “Profissionais
eram estimulados a utilizar materiais quí-
micos nas lavouras e a promover um au-
mento no comércio dessas substâncias.
Além disso, no decorrer da década de
1970, políticas governamentais passa-
ram a associar o crédito rural ao consu-
mo de agrotóxicos”, conta.

Já na década de 1980, devido à
mecanização dos processos produtivos

e ao fenômeno de urbanização, houve
certo arrefecimento da agricultura na-
cional. “Nos anos 90, por conta de to-
dos os problemas econômicos que
vivemos, a agricultura manteve uma
baixa. O Brasil, porém, exerceu uma
liderança no crescimento da produção
agrícola já no final dessa década, em
função do ressurgimento das agências
de pesquisa ligadas à agricultura. Isso
foi concomitante ao aumento no uso dos
agrotóxicos”, explica Peres. “De qual-
quer forma, o marco para que o Brasil
atingisse a posição de principal consu-
midor desses produtos foi a autorização
do plantio de soja transgênica no país,
em 2004”, lembra o pesquisador.

Ações de saúde

Em 2007, o Ministério da Saúde
criou o Grupo de Trabalho para a Im-
plantação do Plano Integrado de Ações
de Vigilância em Saúde Relacionada
a Riscos e Agravos Provocados por
Agrotóxicos. Composto por pratica-
mente todos os órgãos e secretarias
do Ministério e liderado, na Fiocruz,
pelos pesquisadores Josino Moreira e
Frederico Peres, o grupo propõe ações
que visam estabelecer diretrizes para
práticas de vigilância de riscos e agra-
vos. Ele busca também promover me-
didas preventivas e de controle do uso
de agrotóxicos, bem como contribuir
para a construção e efetivação de um
sistema de vigilância integrado, que
permita ao SUS monitorar e controlar
situações de risco à saúde humana re-
lacionadas aos agrotóxicos.

Um grupo de pesquisa da Ensp, co-
ordenado por Frederico Peres, desen-
volve um trabalho voltado às crianças
de áreas agrícolas. Segundo o pesqui-
sador, a grande maioria das escolas
rurais do país tem aulas até o quinto
ano do ensino fundamental (a antiga
quarta série). “A partir desse momen-
to, a criança tem duas opções: ou con-
segue transporte para ir até a cidade e
terminar o estudo ou começa a ajudar
os pais na lavoura. Nossa ideia, portan-
to, foi criar materiais que pudessem ser

Além disso, a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) coordena
o Sistema Nacional de Vigilância
Toxicológica, que regulamenta, anali-
sa, controla e fiscaliza produtos e servi-
ços que envolvam risco à saúde. A
instituição faz a avaliação toxicológica
para fins de registro dos agrotóxicos e
a reavaliação de moléculas já registra-
das; normatiza e elabora regulamen-
tos técnicos e monografias sobre os
ingredientes ativos dos agrotóxicos; co-
ordena o Programa de Análise de Resí-
duos de Agrotóxicos nos Alimentos e a
Rede Nacional de Centros de Informa-
ção Toxicológica; e promove ações de
capacitação em toxicologia no Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária.

Segundo Frederico Peres, quanto
maior for o número de agentes quími-
cos lançados no ambiente, maior será
a probabilidade não só das pragas cri-
arem resistência a esses produtos, mas
também de substâncias cada vez mais
fortes serem encontradas no mercado.
“Minha esperança é que, associados
aos incentivos para as grandes cadei-
as exportadoras agrícolas, haja estímu-
los proporcionais de auxílio ao pequeno
produtor. Isso inclui programas de di-
versificação de culturas e apoio às ini-
ciativas agroecológicas, bem como
aumento nos fundos setoriais e nas ver-
bas destinadas a pesquisas e ações de
saúde para o enfretamento dos efei-
tos nocivos dos agrotóxicos”, destaca
o pesquisador. “Tenho percebido que,
mesmo de uma forma tímida, estamos
avançando”.

apresentados nas escolas”, conta. A
revista em quadrinhos Descobrindo a
agricultura com o jovem Neno, por
exemplo, conta a história de um meni-
no que aprende a ajudar o pai agricul-
tor. Outro exemplo é a fotonovela
Menina veneno, sobre uma jovem
agricultora que abusa dos agrotóxicos
e acaba intoxicada. Além disso, a pes-
quisadora do Cesteh Rosane Curi de-
senvolveu o Jogo dos Amigos do Meio
Ambiente, que educa e diverte crian-
ças e adolescentes tratando de temas
como meio ambiente, trabalho agríco-
la, agrotóxicos e saúde humana.

Educar para prevenir
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Igor Cruz

valiar o conhecimento da
população de Curitiba
(PR) sobre o uso de dro-
gas foi o objetivo de um
estudo realizado pelo pes-

quisador Francisco Inácio Bastos, do La-
boratório de Informação em Saúde do
Instituto de Comunicação e Informa-
ção Científica e Tecnológica em Saú-
de (LIS/Icict/Fiocruz). A pesquisa, que
será publicada na revista Social
Networks, dos Estados Unidos, revela
que, quanto maiores são o estigma e
a discriminação sobre uma determina-
da droga, mais complicado é seu en-
tendimento por parte da população.

O estudo, fruto de uma parceria en-
tre pesquisadores da Fiocruz, da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), da Universidade de São Pau-
lo (USP) e da Universidade de Prince-
ton, nos Estados Unidos, é considerado
um ‘teste’ para o inquérito de âmbito
nacional, previsto para 2011. A pesquisa
foi encomendada pela Secretaria Na-
cional de Políticas sobre Drogas (Senad)
e avaliará o consumo de drogas, de um
modo geral, em todo o Brasil.

Para realizar o estudo, que contou
com a participação de 300 usuários de
drogas e mais de mil moradores de
Curitiba, o grupo coordenado por Bas-
tos utilizou duas metodologias: entre-
vistas para estimação direta e indireta.
As entrevistas para estimação direta
foram feitas com os próprios usuários
e abordaram os hábitos de uso. Já nas
indiretas, os entrevistados respondiam
sobre os hábitos e características de
terceiros. Além disso, foi elaborado um
jogo de tabuleiro para fomentar a par-
ticipação dos usuários de drogas na
pesquisa. “Acreditamos que o mode-
lo de questionário tende a cansar os

O que a população sabe
sobre uso de drogas?
Quanto maior o estigma, menor o entendimento, mostra pesquisa realizada em Curitiba

entrevistados. Neste sentido, criamos
um jogo para que os usuários partici-
passem da pesquisa da melhor maneira
possível”, explica Bastos.

De acordo com o pesquisador, um
dos dados mais interessantes da pes-
quisa é que, ao participarem das en-
trevistas, as pessoas tendem a omitir
o uso de drogas quando as conside-
ram mais problemáticas. “A maconha,
por exemplo, por ser considerada uma
droga mais branda, aparece com mui-
to mais frequência em nossas estima-
tivas de uso. Já o crack e a pasta base
de cocaína não aparecem tão comu-
mente. Daí a importância de fazer um
estudo como este, pois queríamos, jus-
tamente, saber como as pessoas per-
cebem as drogas, tanto usuários como
a população em geral”, justifica.

COMPORTAMENTO

A
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DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

P

João Paulo Soldati, Cristiane
Albuquerque e Marina Schneider

ara ser divertida, toda
brincadeira tem que ter
graça. Os jogos Zig-Zaids
e Célula Adentro, desen-
volvidos pelo Instituto

Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), apostam
nessa estratégia para ensinar assuntos
sérios. É ciência rimando com apren-
der e brincar ao mesmo tempo.

Zig-zagueando
e aprendendo

Lançado em 1991 no formato de
tabuleiro, o jogo Zig-Zaids ganhou a
rede, com versão digital e atualizada
disponível para download gratuito. O
jogo – indicado para maiores de 12
anos – pode ser utilizado em escolas,
no ambiente familiar, em espaços não
formais de ensino, nos serviços de saú-
de e espaços de lazer.

A nova versão teve bom desempe-
nho na avaliação de alunos de escolas
do Rio de Janeiro. “Constatamos que,
em vez da ênfase na ideia de fatalida-
de, aspectos como prevenção, noções
de solidariedade e informações sobre
a ação do HIV e do sistema de defesa
do organismo foram ressaltados pelos
estudantes. Os alunos aprovaram o jogo
e demonstraram grande curiosidade
pelo uso de computadores, indicando
o potencial de recursos multimídias

como estratégia de ensino”, afirma a
pesquisadora Simone Monteiro, chefe
do Laboratório de Educação em Ambi-
ente e Saúde do IOC.

Uma viagem pelas
estruturas celulares

Se a onda é entrar pelo mundo ce-
lular, boa viagem! O Célula Adentro é
um jogo de tabuleiro, com quatro du-
plas e um desafio: solucionar casos
sobre biologia celular, molecular e fisi-
ologia. Trata-se de um projeto desen-
volvido pelo IOC em parceria com o
Instituto de Biologia da Universidade

Federal Fluminense (UFF) e com o
apoio financeiro da Faperj e do CNPq.

O jogo é formulado a par-
tir da abordagem

do aprendizado
pela solução de

problemas e per-
mite que os estu-

dantes entendam,
de forma lúdica,

como os cientistas
construíram alguns

conceitos fundamen-
tais relacionados às cé-

lulas. Para isso, eles
devem agir como investi-

gadores, simulando o mé-
todo científico ao formular

perguntas e chegar a respos-
tas. “A ideia é que eles

coletem, discutam e interpretem pis-
tas para decifrar questões científicas”,
explica a pesquisadora do IOC e
idealizadora do projeto, Carolina
Spiegel.

O Célula Adentro foi avaliado e apro-
vado por jovens em escolas e universi-
dades públicas e privadas do Rio de
Janeiro: 94% dos entrevistados declara-
ram que gostariam de jogar novamen-
te, porque consideravam o jogo divertido
e bom para o aprendizado. “Os resulta-
dos apontam para uma boa aceitação
do jogo como estratégia de ensino por
parte dos entrevistados, não apenas por
seu caráter lúdico, mas também pelo
desenvolvimento de importantes habili-
dades, pois estimula o raciocínio, gera o
entrosamento e troca de idéias entre os
alunos”, afirma Carolina.

Para baixar os jogos,
acesse os sites:

celulaadentro.ioc.fiocruz.br
e www.ioc.fiocruz.br

Clique no link Educação em Saúde,
depois em Jogos Educativos.

Divirta-se!

Brincadeira séria
Jogos como Zig-Zaids e Célula Adentro são diversão garantida não
só para crianças, mas também para marmanjos que adoram ciência

Divulgação IOC
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Talita Rodrigues

ma iniciativa pioneira
vem ajudar a suprir a ca-
rência de livros didáticos
voltados para a formação
de técnicos de laborató-

rio em saúde. Trata-se da coleção Con-
ceitos e métodos para a formação de
profissionais em laboratórios de saú-
de, composta por cinco livros educati-
vos, resultado de uma parceria entre
a Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio (EPSJV) e o Instituto Oswaldo
Cruz (IOC), duas unidades da Fiocruz.

O objetivo da coleção é auxiliar do-
centes da área na definição e no trata-
mento curricular de seus cursos,

de nível técnico em saúde da própria
Fiocruz. “Os livros poderão ser usados
também pelos profissionais na banca-
da, no trabalho diário do laboratório,
porque são obras de fácil consulta, com
uma linguagem técnica mais simples”,
diz Etelcia. Para Luzia, a elaboração do
material traz outro diferencial importan-
te. “Alguns dos autores são egressos
de cursos técnicos do IOC e da EPSJV.
Portanto, entendem a necessidade dos
alunos em sala de aula”, enfatiza.

Os temas tratados nos cinco volu-
mes da coleção foram definidos com
base nas disciplinas abordadas nos
cursos desenvolvidos na EPSJV e no
IOC. Após a definição dos temas e dos
autores, foram realizadas oficinas com
os 69 profissionais que participam do
livro para delinear o foco.

Conteúdo

Já foram publicados o primeiro e o
quarto volumes da coleção. A previsão é
que os outros três livros fiquem prontos
para o início do ano letivo de 2011. O
primeiro volume é composto por cinco
capítulos que tratam de biossegurança e
boas práticas laboratoriais; conceitos e
técnicas básicas aplicadas em laborató-
rio; microscopia; animais de laboratório;
e fundamentos em química experimen-
tal. O quarto volume aborda temas rela-
cionados a imunologia, virologia,
bacteriologia e micologia.

Além de estarem disponíveis
na íntegra nos s i tes  da EPSJV
(www.epsjv.fiocruz.br) e do IOC
(www.ioc.fiocruz.br), os l ivros
podem ser adquiridos em várias livra-
rias, entre elas a da Abrasco e a da
Biblioteca de Ciências Biomédicas da
Fiocruz, ambas no campus da Funda-
ção em Manguinhos, além da livraria
virtual da Escola Politécnica, acessí-
vel pelo site.

Livros didáticos para
técnicos de laboratório
Objetivo da coleção é auxiliar na definição e no tratamento curricular dos cursos

tornando-se obras de referência para a
formação dos profissionais em laborató-
rios. E tem dado certo: o primeiro volu-
me da coleção já está sendo usado pelos
alunos da habilitação em análises clíni-
cas do curso técnico de nível médio em
saúde da EPSJV e do curso técnico su-
perior profissional de biodiagnóstico, que
a Escola desenvolve em Cabo Verde, na
África, junto com a universidade públi-
ca local. A obra também é usada no
curso técnico em pesquisa em biologia
parasitária do IOC.

A ideia da coleção, organizada por
Etelcia Molinaro (EPSJV), Luzia Caputo
e Regina Amendoeira (IOC), nasceu da
necessidade de produzir um material
que atendesse aos alunos dos cursos

ENSINO

U
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A

SAÚDE DA CRIANÇA

Irene Kalil

lguns bebês, desde o nas-
cimento, precisam de tra-
tamento diferenciado, em
unidades de terapia inten-
siva (UTIs) neonatais, o que

inclui a utilização de tecnologias de úl-
tima geração responsáveis por garan-
tir sua sobrevivência nos primeiros dias
ou meses de vida. Como tornar esse
cenário de intervenções cirúrgicas e
aparelhos, repleto de luzes e ruídos
estressantes até para os adultos, mais
humano e propício ao desenvolvimen-
to físico e emocional das crianças? Pen-
sando nisso, o Instituto Fernandes Figueira
(IFF/Fiocruz), por meio do projeto Biblio-
teca Viva em Hospitais e do Departa-
mento de Neonatologia, criou o projeto
Leitura para recém-nascidos em berçá-
rio de alto risco, pioneiro no país. E a
iniciativa, que completa agora cinco
anos, tem se revelado bem-sucedida.

Projeto de leitura para bebês
internados em UTI neonatal
fortalece vínculos familiares e
auxilia na formação de novos
apaixonados por livros

Paixão que
vem de berço

O papel dos voluntários é fundamental para o sucesso da iniciativa
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A pedagoga e coordenadora do
Biblioteca Viva, Magdalena Oliveira,
conta que resistiu à ideia de levar a
leitura para os bebês internados por-
que ainda buscava bases teóricas que
tratassem de seus benefícios para esse
segmento. “Depois de me aprofundar
no tema, concluí que o vínculo e a
estimulação precoces enriqueciam o
relacionamento mãe e filho, e que es-
ses elementos poderiam vir também por
meio da literatura”, ressalta Madá,
como é carinhosamente conhecida.

A cumplicidade de alguns profis-
sionais da unidade, como a neonato-
logista Olga Bomfim, funcionou como
motor para iniciar o trabalho. “A prá-
tica já permeava grande parte do hos-
pital e, embora não existisse um
modelo de leitura dentro de uma UTI
neonatal, esta seria uma oportunida-
de de oferecer outro aspecto de
interação com o recém-nascido e sua
família. Todo bebê depende de estí-
mulo, mesmo que não seja prematu-
ro e não esteja internado. Por isso,
todas as possibilidades de impulsionar
seu desenvolvimento e dar carinho,
atenção e cuidado devem ser apro-
veitadas”, lembra a médica, uma das
principais incentivadoras do projeto.

O papel dos voluntários também foi
e continua sendo fundamental para o
sucesso da iniciativa. A jornalista Ana
Lins, uma das primeiras pessoas a fa-
zer leituras na UTI neonatal do IFF, fala
com carinho dessa atividade. “Leio para
os bebês desde que começou o proje-
to. Houve várias situações em que senti
que eles ficaram confortáveis com a
minha voz, em que conseguimos esta-
belecer uma troca. Eu sempre saio
muito feliz, pois aqui a gente dá o que
tem de melhor, aqui a gente está in-
teira”, relata. Para a professora apo-
sentada Lúcia Carrilho, que há cinco
anos atua no Biblioteca Viva, o maior
desafio de ler para bebês é que o pú-
blico não escolhe o que quer ouvir. “O
voluntário seleciona o livro pela intui-
ção. Eu, por exemplo, adoro ler poesia
para os bebês”, explica. Uma das ca-
racterísticas mais instigantes desse tra-
balho é que não existe rotina. “Cada
dia é uma descoberta, uma emoção
diferente”, aponta Ana.

Atualmente, a leitura para recém-
nascidos já integra o dia-a-dia do IFF,
recebendo o apoio de médicos, enfer-
meiros, fisioterapeutas e das famílias das
crianças internadas. Cinco vezes por
semana, nove voluntárias leem nos ber-
çários de alto risco e intermediário (uma
espécie de “pré-alta”) do Instituto.
Cada uma delas registra, por escrito,
suas impressões diárias. As observações
geram relatórios qualitativos sobre o
impacto que a leitura causa nesses pa-
cientes tão especiais. “À medida que
os adultos perceberam o interesse dos
bebês, esse momento passou a fazer
parte da rotina. Agora tudo acontece
em perfeita integração. A leitura faz par-
te do nosso cotidiano e caminhamos na
perspectiva do cuidado ampliado, inte-
grando pessoas, procedimentos e ações
importantes para o desen-
volvimento do recém-nas-
cido com qualidade”,
afirma Olga Bomfim.

A iniciativa também
alcançou visibilidade naci-
onal. Em 2007, foi indicada
ao Prêmio Vivaleitura, pro-
movido pelo Ministério da
Educação, Ministério da
Cultura e organizações in-
ternacionais de educação
e patrocinado pela Funda-
ção Santillana. Ficou entre
os cinco finalistas em sua
categoria, destinada a so-
ciedades, ONGs, pessoas
físicas, universidades/facul-
dades e instituições soci-
ais. A coordenadora do
Biblioteca Viva acredita
que, mesmo carente de pesquisas que
avaliem seus resultados, a leitura na
UTI neonatal tem conseguido atingir
seu objetivo principal, isto é, transfor-
mar a experiência da internação num
processo menos doloroso e mais acon-
chegante, colaborando para o fortale-
cimento do vínculo dos  bebês com suas
famílias.

Ao longo desses cinco anos, cen-
tenas de recém-nascidos foram bene-
ficiados pelas sessões de leitura e
alguns deles, que cresceram e retor-
nam ao IFF periodicamente para con-
sultas, tornaram-se frequentadores

assíduos do espaço destinado ao pro-
jeto – uma simpática e colorida salinha
situada no segundo andar do prédio
hospitalar. As crianças fazem da leitu-
ra seu entretenimento preferido en-
quanto aguardam o atendimento nos
ambulatórios do Instituto.

Kaio Pinto parece não ter esqueci-
do o contato inicial com a literatura,
quando esteve internado na UTI
neonatal do IFF em seus primeiros dias
de vida. A mãe dele, Altacy Mendes,
lembra que, na primeira vez em que a
voluntária perguntou se podia ler para
o seu filho, ela indagou, incrédula: “E
ele entende alguma coisa, moça?”
Mas o menino ficou com os olhos gru-
dados no livro e a impressão foi de que
ele prestava atenção à história lida.
Hoje, aos 4 anos, ele é prova de que a

leitura para recém-nascidos alcançou
horizontes mais amplos do que a meta
inicial, estreitando vínculos familiares
e formando crianças que gostam de ler.
Pelo menos uma vez por mês, Kaio vol-
ta ao Instituto para consultas de acom-
panhamento. Ao chegar, ele mesmo
procura a salinha de leitura. “O que
mais tenho em casa é livro. Comprei a
coleção toda daquele escritor famoso,
o Monteiro Lobato. E o chão do meu
quarto é cheio de livros. O Kaio esco-
lhe o que ele quer ouvir e pede: ‘lê pra
mim?’”, relata Altacy, orgulhosa do
seu pequeno e ávido leitor.

Da esquerda para a direita, as voluntárias Ana Lins
e Lúcia Carrilho, a neonatologista Olga Bonfim e a
coordenadora do Biblioteca Viva, Magdalena Oliveira
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INSTITUCIONAL

E
Ricardo Valverde

m 1900, quando o Institu-
to Soroterápico Federal –
embrião da atual Fiocruz –
foi criado, ocupou uma
antiga fazenda no bairro

de Manguinhos. Hoje, 110 anos depois,
a história se repete: a Fundação come-
ça a instalar um novo campus em uma
área que no passado também foi origi-
nalmente uma fazenda com grande
produção agrícola e que tinha o açúcar
como principal fonte de receitas. É o
Campus Fiocruz da Mata Atlântica
(CFMA), uma área de 5 milhões de
metros quadrados situada em Curicica,
na região de Jacarepaguá, na Zona
Oeste do Rio de Janeiro. Segundo o
sociólogo e cientista político Gilson
Antunes, coordenador-executivo do pro-
grama de implantação do novo campus,
esta “é uma excelente oportunidade
para se estabelecer uma ocupação ba-
seada nos princípios da sustentabilidade,
tanto para os investimentos da Fiocruz
no CFMA quanto nas suas relações com
o meio ambiente natural e socialmen-
te construído, que o envolve, contribu-
indo para a melhoria das condições de
vida da população remanescente da
época em que existia a extinta Colônia
Juliano Moreira, para deficientes men-
tais”. O coordenador-executivo afirma

Rumo à Mata Atlântica

que os planos para o espaço são ambi-
ciosos, porque incluem a instalação de
núcleos das diversas unidades da Fun-
dação no CFMA, que em seu interior
preserva uma extensa área de Mata
Atlântica – daí o seu nome –, com flo-
restas, rios, cachoeiras e trilhas. “Que-
remos obter o certificado ISO 14.000,
que atesta a qualidade ambiental na
ocupação. No Brasil, apenas a Univer-
sidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisi-
nos) tem o certificado”.

A relação da Fiocruz com o local
começou em 2003, quando recebeu
o chamado Setor 1 (o maior e mais
bem preservado), com cessão precá-
ria. Em 2007 a cessão foi consolidada
por 50 anos e dois anos depois teve
início o processo de doação definitiva
da área à Fiocruz, com previsão de
conclusão ainda para 2011 – para isso
ainda falta a regularização fundiária e
urbana das populações que moram no
perímetro do CFMA, que está sendo
feita com R$ 7 milhões em recursos
do Plano de Aceleração do Crescimen-
to (PAC). Tais populações serão inte-
gradas à malha urbana da cidade a
partir da redefinição do limites do
CFMA. Os demais setores são o 2,
onde funcionava a Juliano Moreira; o
3, que foi cedido à Secretaria de Ha-
bitação para assentar pessoas
desabrigadas; o 4, vendido pelo Exér-

cito e que será transformado em um
bairro; o 5, onde está instalado o Hos-
pital Rafael Pedro Souza; e o 6, no
qual está o Centro Hélio Fraga.

Em 2004, uma portaria da Presi-
dência da Fiocruz definiu três eixos de
atuação do então Campus Jacarepa-
guá 1, atual Campus Fiocruz da Mata
Atlântica: fitomedicamentos, patri-
mônio cultural da saúde e biodiversi-
dade e saúde. Em 2005, foi criado o
Programa de Implantação do Campus
de Jacarepaguá:  fez-se a articulação
para desenvolver o Plano Diretor e o
Plano de Regularização Fundiária e
estabeleceu-se o sistema de gerencia-
mento ambiental.

Além desses objetivos, o Programa
de Implantação do Campus articulou
ações para conhecer o novo território,
elaborar projetos de captação de recur-
sos externos e promover articulações
com outras instituições para viabilizar a
implantação do CFMA.

O Programa de Implantação do
Campus Fiocruz da Mata Atlântica
(PICFMA) é um programa interdisci-
plinar com um modelo de ocupação que
prioriza a preservação, a proteção e a
recuperação dos patrimônios ambien-
tal e cultural, consolidando um territó-
rio saudável e sustentável. O novo
campus da Fiocruz tem cerca de 5 mi-
lhões de metros quadrados – uma área
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está iniciando os levantamentos arque-
ológicos. É um território rico em termos
da história de ocupação humana. Já fo-
ram encontradas, por exemplo, peças
como machados e outros objetos pro-
duzidos por indígenas que habitavam a
região séculos atrás”. Da lista de sítios
arqueológicos constam ainda um cemi-
tério, uma senzala, uma igreja, a sede
da antiga fazenda e outros. O local está
tombado pelos órgãos de defesa do pa-
trimônio histórico.

Segundo Antunes, atualmente es-
tão em andamento os seguintes
projetos e ações: Programa de Fitote-
rápicos (horto e viveiro); Farmácia
Viva; Programa de Preservação do
Patrimônio Histórico da Saúde – Arqui-
vo, Pesquisa e Patrimônio Edificado;
Programa de Biodiversidade e Saúde
(levantamento florístico e parâmetros
ambientais); Programa de Implantação
do CFMA; integração com as ações
do PAC Colônia, orçado em R$ 142
milhões; Plano Diretor de ocupação; Pla-
no de Regularização Fundiária e Siste-
ma de Gerenciamento Ambiental;
Projeto Cidades Saudáveis; Desenvolvi-
mento de Tecnologias Sociais; Núcleo
de Educação Não-formal em Saúde e
Ambiente para crianças das comunida-
des (com a ONG Viva Rio); recuperação
do Pavilhão Agrícola e do paisagismo
do entorno; e restauração da floresta. O

Viva Rio atua como parceiro na área
social, colaborando em projetos de edu-
cação, na regularização fundiária e no
Núcleo de Convívio.

A leishmaniose também está em
pauta no local. O Instituto Oswaldo Cruz
tem pesquisadores no campus estudan-
do a enfermidade. Os dados da prefei-
tura informam que 68% dos casos da
doença na região de Jacarepaguá ocor-
riam no território da antiga Juliano
Moreira. Com orientação e capacita-
ção para o manejo ambiental correto,
esse número vem sendo reduzido.

Um projeto em andamento é o De-
senvolvimento Comunitário e Educa-
ção para a Sustentabilidade, que
promove atividades para capacitação,
geração de emprego e renda, consci-
entização ambiental, de apoio ao pro-
cesso de regularização fundiária das
ocupações existentes no local, buscan-
do a melhoria da qualidade de vida
da população de baixa renda. Entre
as ações desenvolvidas pelo projeto
estão a capacitação de jovens para a
conservação ambiental, ações de re-
cuperação ambiental (nas matas, en-
costa e rios), implantação de sistemas
de coleta seletiva de lixo, formação de
jovens agentes ambientais, além dos
eventos ambientais (informação,
mobilização, pesquisas e monitora-
mento) junto às comunidades.

um pouco maior que o principal campus
da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), na Ilha do Fundão, e bem
maior que o campus da Fundação em
Manguinhos, que tem por volta de 800
mil metros quadrados. “A intenção é
construir nas áreas de clareiras, áreas
degradadas planas, que representam
cerca de 8% do território do CFMA.
Estas áreas serão destinadas às edifi-
cações, paisagismo, vias urbanas, áre-
as de convivência e estacionamentos.
O restante será objeto de ações de res-
tauração ambiental, ou seja, mais de
90% do CFMA serão dedicados ao
restabelecimento da complexidade do
bioma Mata Atlântica”, afirma Antunes.

Unidades começam a fazer
planos para o CFMA

Antunes diz que algumas unidades
da Fiocruz, como o Instituto de Tecnolo-
gia em Fármacos (Farmanguinhos), a
Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio (EPSJV), o Instituto Fernandes
Figueira (IFF) e o Instituto Oswaldo Cruz
(IOC) já demonstraram interesse em ins-
talar núcleos no CFMA, sendo que o
primeiro já estabeleceu uma área de
produção de fitomedicamentos com
hortos e processamento primário das
plantas. “A Casa de Oswaldo Cruz
(COC) fez o levantamento do patrimônio
histórico e arquitetônico do campus e
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Olimpíadas 2016
itada no documento ofici-
al da candidatura carioca
ao Comitê Olímpico Inter-
nacional (COI) por sua re-
levância e importância

estratégicas para o país, que cada vez
mais fortalece seu papel no cenário
mundial, a Fiocruz aparece com
projetos para os campi de Manguinhos
e da Mata Atlântica. Em relação ao
campus Mata Atlântica, a inserção da
Fiocruz no legado dos Jogos se refere
a projetos sociais e estruturantes que
contribuam para a plena realização das
atividades da Fundação na região e
ajudem a recuperar o local. Dentro do
campus será feita a revitalização do
Núcleo Histórico Rodrigues Caldas e a
recuperação de outras edificações.
Também será construído um centro de
recepção e feita a recuperação do
Complexo Zanine (o horto-escola). São
ações que permitirão à Fiocruz execu-
tar os seus planos de ocupação da área,
que é de importância vital e estratégi-
ca para o futuro da instituição.

Além do legado social, na região do
campus Mata Atlântica haverá o lega-
do ambiental, com a recuperação de
áreas de floresta e a criação de um par-
que ecológico que integrará os dois va-
les do lugar. Como o campus está situado
a pouco mais de quatro quilômetros da
sede do Comitê Olímpico Brasileiro
(COB), na Barra, também servirá de
apoio ao chamado Complexo Olímpico.
Ainda no entorno do campus Mata
Atlântica deverão ser erguidos um com-
plexo educacional e uma vila olímpica,
beneficiando a população.

Coleta de lixo
CFMA, que faz divisa com
o Parque Estadual da Pe-
dra Branca, está numa re-
gião que sofre grande
impacto da expansão urba-

na. Portanto, o Programa de Implanta-
ção do Campus Fiocruz da Mata
Atlântica desenvolve três projetos a res-
peito do lixo produzido pelas comuni-
dades no interior do território e também
no seu entorno imediato e nas áreas
internas, especificamente o Pavilhão
Agrícola – sede do PICFMA. O Projeto
de Coleta Seletiva no Pavilhão Agríco-
la tem por objetivo separar os resíduos
sólidos recicláveis gerados pelo funcio-
namento da Fiocruz e encaminhá-los
para doação à cooperativa de catadores
Barracoop, em Jacarepaguá. O projeto
foi lançado com palestras para esclare-
cer dúvidas quanto à utilização dos
coletores já instalados. A equipe de
Gestão e Educação Ambiental do
PICFMA pretende realizar mensalmen-
te palestras e oficinas para informar,
esclarecer e apresentar os resultados da
coleta seletiva para todos os usuários
do Pavilhão Agrícola.

Outro projeto em desenvolvimen-
to trata da construção de abrigos para
depositar o lixo das comunidades no

interior do CFMA. Algumas residênci-
as não contam com a coleta feita de
porta em porta pela Companhia Mu-
nicipal de Limpeza Urbana (Comlurb)
e nem com a varredura feita pelos
garis. Isto causa acúmulo de lixo nas
vias sem nenhum tratamento, aumen-
tando a quantidade de vetores causa-
dores de várias doenças. A iniciativa
também é resultado de parceria com
o Viva Rio. Os moradores construirão
os abrigos em pontos estratégicos de
cada comunidade para o acondiciona-
mento adequado do lixo até o momen-
to da coleta.

O terceiro projeto é o Coleta
Seletiva Solidária na Colônia Juliano
Moreira, que consiste em estruturar a
implantação da coleta seletiva de re-
síduos sólidos no território da Colônia
e será realizado em parceria com a
Barracoop, o Instituto Municipal de
Assistência à Saúde Mental Juliano
Moreira (IMASJM), a empresa de
reciclagem de embalagens Recicoleta
e a Associação de Moradores da Flo-
resta da Pedra Branca. A Barracoop
alocará, duas vezes por semana, um
Posto de Troca de Recicláveis em um
ponto estratégico entre as comunida-
des locais. Os materiais recicláveis se-
rão a moeda de troca para a obtenção
de alimentos não perecíveis.

O

C

O CFMA abriga
edificações históricas,
como o Aqueduto



21R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   D E Z E M B R O  D E  2 0 1 0

O fim da Colônia
Juliano Moreira

o início dos anos 80, após
longo processo de deteri-
oração, a colônia iniciou
uma transformação do
seu modelo assistencial,

em consonância com a Reforma Psi-
quiátrica que vinha ocorrendo em di-
versos países. Foram abolidos o
eletrochoque, as lobotomias e o abu-
so de neurolépticos. Novas interna-
ções de longa permanência deixaram
de ser aceitas e assistência a novos
pacientes em crise passou a ser feita
pelo Hospital Jurandyr Manfredini, es-
pecialmente criado para este fim.

Administrada pelo governo fede-
ral desde sua criação, a instituição foi
municipalizada em 1996, de acordo
com os preceitos do Sistema Único de
Saúde (SUS) e passou a chamar-se Ins-
tituto Municipal de Assistência à Saú-
de Juliano Moreira. O principal eixo
do trabalho desenvolvido é o progra-
ma de desinstitucionalização, que
promove a transferência progressiva
de pacientes para fora das instala-
ções hospitalares. Aqueles com mai-
or autonomia mudam-se para as
residências terapêuticas, onde pas-
sam a viver com outros usuários de
serviços de saúde mental, receben-
do ajuda financeira do poder público
(bolsas de incentivo à desinstitucio-
nalização oferecidas pela Secretaria
Municipal de Saúde e pelo Ministé-
rio da Saúde). Outros vivem nos la-
res de acolhimento – grandes casas,
resultantes das reformas havidas nos
antigos pavilhões do Instituto que,
em vez de enfermarias, contam hoje
quartos para duas ou três pessoas,
com banheiros privativos, copa, co-
zinha e sala de estar coletivas anti-
gos pavilhões.

O Instituto também abriga, nas
suas dependências, o Museu Bispo do
Rosário, responsável pela guarda e
manutenção de todo o acervo do ar-
tista, que viveu na instituição por 50
anos, além de manter um calendário
de exposições temporárias de artistas
contemporâneos destacados.

Regularização
fundiária

antiga Colônia Juliano
Moreira, situada em Jaca-
repaguá, na Zona Oeste
do município do Rio de Ja-
neiro, foi inaugurada como

instituição psiquiátrica em 29 de mar-
ço de 1924, em terras da antiga Fa-
zenda do Engenho Novo. Sua criação
decorreu da transferência, para as ter-
ras desapropriadas da fazenda, das an-
tigas colônias de alienados da Ilha do
Governador. Por muito tempo, a Colô-
nia Juliano Moreira foi referência na-
cional em atenção à saúde mental.
Dos anos 20 aos 80, funcionava como
destino final para pacientes conside-
rados irrecuperáveis. Na década de 60
chegou a abrigar cerca de 5 mil pes-
soas. “As antigas colônias da Ilha do
Governador foram transferidas para Ja-

carepaguá porque o bairro estava se
tornando um balneário para a classe
média, portanto o governo decidiu le-
var os alienados, como eram chama-
dos à época, para Jacarepaguá, então
uma localidade muito distante do cen-
tro urbano da cidade”, afirma Antunes.

A distância foi o que fez com mui-
tos parentes de pacientes e funcioná-
rios da colônia, passassem a construir
casas no entorno, porque com isso
evitavam grandes deslocamentos de
ida e volta. “Hoje, calculamos os des-
cendentes desses moradores originais,
na área administrada pela Fiocruz, em
cerca de 900 pessoas. São 215 famíli-
as”, diz o coordenador.

As residências dessas pessoas estão
sendo objeto da regularização fundiária
no CFMA - cinco comunidades serão
beneficiadas, já que as famílias recebe-
rão a titulação dos terrenos, mediante a
delimitação física do lote em que vivem
e o cadastramento. “Vamos também fa-
zer a implantação e o reconhecimento
de logradouros (endereço, número e
nome de rua), com titulação dos proprie-
tários dos lotes. Esta regularização
fundiária estará associada à regulariza-
ção urbanística”, observa Antunes. Ele
acrescenta que será superada a situação
de assentamento informal, atualmente
subordinada à Fiocruz, “Após a regulari-
zação a área passará a integrar a malha
urbana, sob gestão da Prefeitura”.
Antunes adianta que os lotes não pode-
rão ser divididos e nem vendidos, para
evitar a favelização.

A

N
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Visite o site do projeto
de planejamento da PNS:

www.pns.icict.fiocruz.br

Cristiane d’Avila

aplicação de inquéritos
para a avaliação da saúde
da população é prática
incipiente nos países em
desenvolvimento. No Bra-

sil, o Ministério da Saúde tem feito es-
forços com o intuito de formular
questionários amostrais. Um dos exem-
plos é a condução do Suplemento de
Saúde da Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílio (Pnad) em 1998, 2003
e 2008. Contudo, o país até hoje não
realizou uma pesquisa, em âmbito na-
cional, que apure informações neces-
sárias à formulação de políticas na área
de promoção, vigilância e atenção à
saúde dos brasileiros. Tal carência está
sendo superada com a elaboração das
diretrizes da Pesquisa Nacional de Saú-
de (PNS), a ser feita em 2012/2013. A
PNS será uma parceria entre o Minis-
tério da Saúde e o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).

Coordenado pela pesquisadora
Célia Landmann, do Laboratório de In-
formação em Saúde do Instituto de
Comunicação e Informação Científica
e Tecnológica (LIS/Icict/Fiocruz), o gru-
po científico responsável pela condu-
ção das diretrizes da PNS foi criado em
2009, após promulgação de uma por-
taria do Ministério da Saúde. Desde

então, foi constituído o Comitê Gestor
da PNS, que congrega profissionais do
Ministério, da Secretaria de Vigilância
em Saúde (SVS) e da Fiocruz.

Ao grupo científico, do qual partici-
pam também pesquisadores da Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)
e do Ministério da Saúde, cabe elabo-
rar o questionário da PNS, que conterá
módulos sobre morbidades, estilo de
vida, saúde do idoso, saúde bucal e saú-
de da mulher. “O questionário é inova-
dor, muito extenso e sofisticado. Iremos
apurar aspectos que geralmente não são
verificados nos inquéritos. Além disso, a
PNS vai incorporar o novo Sistema Inte-
grado de Pesquisas Domiciliares do IBGE,
que, entre outras vantagens, permitirá
o uso de informações da Pnad sobre as
condições socioeconômicas do entorno
domiciliar”, explica Célia Landmann.

Segundo a pesquisadora, o proces-
so de elaboração da PNS está sendo
feito em quatro etapas. A primeira, já
finalizada, consistiu na consulta a pes-
quisadores nacionais e internacionais,
com experiência em participação em
inquéritos, e representantes das áreas
técnicas do Ministério da Saúde. Os
consultores responderam a questões
relativas ao planejamento da PNS, in-
cluindo informações sobre conteúdo e
forma de condução do inquérito. A se-
gunda, iniciada em setembro deste ano,

consiste na elaboração de um estudo
preliminar, na Região Integrada de De-
senvolvimento do Distrito Federal (Ride/
DF), que indicará a metodologia ade-
quada para a aplicação na PNS. Em
outras palavras, é um teste para verifi-
car como a população aceita o questi-
onário, o tempo de duração das
entrevistas, a linguagem apropriada.

A terceira etapa, já em execução,
é uma consulta pública sobre a PNS.
“Para essa etapa criamos um site do
projeto de planejamento da PNS, para
que toda a sociedade participe da ela-
boração e acompanhe todo o processo
da pesquisa. Lá temos um Fale Conos-
co, aberto a sugestões de itens a se-
rem incluídos no questionário”, explica
Célia. Por fim, a quarta etapa será um
projeto piloto da pesquisa, conduzido
por profissionais do IBGE, em 2012.

Pesquisa de âmbito nacional a ser
realizada a cada cinco anos, a partir
de 2012, em 60 mil domicílios do país,
a PNS prevê duas frentes de ação si-
multâneas: a coleta de informações a
partir de entrevistas domiciliares e indi-
viduais; e a realização de exames de
sangue, aferição de pressão arterial e
medição de peso, altura e circunferên-
cia de cintura. Profissionais do IBGE
serão encarregados da amostragem e
execução do trabalho de campo, en-
quanto os exames laboratoriais e a co-
leta de sangue ficarão a cargo de
técnicos do Ministério da Saúde. A aná-
lise e a divulgação dos dados serão re-
alizadas pelas duas instituições.

Para Célia Landmann, a parceria
concreta de trabalho entre a academia,
as áreas técnicas do Ministério da Saú-
de e o IBGE representa um avanço. “A
PNS será não só a grande oportunida-
de de progredir obtendo informações
essenciais para a formulação de políti-
cas na área de promoção, vigilância e
atenção à saúde, como também de
ampliar o conhecimento sobre as desi-
gualdades em saúde, subsidiando a ori-
entação das políticas de saúde para o
alcance de maior equidade. Neste con-
texto, é com muito prazer que convi-
damos todos a participarem do processo
de planejamento da PNS”, conclui a
pesquisadora.

Um raio X da saúde
dos brasileiros
Grupo científico lança site para consulta pública sobre a
Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), a ser realizada em 2012/2013

A

Célia Landmann:
a sociedade pode
participar da elaboração
e acompanhar o processo
da pesquisa
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O
Alexandre Matos

Instituto de Tecnologia
em Fármacos (Farman-
guinhos/Fiocruz) está de-
senvolvendo um produto
inovador para combater a

malária. O sal híbrido Mefas é um
insumo farmacêutico ativo (IFA) resul-
tante da combinação de duas substân-
cias: artesunato e mefloquina. O novo
fármaco representa uma evolução no
tratamento da doença que mais mata
no mundo. O estudo tem a colabora-
ção do Laboratório de Malária da
Fiocruz Minas.

Atualmente, Farmanguinhos pro-
duz o ASMQ, formulação em dose fixa
combinada de artesunato e mefloquina,
medicamento mais indicado pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) para
o tratamento da malária. Apesar da
comprovada eficácia do ASMQ, o pa-
ciente não está livre de efeitos colate-
rais. Para aliviar esses possíveis
desconfortos, pesquisadores da área de
síntese orgânica do instituto, liderados
pela pesquisadora Núbia Boechat, tra-
balham no novo sal híbrido.

Estudos têm mostrado que o
Mefas é mais eficaz contra a malária
do que os medicamentos artesunato e
mefloquina, tanto usados separada-
mente quanto sob a forma do ASMQ.
Além disso, segundo Núbia, o Mefas
causa menos efeitos colaterais, pois o
sal híbrido não apresentou toxicidade
mesmo quando utilizado em dose 100
vezes superior à necessária.

Outra vantagem é que o Mefas
consegue curar a malária com meta-
de da dose do ASMQ, de acordo com
testes feitos em animais. “Espera-se
também que haja uma redução no
custo de desenvolvimento e produção
do medicamento, tendo em vista que

as dificuldades técnicas poderão ser
minimizadas pela utilização de apenas
um IFA, o que não ocorre no ASMQ,
no qual são utilizados dois IFAs”, ex-
plica a coordenadora.

Já começou a ser realizado em ani-
mais o estudo comparativo da biodis-
ponibilidade, teste que avalia o grau
de absorção da substância pelo orga-
nismo e, consequentemente, sua dis-
ponibilidade no local de ação. Segundo
Núbia, a meta agora é encontrar um
parceiro – empresa farmacêutica ou
entidade financiadora internacional –
que viabilize a realização dos  estudos
finais para se chegar ao produto
registrado. Após essa etapa, o fármaco
será disponibilizado à população por
meio do Sistema Único de Saúde (SUS)
e a outros países endêmicos, tal como
hoje se faz com o ASMQ.

Doença dos trópicos

A malária é uma doença transmi-
tida pela picada da fêmea do mos-
quito Anopheles, infectada por
Plasmodium. Estudos da Iniciativa

Novo sal híbrido diminui efeitos colaterais e vai
gerar economia na produção de medicamento

Medicamentos para Doenças Negli-
genciadas (DNDi) mostram que a
malária é a doença que mais mata
no mundo. Atinge, principalmente,
países pobres da América Latina, da
África e do sudeste asiático. O baixo
poder econômico das populações des-
sas áreas é responsável pelo desinte-
resse da indústria farmacêutica em
investir em novos fármacos, dificultan-
do o acesso a tratamentos adequa-
dos e eficazes.

De acordo com dados do Ministé-
rio da Saúde, só em 2009, foram mais
de 300 mil casos de malária confirma-
dos no Brasil. Os números ainda im-
pressionam, mas as estatísticas já
foram muito piores. Com a introdução
do ASMQ, houve uma redução de
quase 50% de casos nos últimos anos.

Com o apoio do DNDi, Farman-
guinhos deu um passo importante no
desenvolvimento do ASMQ. Cada em-
balagem contém dois comprimidos,
num esquema simples e prático. O
ASMQ é o primeiro medicamento de
combinação em dose fixa com prazo
de validade de três anos, o que facili-
ta a distribuição nos centros de saúde
rurais. Após sua introdução em muni-
cípios da Região Norte do país, o nú-
mero de pacientes caiu quase 70% em
um ano. Registrou-se, ainda, uma que-
da superior a 60% nas hospitalizações
por malária no mesmo período. A ex-
pectativa é que o Mefas seja mais um
passo para a eliminação da doença.

Mais eficácia
contra a malária

MEDICAMENTOS

Núbia Boechat: o sal híbrido
não apresentou toxicidade mesmo
quando utilizado em dose 100
vezes superior à necessária
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Com o envelhecimento da
população brasileira, é preciso
fazer frente às doenças
crônicas sem enfraquecer o
combate às infecciosas, além
de promover ações de
pesquisa, ensino e assistência
em saúde do idoso

Novos
velhos
desafios

Elisa Batalha, Fabíola Tavares,
Jamerson Costa e Talita Rodrigues

dosos - indivíduos com 60
anos ou mais - são o seg-
mento da população bra-
sileira que mais cresce.
Dados do primeiro balan-

ço do Censo 2010, feito pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) e divulgado em agosto, confir-
mam o que muitos analistas já apon-
tam há mais tempo: que o Brasil está
envelhecendo. O alargamento da par-
te de cima da pirâmide demográfica é
explicado por uma relação entre a di-
minuição do ritmo de crescimento da
população e o aumento da expectati-
va de vida, que, juntos, contribuem para
ampliar a proporção de idosos no país.

I

CAPA

Kirk Smith / www.sxc.hu
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Estimativas recentes, realizadas a
partir das Pesquisas Nacionais por
Amostragem de Domicílio (Pnad), apon-
tam que a porcentagem atual de ido-
sos na população brasileira seria de
11,3%, o que equivaleria a, aproxima-
damente, 19 milhões de pessoas. Em
1980, existiam 16 idosos para cada 100
crianças no Brasil. Em 2008, essa pro-
porção era de 24,7 idosos para cada
100 crianças. A expectativa é que o
número de idosos ultrapasse o de cri-
anças antes da metade deste século.

Esse novo cenário coloca desafios
para a saúde pública. O processo de
transição da estrutura etária no país é
acompanhado pelo aumento da ocor-
rência de doenças crônicas, ao mesmo
tempo em que persistem as doenças
infecciosas. Muitos avanços já foram
obtidos no sentido de controlar as do-
enças infecciosas – principalmente por
conta da vacinação, que possibilitou a
erradicação da varíola e da poliomieli-
te, assim como o fim da transmissão
endêmica do sarampo e da rubéola. No
entanto, ainda existe muito trabalho a
ser feito. Assim, delineia-se um quadro
desafiador, no qual é preciso fazer fren-
te ao crescimento das doenças crônicas
sem enfraquecer o combate às infecci-
osas. Nesse contexto, a Fiocruz reafir-
ma seu compromisso com a promoção
da saúde dos brasileiros, mantendo-se
como referência para o enfrentamento
de novos e antigos problemas.

Mito ou verdade?

A ideia de que as doenças infecci-
osas estão em declínio deve ser
relativizada. Segundo a publicação do
Ministério da Saúde Doenças infeccio-
sas e parasitárias: guia de bolso (8ª edi-
ção), de fato, a situação epidemiológica
das doenças transmissíveis tem apre-
sentado mudanças significativas nas úl-
timas décadas, mas não se pode falar
em declínio. Trata-se de um quadro
complexo que envolve três grandes ten-
dências: doenças transmissíveis com
tendência declinante (difteria, coque-
luche, tétano acidental, doença de Cha-
gas, febre tifóide, oncocercose, filariose
[ver box na página seguinte] etc); do-
enças transmissíveis com quadro de per-
sistência (tuberculose, hepatites virais,

leishmaniose, leptospirose etc) e doen-
ças transmissíveis emergentes e
reemergentes (influenza A (H1N1),
Aids, dengue etc).

“As doenças infecciosas, mesmo
com os progressos recentes em
profilaxia, diagnóstico e tratamento e
a redução de casos e óbitos, continu-
am ocorrendo em todos os países com
variáveis frequências e padrões clíni-
cos, se apresentando sob formas ra-
ras ou desconhecidas, além da
emergência de novas doenças por di-
ferentes agentes infecciosos e condi-
ções, matando ou incapacitando e
onerando os sistemas de saúde”, afir-
ma o parasitologista Mauro Marzochi,
pesquisador sênior do CNPq no Insti-
tuto de Pesquisa Clínica Evandro Cha-
gas (Ipec/Fiocruz). “Isso precisa ser
enfrentado a começar por um plane-
jamento sistêmico da rede pública e
privada, capaz de controlar os dife-
rentes níveis de atenção à saúde no
âmbito do diagnóstico clínico e
laboratorial. Esse planejamento poderá
atender, de um lado, à necessidade
do controle ou erradicação das doen-
ças preveníveis por imunização e, de
outro, à vigilância de novas doenças
transmissíveis que surgem ou ressur-
gem, requerendo, em ambos os gru-
pos, uma atenção clínico-laboratorial
permanente e qualificada”.

Hoje o desafio é duplo: manter o
controle às doenças infecciosas num
cenário de novas necessidades associ-
adas ao envelhecimento da popula-
ção. A assistência aos idosos – num
contexto onde não se pode excluir a
ocorrência paralela de doenças
transmissíveis e crônico-degenerativas
– requer uma série de cuidados relati-
vos a manuseio clínico e interações
medicamentosas. É comum os idosos
apresentarem mais de uma patologia
ao mesmo tempo e, consequentemen-
te, seram mais vulneráveis a doenças
infecciosas que assumem, então, um
caráter oportunista. Além disso, o fato
de utilizarem frequentemente associ-
ação de medicamentos aumenta o ris-
co de efeitos adversos – até porque,
em geral, os testes clínicos de novas
drogas não consideram as especifici-
dades da população idosa.

O diagnóstico diferencial é outra
questão-chave. “A leishmaniose
cutânea, mais comum em jovens, ago-
ra também aparece em idosos. Mas,
às vezes, se confunde esse diagnósti-
co com doenças frequentes em pesso-
as com mais de 60 anos, como úlceras
varicosas e câncer de pele. Diante de
um idoso com gânglios e emagreci-
mento, o médico pode pensar em do-
ença degenerativa, mas isso não exclui
a leishmaniose”, exemplifica o derma-
tologista Armando Schubach, chefe do
Laboratório de Vigilância em Leishma-
nioses do Ipec.

“Até hoje existem médicos com di-
ficuldade de atribuir os sintomas a uma
infecção pelo HIV quando o paciente tem
mais de 60 anos de idade”, acrescenta
a infectologista Sandra Wagner, do La-
boratório de Pesquisa Clínica em DST/
Aids do Ipec. Sobre envelhecimento e
Aids, há duas situações: de um lado,
indivíduos que contraem o HIV e são
diagnosticados após os 50 anos de ida-
de; do outro, indivíduos portadores do
vírus desde mais jovens que estão enve-
lhecendo. Graças a um tratamento mais
eficaz, os portadores do HIV têm uma
expectativa de vida maior e podem se
tornar idosos que convivem com o vírus,
configurando-se a Aids como uma do-
ença, ao mesmo tempo, infecciosa e
crônica. Observam-se, ainda, quadros de
infecção pelo HIV associados a hiperten-
são, diabetes ou outras doenças comuns
em pessoas mais velhas. “Seria interes-
sante um olhar multiprofissional sobre o
envelhecimento”, recomenda Sandra,
destacando, ainda, que portadores do
HIV tendem a apresentar doença dege-
nerativa até dez anos antes do que uma
pessoa sem o vírus.

“Quando se fala em declínio, a sen-
sação é de que as doenças infecciosas
estariam desaparecendo e não é
exatamente isso. O que existe é uma
mudança de perfil”, diz o infectologista
Alejandro Hasslocher, chefe do Labora-
tório de Pesquisa Clínica em Doença de
Chagas do Ipec. “Antes, a população
envelhecia menos e a mortalidade das
doenças infecciosas era muito alta. Hoje,
as pessoas envelhecem com doenças in-
fecciosas crônicas e com comorbidades
associadas à idade”, resume.
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Q
uando o assunto é o con-
trole de doenças parasitári-
as, um bom exemplo é a
filariose linfática. Atualmen-
te, no Brasil, segundo a li-

teratura, a doença é restrita à Região
Metropolitana do Recife, com registros
de casos na capital pernambucana, em
Olinda e em Jaboatão dos Guararapes.
Comparando-se os dados dos últimos
dois anos com os de 2000, pode-se afir-
mar que a transmissão dessa parasitose
vem se reduzindo no Recife e em Olinda.
Nas duas cidades, o Serviço de Refe-
rência Nacional em Filarioses da
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O exemplo da filariose

Projeto pioneiro
em Bambuí

questão das comorbida-
des, em que agravos de-
generativos da saúde
associados ao envelheci-
mento se combinam com

doenças infecciosas, tem sido avalia-
da em idosos de Bambuí. Foi nesta ci-
dade mineira que o Instituto Oswaldo
Cruz criou, em meados do século 20,
um posto avançado para o desenvol-
vimento de pesquisas relativas à do-
ença de Chagas – lá foram feitos os
estudos iniciais que mostraram ser pos-
sível o controle da transmissão dessa
doença, causada pelo protozoário
Trypanosoma cruzi. Hoje Bambuí abri-
ga um projeto pioneiro na América
Latina para investigar os determinantes
das condições de saúde e bem-estar
de idosos com baixo nível socioeconô-
mico. Este estudo de coorte – quando
uma determinada parcela da popula-
ção é escolhida para ser analisada e
acompanhada progressivamente – vem
sendo relizado pela Fiocruz Minas des-
de 1997, com seguimentos anuais de
1.600 idosos, que correspondem a
92% do total da população com 60
anos ou mais na cidade.

Os primeiros resultados em Bambuí
mostraram que a prevalência de do-
enças e fatores de risco cardiovascu-

A

lares (como hipertensão arterial,
dislipidemia, diabetes mellitus e doen-
ça coronariana), de distúrbio do sono
e de sintomas depressivos era seme-
lhante à observada entre idosos resi-
dentes em países de alta renda. Outras
investigações revelaram que a preva-
lência da doença de Chagas na popu-
lação idosa de Bambuí era muito alta,
refletindo a exposição à infecção pelo
T. cruzi em fases precoces da vida.
Estudos posteriores, então, vêm mos-
trando que essa carga dupla de doen-
ças tem impacto significativo nas
condições de saúde dos idosos.

Cerca de 70 publicações em revis-
tas indexadas foram realizadas com os
resultados da coorte de Bambuí e apro-
ximadamente 30 teses ou dissertações
foram defendidas. Ao longo dos anos,
o projeto recebeu diversos prêmios,
sendo considerado referência em es-
tudos sobre envelhecimento em paí-
ses de média renda.

Uma publicação recente mereceu
um editorial na edição de novembro
da revista Stroke. O artigo de pesqui-
sadores da Fiocruz Minas mostrou que
o risco de morte por acidente vascular
cerebral (AVC), em dez anos, é duas
vezes maior entre idosos infectados
pelo T. cruzi, independentemente dos
fatores de risco cardiovasculares tradi-
cionais. Segundo o editorial, o estudo
“proporciona um novo ângulo sobre as
devastadoras consequências da doen-
ça de Chagas. Finalmente, depois de
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Fiocruz Pernambuco tem contribuído
para o controle da doença por meio
do monitoramento dos casos positivos,
da formação de recursos humanos e
de outras ações estratégicas.

No Recife, em 2003, a prevalência
de filariose linfática (número de paci-
entes novos e antigos) era de 62 casos
para cada 100 mil habitantes. Hoje, é
de um caso para cada 100 mil habi-
tantes. Em Olinda, a adoção de um
plano de eliminação da doença dimi-
nuiu a prevalência de 24 para dois
casos em cada 100 mil moradores,
entre os anos de 2005 e 2009.

Para o coordenador do Serviço de
Referência Nacional em Filarioses,
Abraham Rocha, esses avanços no Reci-
fe e em Olinda apontam no sentido do
controle com vistas à erradicação da in-
fecção, mas todo o investimento feito
pode tornar-se em vão se os municípios
vizinhos não adotarem medidas de com-
bate. “Não sabemos qual a situação da
doença em outras cidades da Região Me-
tropolitana do Recife porque elas não fa-
zem investigação epidemiológica
sistematicamente. O declínio do número
de infectados é decorrente da atuação
permanente das gestões municipais, que

nos últimos sete anos combatem a fila-
riose de forma mais intensa. Entretanto
é importante a adoção de um projeto me-
tropolitano de ações integradas”, avalia.

A filariose linfática, transmitida por
mosquitos Culex, é uma infecção para-
sitária que pode levar a sequelas
incapacitantes e deformações. Rocha
destaca que, mesmo ocorrendo a in-
terrupção da transmissão, é imprescin-
dível manter a vigilância epidemiológica
ainda por vários anos – migrações in-
ternas e deslocamentos internacionais
de indivíduos infectados podem causar
a reintrodução da doença.

101 anos de negligência, é o momen-
to de promover mais pesquisas e re-
duzir os efeitos desta doença. É a hora
de propor ações, triagens clínicas e
estudos, como os de Bambuí, que po-
derão contribuir para uma mudança de
curso nos rumos da doença”. O traba-
lho é assinado pela coordenadora do
Núcleo de Estudos em Saúde Pública
e Envelhecimento (Nespe/Fiocruz Mi-
nas), Maria Fernanda Lima e Costa, e
colaboradores.

Outro fruto recente do trabalho em
Bambuí é um artigo da Fiocruz Minas
escolhido entre os vencedores do 4º Prê-
mio em Pesquisa da Sociedade Brasileira
de Geriatria e Gerontologia, concedido
em 2010. O médico Marco Polo Dias
Freitas, aluno de doutorado do Progra-
ma de Pós-Graduação em Ciências da
Saúde, mostrou que, a médio prazo, o
risco de desenvolver hipertensão arterial
é mais alto entre idosos com baixos ní-
veis do chamado ‘bom colesterol’ (HDL).

coortes brasileiras. O trabalho é feito
por um consórcio de instituições que
contempla a realização da genotipa-
gem de cerca de 6 mil participantes.
A coorte de Bambuí é parte desse con-
sórcio e deverá produzir resultados que
levem a um melhor conhecimento da
interação entre genética e ambiente
nas condições de saúde dos idosos. Já
o Elsi-Brasil é um estudo de coorte
nacional para verificar os determi-
nantes, a longo prazo, das condições
de saúde e bem-estar da população
idosa. Ele será parte de um consórcio
internacional do qual participam Esta-
dos Unidos, Inglaterra, China, Índia e
países europeus.

Consultor da Secretaria de Vigilân-
cia em Saúde (SVS) do Ministério da
Saúde e da Rede Interagencial de In-
formações para a Saúde (Ripsa), o
Nespe realiza, ainda, análises da situ-
ação de saúde dos idosos com base
nos dados das Pnad. O objetivo é exa-
minar as tendências das condições de
saúde e dos usos de serviços de saúde
por idosos brasileiros. Os resultados
revelam melhorias em algumas dimen-
sões, mas não em todas. Mudanças
marcantes vêm sendo observadas nos
perfis de uso dos serviços, provavel-
mente em consequência de um cres-
cimento da atuação do Sistema Único
de Saúde (SUS) nesse segmento.

Avaliar os serviços de saúde é tam-
bém o objetivo de um projeto desen-
volvido pela Fiocruz Pernambuco. A

O

Muito além
de Bambuí

Nespe/Fiocruz Minas – re-
ferência nacional e inter-
nacional nessa área – é
responsável por outras ini-
ciativas, como o Projeto

Epigen-Brasil e o Projeto Elsi-Brasil. O
Epigen-Brasil aborda a epidemiologia
genômica de doenças complexas em
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pesquisa Avaliação de serviços de
atenção básica à saúde para diabéti-
cos e hipertensos no âmbito do Pro-
grama Saúde da Família (PSF) está
sendo realizada em 33 municípios, dis-
tribuídos em todas as regiões do esta-
do, incluindo as cidades de maior porte,
como Recife (capital), Caruaru (Agres-
te) e Petrolina (Sertão).

Hipertensão  e diabetes são dois
problemas importantes entre idosos.
Segundo o site da campanha Eu sou
12 por 8, “com o avanço da idade,
ocorre um aumento progressivo na fre-
quência de hipertensão arterial (ou
pressão alta); após os 80 anos a maio-
ria das pessoas possui pressão acima
do limite normal”. E o site do Ministé-
rio da Saúde coloca idade superior a
45 anos entre os fatores de risco para
diabetes. As duas são doenças crônico-
degenerativas que exigem acompa-
nhamento regular, idealmente a cada
três meses, para prevenir complicações
graves, como a doença renal entre os
diabéticos e o infarto nos hipertensos.

Observações preliminares apontam
que poucas cidades conseguem cum-
prir todas (ou quase todas) as ações

de assistência clínica e farmacêutica
preconizadas pelo Ministério da Saú-
de para a atenção básica. Com o
apoio do Institut de Recherche pour le
Développement (IRD), da França, do
Instituto de Medicina Integral Profes-
sor Fernando Figueira e da Universida-
de Federal de Pernambuco, a pesquisa
envolveu entrevistas com cerca de 800
pacientes de cada doença e 600 pro-
fissionais do PSF e das unidades bási-
cas de saúde.

Um dos achados do estudo se re-
fere ao exame que mede a taxa de
hemoglobina glicada, teste que permi-
te conhecer o nível de glicemia do di-
abético nos últimos três meses.
Constatou-se que poucas equipes do
PSF encaminham os pacientes para
serem submetidos ao exame porque
faltam laboratórios da rede próprios ou
conveniados para atender à demanda.

Embora a pesquisa ainda não es-
teja concluída, já é possível identificar
algumas características dos municípi-
os. “No Recife, existem equipes boas
e ruins; há postos que funcionam bem
e outros não. Nestes os entrevistados
se queixaram da falta de médicos e

de medicamentos. Já no interior as
equipes costumam ser incompletas e
faltam serviços de referência”, afirma
a pesquisadora Annick Fontbonne, do
IRD, que coordena o estudo junto com
Eduarda Cesse, da Fiocruz Pernam-
buco. Os resultados da pesquisa per-
mitirão identificar nós críticos e
formular propostas para aperfeiçoar e
fortalecer as práticas da atenção bási-
ca para a hipertensão arterial e diabe-
tes mellitus tipo 2 no estado.

H

Saúde do idoso:
prioridade

á menos de 20 anos, o im-
pacto do envelhecimento
da população sobre a saú-
de pública era um tema de
estudo pouco frequente

nos centros de pesquisa brasileiros. Hoje,
no entanto, as abordagens acadêmicas
sobre a terceira idade avançam e dão
respaldo à implantação de políticas
públicas direcionadas aos idosos. O in-
teresse pelo tema no Brasil representa
uma mudança de paradigma, já que

Em comemoração ao Dia do Idoso, celebrado em 27 de
setembro, a Fiocruz promove uma semana de atividades
que incluem shows de ciência, oficinas e peças teatrais

Divulgação COC
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ações de saúde pública no país apenas
recentemente passaram a contemplar
este crescente segmento da população.
No Brasil, foi a partir da década de 1990
que a população idosa passou a ser
objeto de pesquisas e ações de forma
mais sistemática. Desse modo, o país
toma um rumo semelhante ao de na-
ções desenvolvidas economicamente,
onde a vida na terceira idade recebe
cuidados mais abrangentes.

A saúde do idoso é um tema que
já foi incorporado às prioridades da Fio-
cruz, que se destaca não só pela pro-
dução de pesquisas sobre o assunto,
mas também na transformação do
conhecimento gerado em ações de
promoção da qualidade de vida na
terceira idade. Os exemplos são mui-
tos. Entre eles pode-se citar o artigo
Violência contra a pessoa idosa: análi-
se de aspectos da atenção de saúde
mental em cinco capitais, publicado
em setembro na revista Ciência & Saú-
de Coletiva. O trabalho investigou as-

pectos da atenção à saúde mental
ofertada à pessoa idosa vítima de vio-
lência nos municípios de Curitiba, Rio
de Janeiro, Brasília, Recife e Manaus.
Os resultados sinalizam providências
necessárias para melhor a qualidade
da assistência. “Conclui-se pela neces-
sidade de maiores investimentos pú-
blicos: na melhoria da qualidade da
informação; na adequação da estru-
tura física dos serviços; na capacita-
ção/habilitação dos profissionais para
atenderem às especificidades de saú-
de do idoso”, diz o artigo, assinado
por pesquisadoras do Centro Latino-
Americano de Estudos de Violência e
Saúde da Escola Nacional de Saúde
Pública (Claves/Ensp/Fiocruz).

O Claves é parceiro da Secretaria
Especial de Direitos Humanos da Pre-
sidência da República no Observatório
Nacional do Idoso – “um dispositivo
de observação, acompanhamento e
análises das políticas e estratégias de
ação de enfrentamento da violência

contra a pessoa idosa”, segundo o
portal da iniciativa. O Observatório re-
presenta também “um espaço perma-
nente e interativo de intercâmbio de
informações entre as equipes dos Cen-
tros de Atenção e Prevenção à Violên-
cia contra a Pessoa Idosa e demais
usuários”. Os Centros estão entre as
estratégias previstas no Plano de Ação
para o Enfrentamento da Violência
contra a Pessoa Idosa (2007-2010),
resultado do esforço conjunto do go-
verno federal, dos movimentos sociais
e do Conselho Nacional dos Direitos
dos Idosos (CNDI).

O presidente do CNDI para o
biênio 2008-2010 é um pesquisador da
Ensp: José Luiz Telles, que também
coordena a Área Técnica de Saúde do
Idoso da Secretaria de Atenção à Saú-
de do Ministério da Saúde. Por meio
desta Área Técnica, o Ministério tem
promovido o Curso de Aperfeiçoamen-
to em Envelhecimento e Saúde da
Pessoa Idosa, convênio com a Ensp,

Divulgação COC
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na modalidade a distância, assinado
em 2008. Até outubro de 2010, havi-
am sido capacitados 500 profissionais
de nível superior que atuam no SUS,
nas regiões Norte e Nordeste. Visando
às regiões Sul, Sudeste e Centro-Oes-
te, renovou-se o convênio para a ca-
pacitação de 2 mil profissionais, sendo
mil em 2011 e mais mil em 2012.

Telles é também responsável pelo
módulo de saúde do idoso que, em
2010, pela primeira vez, foi ministra-
do no âmbito do curso de especializa-
ção em saúde mental e atenção
psicossocial da Ensp. “Temos de pen-
sar os cuidados ao idoso não apenas
voltados para sua medicalização, mas
também em novas oportunidades de
vida, uma vez que o idoso acaba fi-
cando cada vez mais isolado na socie-
dade”, diz o coordenador do curso,
Paulo Amarante.

Atenta a essas novas necessidades,
a Fiocruz também oferece, anualmen-
te, desde 2007, um curso presencial de
atualização profissional no cuidado ao
idoso dependente, por meio da Escola
Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
(EPSJV). O objetivo é formar profissio-
nais que possam atuar junto a idosos
na rede de serviços, na própria família
e na comunidade, conforme previsto na
Política Nacional de Saúde da Pessoa
Idosa, que apresenta preocupações es-

pecíficas com os indivíduos em situa-
ção de fragilidade ou vulnerabilidade
social. A ideia é qualificar os alunos para
um cuidado que garanta ao idoso o
máximo possível de autonomia. O con-
teúdo do curso inclui temas como en-
velhecimento humano e saúde do idoso;
estratégias de cuidado para idosos de-
pendentes com ênfase no auxílio para
atividades da vida diária; aspectos éti-
cos, morais e culturais do cuidado (in-
cluindo os direitos dos idosos); e causas
da dependência na velhice.

Para o coordenador do curso da
EPSJV, Daniel Groisman, um dos prin-
cipais desafios do curso é produzir co-
nhecimento e elaborar metodologias
e materiais educativos que contribu-
am para o fortalecimento das ações
destinadas à qualificação de trabalha-
dores de nível médio e fundamental
em saúde do idoso. “Ainda existe pou-
co conhecimento sistematizado sobre
o assunto e há necessidade de estu-
dos que tematizem o trabalho dos
cuidadores formais e informais, com
vistas à sua valorização e reconheci-
mento social”, explica. O curso tem
duração de três meses e meio,
totalizando 200 horas-aula, que inclu-
em 88 de prática profissional, realiza-
da em instituições gerontológicas
conveniadas.  Para participar, é preci-
so ter ensino fundamental completo.

A saúde do idoso na Fiocruz tem
múltiplas abordagens, com ações que
combinam pesquisa, ensino e assistên-
cia. Neste aspecto, destaca-se o tra-
balho do Programa de Atenção à
Saúde do Idoso do Centro de Saúde
Escola da Ensp, que busca compreen-
der e suprir as necessidades dos ido-
sos residentes na comunidade de
Manguinhos, bairro da Zona Norte do
Rio de Janeiro onde está localizada a
sede da Fundação. Anualmente, em
comemoração ao Dia do Idoso, cele-
brado em 27 de setembro, o progra-
ma, em parceria com o Museu da Vida
– espaço de integração entre ciência,
cultura e sociedade da Casa de
Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) –, promo-
ve uma semana de atividades gratui-
tas especialmente preparadas para o
público da terceira idade.  Circuito his-
tórico no trenzinho da ciência, peças
teatrais, shows de ciência, contadores
de histórias, palestras e oficinas com-
põem a programação, que busca in-
tegrar os idosos e suas famílias. É mais
uma prova de que a Fiocruz tem como
objetivo a atenção integral à saúde
do idoso, que vai do conhecimento
científico às políticas públicas, da ca-
pacitação de recursos humanos à pro-
moção da assistência, incluindo até
atividades que combinam entreteni-
mento e educação.
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O mito das
doenças crônico-
degenerativas
apenas em idosos
Problema atinge crianças
e exige reformulação do
modelo de assistência

Marcelo Neves

uando se pensa em doen-
ças crônico-degenerativas o
mais comum é associá-las
apenas aos idosos e à
projeção de envelhecimen-

to da população. Entretanto, elas tam-
bém podem ocorrer na infância e, por
não se levar em conta essa possibilida-
de, oportunidades de prevenção e tra-
tamento podem estar sendo perdidas,
com prejuízos para a população e o pró-
prio SUS. Nos hospitais, o número de
crianças internadas tem aumentado, exi-
gindo maior investimento em recursos
humanos e financeiros na rede pública
de saúde destinados a esta população.

Os pesquisadores Maria Elisabeth
Moreira, coordenadora da Unidade de
Pesquisa Clínica do Instituto Fernandes
Figueira (IFF/Fiocruz), e Marcelo Goldani,
da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, em artigo recém-publicado na
revista Ciência & Saúde Coletiva, desta-
cam que o acesso a tecnologias moder-
nas permitiu o aumento da sobrevida de
crianças que antes não chegariam à ida-
de adulta, criando assim uma nova rea-
lidade para a saúde pública. “A
mortalidade infantil caiu; as taxas de
aleitamento materno e o acesso às va-
cinas e ao pré-natal aumentaram”, ana-
lisam. Segundo os autores, em países
desenvolvidos, 90% das crianças nasci-
das com doenças crônicas já alcançam
a idade adulta, o que demanda grande
investimento em tecnologias.

Por outro lado, o número de par-
tos prematuros e a incidência de obe-
sidade também aumentaram. “A
prevalência de obesidade na infância
vem aumentando. Em alguns locais já
chega a 30%. Se nada for feito, esta
geração de crianças obesas poderá ser

a primeira em dois séculos que terá
uma expectativa de vida menor do que
a de seus pais”, alertam os pesquisa-
dores. Para eles, boa parte do proble-
ma poderia ser resolvida apenas com
prevenção e promoção da saúde.

Para Maria Elisabeth, a prevenção
das doenças crônico-degenerativas ain-
da na infância pode ser determinante
para viabilizar o sistema de saúde no
futuro, em função dos altos custos de-
mandados para tratamento. “Uma dro-
ga mal usada na infância pode, por
exemplo, comprometer para sempre
a função renal, predispondo a doen-
ças renais precoces na vida adulta, que
vão demandar um grande investimen-
to dos serviços de saúde”, explica.

Apontado pelo Mais Saúde, o Pro-
grama de Aceleração do Crescimento
(PAC) da Saúde, como problema críti-
co a ser combatido até 2011, as doen-
ças crônico-degenerativas aumentam
os gastos com internações, que repre-
sentam R$ 11,3 milhões ao ano para
o SUS. E boa parte deste valor pode
estar sendo usado para cuidar de cri-
anças e jovens.

Aluna que acaba de concluir o
mestrado profissional em saúde da cri-
ança e da mulher do IFF, Josélia Duarte
analisou o perfil dos pacientes interna-
dos nas pediatrias dos quatro maiores
hospitais da rede pública da cidade do
Rio de Janeiro, no período de janeiro a
dezembro de 2008. Das 170 interna-
ções analisadas, mais da metade das
crianças internadas nas enfermarias de
pediatria eram portadoras de doenças
crônicas. “Identificamos a necessidade

de reorganização dos serviços pediátri-
cos visando garantir estrutura e proces-
sos de cuidado adequados para o
manejo, o tratamento e o acompanha-
mento de pacientes com histórico de
reinternações, internações prolongadas
e necessidades de cuidado multidisci-
plinar”, explica a orientadora da pes-
quisa, Maria Auxiliadora Gomes.

Pesquisa e assistência

O IFF desenvolve pesquisa e ofe-
rece assistência a crianças portadoras
de doenças crônico-degenerativas,
provocadas ou não pela condição ge-
nética do paciente. No Departamento
de Genética Médica do Instituto, o
maior volume de atendimentos intra-
hospitalares em patologias crônico-de-
generativas tem sido para as doenças
de depósito lisossômico (distúrbios me-
tabólicos e hereditários raros), como
as mucopolissacaridoses (que podem
causar danos neurológicos irreversíveis
e deformidades ósseas que limitam pro-
gressivamente as articulações) e a do-
ença de Pompe (associada à miopatia
progressiva, dificuldade de respiração,
hipertrofia cardíaca e desenvolvimen-
to motor prejudicado). A equipe da
área de genética, em conjunto com o
Departamento de Pediatria, também
é responsável pela coordenação naci-
onal do Programa de Osteogênese
Imperfeita (condição caracterizada por
grande fragilidade óssea e fraturas re-
correntes que levam a deformidades),
sendo o IFF referência nacional para o
tratamento dessa doença.

No bairro da Zona Norte do Rio
onde se localiza a sede da Fiocruz, o
IFF realiza um projeto no âmbito da ini-
ciativa Teias – Escola Manguinhos, que
visa constituir um território integrado de
saúde com um modelo participativo de
gestão. A intenção do projeto é fazer
um levantamento de quem são e como
vivem crianças e adolescentes portado-
res de doenças crônicas residentes na
comunidade de Manguinhos. “A partir
dessas informações, a ideia é facilitar e
viabilizar o cuidado qualificado para
este público, para que ele tenha me-
lhor qualidade de vida e o seu direito à
saúde contemplado”, diz a pesquisa-
dora do IFF Martha Moreira.

Q
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A serviço dos
movimentos sociais
Lado a lado com eles, Escola Politécnica da Fiocruz contribui
para promover a saúde e a educação, na cidade e no campo

SOCIEDADE

Talita Rodrigues

utar por uma sociedade
menos desigual, em que
a saúde e a educação pú-
blica sejam universais: é
para isso que a Escola Po-

litécnica de Saúde Joaquim Venâncio
(EPSJV/Fiocruz) vem se aproximando
cada vez mais dos movimentos soci-
ais. “Nosso projeto de escola entende
que a educação é um projeto de soci-
edade e de transformação das desi-
gualdades sociais. Lutamos para reduzir
as injustiças e ampliar o acesso a polí-
ticas públicas. A associação com os
movimentos sociais é uma decorrên-
cia, coerente com o nosso trabalho e
modo de pensar. Entendemos que a
saúde e a educação públicas são di-
reitos dos trabalhadores e, por isso,
queremos qualificar melhor a pauta de
luta deles”, explica a diretora da
EPSJV, Isabel Brasil.

L
Fotos Divulgação EPSJV
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Mas o que são esses movimentos
sociais? Virgínia Fontes, professora-pes-
quisadora da EPSJV e da Universidade
Federal Fluminense (UFF), responde:
“A Escola vem trabalhando com mo-
vimentos sociais de base popular que
se organizam para lutar por direitos,
contra as desigualdades sociais e con-
tra as iniquidades no âmbito da edu-
cação e da saúde”. Alguns exemplos
são o Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST), colônias de
pescadores e sindicatos. “O Estado bra-
sileiro foi sempre mais permeável à so-
ciedade civil quando ela representa
entidades patronais ou com forte vín-
culo empresarial. Portanto, ações
como essas representam apenas o
pagamento de uma dívida histórica que
o Estado tem com a população brasi-
leira, composta majoritariamente por
trabalhadores”, defende Virgínia, des-
tacando que essa é uma função urgen-
te, legítima e necessária de instituições
como a Fiocruz.

Construção coletiva

As propostas de cursos são sem-
pre construídas em conjunto com os
movimentos sociais. “Temos aprendi-
do muito, particularmente na aproxi-
mação com o MST e seu método
pedagógico, que tem ajudado a quali-
ficar o nosso projeto politécnico”, ob-
serva a vice-diretora de Ensino e
Informação da EPSJV Márcia Valéria
Morosini. Ela destaca que um dos ins-
trumentos metodológicos utilizados
para fazer a integração entre teoria e
prática é a alternância entre o tempo
escola, quando são realizadas as au-
las dos cursos, e o tempo comunida-
de, intervalo entre as etapas dos cursos,
quando os alunos socializam os conhe-
cimentos aprendidos nas aulas e reali-
zam pesquisas e trabalhos de campo
para aprofundar os ensinamentos. A
experiência com o MST fez com que o
tempo escola passasse a ser dividido
em tempos educativos (tempo leitura,
tempo reflexão escrita, tempo cultura,
entre outros), que incluem não só os
conteúdos do programa do curso, mas
também atividades de formação geral.

O Curso de Especialização Técni-
ca em Políticas Públicas de Saúde para

a População do Campo é um exem-
plo de formação para trabalhadores de
movimentos sociais construída pela
EPSJV em conjunto com os integran-
tes dos movimentos. A primeira das
três etapas foi realizada em junho de
2010; a segunda ocorreu em novem-
bro deste ano; e a conclusão está pre-
vista para fevereiro de 2011. O curso
faz parte do projeto Formação de Con-
selheiros de Saúde para o Campo, fi-
nanciado pela Secretaria de Gestão
Participativa do Ministério da Saúde,
e tem, como educandos, 40 integran-
tes do MST, do Movimento dos Peque-
nos Agricultores e do Movimento das
Mulheres Camponesas. “Durante o
tempo comunidade, os alunos estão
fazendo uma pesquisa de campo so-
bre os sistemas de saúde locais. Essas
informações serão sistematizadas nas
aulas para que eles possam compre-
ender a organização dos sistemas de
saúde onde vivem”, explica o profes-
sor-pesquisador da EPSJV André Burigo,
que integra a coordenação político-
pedagógica do curso junto com Valé-
ria Carvalho e André Dantas.

Em 2011, a EPSJV vai dar início ao
Curso de Especialização (pós-gradua-
ção) em Trabalho, Educação e Movi-
mentos Sociais. “Os alunos serão
trabalhadores rurais”, explica Paulo
Alentejano, que coordenará o curso
juntamente com Virgínia Fontes. Está
em andamento o processo para que a
pós-graduação tenha financiamento do
Programa Nacional de Educação na
Reforma Agrária (Pronera) do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra).

Todas essas ações da EPSJV têm
sido também processos formativos
para os profissionais da Escola. “O pri-
meiro encontro com o método peda-
gógico do MST é um choque cultural.
A forma de organização do tempo es-
colar é diferente, a gestão do curso
envolve os alunos, todos são respon-
sáveis pelo processo educativo. Isso
alimenta a reflexão dos nossos profis-
sionais. Eles têm um projeto de socie-
dade muito próximo do nosso e isso
alimenta a produção da Escola”, diz
André Burigo. “A qualificação é mú-
tua. Nós oferecemos nossos conheci-

mentos e eles nos qualificam em ques-
tões como a saúde no campo, meio
ambiente, necessidades na área de
saúde e da educação”, observa Már-
cia Valéria.

Pesquisar para ensinar

O trabalho com movimentos soci-
ais impõe desafios tão específicos que,
para montar os primeiros cursos, foi
preciso desenvolver pesquisas sobre a
realidade dessa população e suas de-
mandas. “Precisávamos saber como o
MST entendia a saúde, o processo saú-
de-doença e que tipo de formação eles
buscavam. Eles não querem só um trei-
namento, querem uma formação que
alie a luta política a questões de saú-
de e meio ambiente. Buscam também
uma formação humana parecida com
a oferecida pela EPSJV”, diz o vice-
diretor de Pesquisa e Desenvolvimen-
to Tecnológico da EPSJV, Maurício
Monken, que coordenou, em 2006, a
pesquisa cujos resultados deram a base
para a proposta do Curso de Especiali-
zação Técnica de Nível Médio em Saú-
de Ambiental para a População do
Campo, concluído em 2009. Na últi-
ma etapa, os alunos apresentaram as
propostas de intervenção, elaboradas
no decorrer do curso: muitos implan-
taram total ou parcialmente os projetos
— como a criação de fossas, a defesa
das fontes de água e outras ações de
saneamento — em suas localidades.
O financiamento desse curso foi possí-
vel a partir da cooperação técnico-ci-
entífica firmada entre a Coordenação
Geral de Vigilância Ambiental em Saú-
de da Secretaria de Vigilância em Saú-
de do Ministério da Saúde e a
vice-presidência de Ambiente, Aten-
ção e Promoção da Saúde da Fiocruz.
Apesar da experiência, a necessidade
de aprender antes de formar não aca-
bou. A EPSJV está desenvolvendo,
atualmente, outra pesquisa para sub-
sidiar a realização de cursos em as-
sentamentos de Santa Catarina e do
Ceará — desta vez, com recursos de
um edital Fiocruz e CNPq.

As especificidades no trabalho com
os movimentos sociais não aparecem
apenas nos projetos de construção dos
planos de curso, mas também em
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questões práticas como a documenta-
ção escolar e alojamento para os alu-
nos, que vêm de várias partes do país.
“No caso do MST, uma das dificulda-
des é obter os documentos escolares
daqueles que, por estarem acampa-
dos (e não assentados), já estudaram
em muitos lugares diferentes. Fazemos
todo o esforço para não excluir essas
pessoas dos processos de formação.
Quando os cursos são nacionais, é pre-
ciso também ter condições de aloja-
mento e o Centro de Referência
Professor Hélio Fraga da Escola Nacio-
nal de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz)
tem sido um grande parceiro nosso”,
diz Márcia Valéria.

Agentes comunitários:
da cidade e da aldeia

Além da militância do campo, a
EPSJV também tem ações articuladas
com movimentos sociais urbanos. Uma
delas é com o Sindicato dos Agentes
Comunitários de Saúde (Sindacs) do
município do Rio de Janeiro. “O apoio
da EPSJV na organização dos trabalha-
dores da nossa categoria colaborou para
que a Associação Municipal dos Agen-
tes Comunitários de Saúde (Amacs) se
transformasse no Sindacs, em feverei-
ro de 2010. Com o sindicato, temos
mais representatividade”, diz o presi-

dente do Sindacs, Ronaldo Moreira.  A
iniciativa de criar o sindicato ganhou
força após um seminário promovido pela
EPSJV em 2009, que contou com tra-
balhadores de todo o município e dis-
cutiu, principalmente, aspectos da
legislação e da regulamentação do tra-
balho dos agentes comunitários de saú-
de (ACS), com ênfase na necessidade
de organização da categoria.

A EPSJV tem buscado apoiar tam-
bém a luta dos ACS pelo direito à for-
mação. Como uma das estratégias, a
Escola desenvolve, em parceria com a
Secretaria Municipal de Saúde e Defe-
sa Civil do Rio de Janeiro (SMSDC) e o
Centro de Saúde - Escola Germano
Sinval Faria da Ensp, um projeto-piloto
de formação técnica desses trabalha-
dores. Os alunos do curso são ACS que
trabalham na região de Manguinhos,
na cidade do Rio de Janeiro, e serão os
primeiros do estado a receberem a for-
mação completa, quando o curso for
concluído, em 2011. A EPSJV está,
atualmente, discutindo com o Sindacs,
a Escola Técnica Izabel dos Santos e a
SMSDC a possibilidade de expansão
dessa formação técnica para todos os
ACS do município do Rio de Janeiro.

Na outra ponta do Brasil, na região
do Alto do Rio Negro, organizações e
lideranças indígenas, coordenadas pela

Federação das Organizações Indígenas
do Rio Negro (Foirn), protagonizam lu-
tas parecidas: pela formação profissio-
nal e elevação da escolaridade de seus
agentes de saúde. Por isso, com uma
proposta pioneira que contextualiza a
realidade indígena com a formação
técnica, integrada à ampliação da es-
colaridade, a EPSJV iniciou em 2009 o
Curso Técnico de Agente Comunitário
Indígena de Saúde, em parceria com a
Fiocruz Amazônia. O objetivo é qualifi-
car 250 agentes comunitários indíge-
nas de saúde, resgatando as tradições,
valorizando e sistematizando seus sa-
beres sobre a saúde. Os cursos de ensi-
no fundamental e médio dos agentes
ficaram a cargo da Secretaria Munici-
pal de Educação de São Gabriel da Ca-
choeira e da Secretaria Estadual de
Educação do Amazonas.

A formação técnica em meio am-
biente integrada ao ensino médio volta-
da para jovens e adultos e uma
especialização técnica em gestão
sociopolítica do território são dois outros
cursos que estão sendo desenvolvidos
pela EPSJV em conjunto com organiza-
ções de movimentos sociais. Nesse caso,
os envolvidos são, especificamente, as
populações de Manguinhos e Jacarepa-
guá, no Rio de Janeiro. Os planos de
curso serão um dos resultados de um
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projeto financiado com recursos do
Edital de Cooperação Social lançado
pela Presidência da Fiocruz em 2009.
Essas ações, no entanto, não acabam
com o projeto. Ao contrário: a EPSJV
criou um grupo de trabalho que vai
atuar permanentemente com esses
movimentos, buscando fortalecer o de-
senvolvimento territorial sustentável e
as iniciativas comunitárias.

Territórios urbanos

A pesquisa científica socialmen-
te engajada não gerou só cursos na
EPSJV. O recém-lançado documentá-
rio Território de Sacrifício ao Deus do
Capital: o caso da Ilha da Madeira,
por exemplo, foi produzido a partir
do trabalho realizado com duas as-
sociações de pescadores da Ilha da
Madeira, no Rio de Janeiro. O pro-
fessor-pesquisador da EPSJV Marce-
lo Bessa desenvolveu uma pesquisa
sobre o passivo ambiental gerado por
uma indústria na região. O filme, que
mostra como a vida na ilha foi
afetada com a chegada de grandes
empreendimentos econômicos, foi
sugerido pelos moradores e feito
com a participação deles em ofici-
nas e no roteiro do documentário,
que está disponível no site da EPSJV
(www.epsjv.fiocruz.br).

Recentemente, a EPSJV voltou a
estar atenta a essa região. Dessa vez,
movimentos sociais estão denuncian-
do uma situação de risco generaliza-
do à saúde da população provocado
por um complexo siderúrgico instala-
do em Santa Cruz. A Fiocruz, por
meio da EPSJV e da Ensp, participou
de uma missão de solidariedade e in-
vestigação das evidências de risco à
saúde ambiental e da população da
região. “Identificamos uma situação
de vulnerabilidade socioambiental. A
influência da empresa é tão grande,
que, apesar das denúncias de polui-
ção, é ela que desenvolve, por exem-
plo, ações de educação ambiental
nas escolas — naturalmente, sem
abordar os impactos causados por
ela”, explica o professor-pesquisador
da EPSJV Alexandre Pessoa, que par-
ticipou da missão. No momento, está
sendo elaborado um dossiê técnico
para subsidiar a investigação do caso
pelo Ministério Público.

Agrotóxicos

Outra frente de trabalho relacio-
nada às lutas dos movimentos sociais
é o combate ao uso de agrotóxicos.
Em setembro, a EPSJV organizou, jun-
to com a Vice-Presidência de Ambi-
ente, Atenção e Promoção da Saúde

Jornada dos
Sem-Terrinha

Em 2010, a etapa regional
da 13ª Jornada Nacional dos
Sem Terrinha ocorreu na EPSJV,
de 9 a 11 de outubro. Estudan-
tes e trabalhadores da EPSJV
participaram das oficinas reali-
zadas durante o encontro, que
reuniu 140 crianças de famíli-
as acampadas ou assentadas.
Além disso, os professores tra-
balharam, em sala de aula,
com os alunos da Escola, o con-
teúdo da matéria sobre esco-
las rurais publicada pela
Revista Poli especialmente
para o evento.

da Fiocruz e a Via Campesina, o Se-
minário Nacional contra o Uso de
Agrotóxicos, que contou com repre-
sentantes de mais de 30 movimentos
sociais, universidades e entidades
ambientalistas. O evento discutiu os pro-
blemas (especialmente os de saúde)
causados pelo modelo de agronegócio
adotado pelo Brasil, hoje o maior con-
sumidor de agrotóxicos do mundo.
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EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL
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odos os animais devem:
ser livres de fome e sede;
ser livres de desconforto
termal e físico; ser livres
de medo e estresse; ser

livres de dor e doenças; e ter liberda-
de para expressar seus comportamen-
tos naturais. Estes são os cinco
princípios básicos da ciência do bem-
estar dos animais que vivem em cati-
veiro. O assunto é polêmico, pois a
própria palavra cativeiro, por si só, já
pode causar a impressão de descon-
forto. Mas o fato é que, com medidas
simples, é possível, sim, promover o
bem-estar desses animais. Quem ga-
rante é o biólogo Miguel Ângelo Brück,
do Centro de Criação de Animais de
Laboratório (Cecal/Fiocruz).

Brück dedica-se a estabelecer con-
dições para uma melhor qualidade de
vida dos animais criados e mantidos
pela Fiocruz para fins de pesquisa
biomédica, o que inclui, por exemplo,
desenvolvimento de novos medica-
mentos e vacinas. Para gerar um am-
biente agradável e interativo, que
atenda às necessidades físicas, cogni-
tivas, sensoriais, sociais e nutricionais
dos bichos, uma importante ferramen-
ta é o enriquecimento ambiental, que
viabiliza a quebra da rotina nas colô-
nias e já é utilizada em diferentes uni-
dades da Fundação.

Simples alterações na forma de
apresentação dos alimentos que com-
põem o cardápio dos animais, bem
como o fornecimento de brinquedos e
outros objetos, trazem resultados ex-
pressivos na quebra da rotina de um
grupo. A última campanha adotada no
Cecal foi recolher caixas de leite lon-
ga vida vazias para a confecção de
“picolés de fruta”, com a intenção de
trabalhar nos primatas estímulos
gustativos e táteis.

Medidas simples
promovem o bem-
estar de animais
criados em cativeiro
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Em seu habitat natural, os animais
estão em constante busca por alimen-
to, água, território, parceiro sexual e
abrigo, entre outras necessidades. As
experiências são renovadas diariamen-
te, trazendo desafios, conquistas e sen-
sações diferenciadas. Já nos ambientes
artificiais, eles recebem alimentação,
cuidados e toda a atenção de que pre-
cisam – um zelo essencial, por um lado,
mas, por outro, cerceador, pois impos-
sibilita que os animais expressem todo
o seu repertório comportamental. E é
justamente aí que entra o enriqueci-
mento ambiental.

“Com técnicas específicas relacio-
nadas ao comportamento, essa inicia-
tiva minimiza situações de desconforto
físico e psicológico dos animais manti-
dos em cativeiro”, diz Brück. Mas não
basta colocar uma flor do lado de fora
do recinto ou apenas oferecer uma bola
colorida como brinquedo. O tipo de
enriquecimento ambiental a ser adota-
do depende de uma série de fatores,
como idade, sexo, histórico dos ani-

mais, estrutura da instalação e propósi-
to da intervenção.

Até bem pouco tempo atrás o tema
“bem-estar animal” não tinha o trata-
mento adequado nas instituições de
ensino e pesquisa científica, tanto pú-
blicas quanto privadas. Em meados dos
anos 90 foi possível notar um maior es-
clarecimento sobre o tema no Brasil,
inclusive da população civil, por meio
das organizações não governamentais.
Na Fiocruz, a questão é abordada como
parte fundamental do processo de cri-
ação de animais, sendo o Cecal uma
referência no assunto. Técnicas diversi-
ficadas de enriquecimento ambiental se
fazem cada vez mais presentes no dia
a dia dos profissionais que cuidam dos
animais da unidade.

Em fase de implantação nas colô-
nias de roedores e coelhos do Cecal, o
enriquecimento ambiental começa a ser
uma realidade tanto na criação quanto
na experimentação, já que a Comis-
são de Ética de Uso de Animais (Ceua/
Fiocruz) tem determinado seu uso nos

projetos de pesquisa da Fundação. “In-
vestimentos em equipamentos adequa-
dos, tecnologia e capacitação dos
profissionais que atuam na área são
algumas das ações que a Fiocruz já
implantou nas unidades”, afirma Brück.
Um grande exemplo é a patente do
produto “elos giratórios para enrique-
cimento ambiental”, desenvolvido por
Brück com participação direta do re-
presentante do Núcleo de Inovação
Tecnológica (NIT/Cecal), Paulo Abílio
Varela Lisboa.

O invento “elos giratórios para enri-
quecimento ambiental” foi desenvolvi-
do por Brück após anos de dedicação às
colônias de primatas do Cecal. O apa-
relho tem como principal característica
o giro independente dos elos, em fun-
ção de uma peça de torção, o que pos-
sibilita ao animal girar em direções
opostas ou permanecer estático enquan-
to outro brinca acima ou abaixo. É con-
siderada uma forma ideal de atividade
lúdica, que aumenta a interação dos gru-
pos com segurança e criatividade.
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RESENHAS

Raça como questão

Marcos Chor Maio
e Ricardo Ventura
Santos (orgs.)
314 p., R$ 38
Editora Fiocruz

Trata-se de uma
coletânea de en-
saios organizada

pelos pesquisadores Marcos Chor
Maio, da Casa de Oswaldo Cruz (COC/
Fiocruz), e Ricardo Ventura Santos, da
Escola Nacional de Saúde Pública
(Ensp/Fiocruz). O livro Raça como ques-
tão: história, ciência e identidades no
Brasil propõe colocar o conceito raça
na interface entre os três domínios em
que vem sendo elaborado historica-
mente: científico, político e social. A
reflexão dos autores, harmônica, de-
terminada e polêmica, começa em fins
do século 19, passando por temáticas
como pensamento higienista, estudos
de mestiçagem, modelos de antropo-
logia física, sistema de cotas e políti-
cas atuais de racialização.

‘Nosso Remédio
É a Palavra’

Edemilson Antunes
de Campos
191 p., R$ 25
Editora Fiocruz

Baseado em uma
profunda investiga-
ção etnográfica, o
livro descreve o uni-
verso cultural dos

Alcoólicos Anônimos no Brasil e tenta
compreender o modo como as repre-
sentações propostas permitem que
homens e mulheres ligados à institui-
ção se estabilizem em relação ao ál-
cool. ‘Nosso Remédio É a Palavra’: uma
etnografia sobre o modelo terapêutico
de Alcoólicos Anônimos é resultado da
tese de doutorado do autor, o profes-
sor da Universidade de São Paulo (USP)
Edemilson Antunes de Campos, e

O Brasil e o
capital-imperialismo.
Teoria e história

Virgínia Fontes
EPSJV e Editora
UFRJ
388 p., R$ 32

Parte da coleção
Pensamento crí-
tico e assinado
pela historia-

dora e professora-pesquisa-
dora Virgínia Fontes, da Escola
Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
(EPSJV/Fiocruz) e da Universidade Fe-
deral Fluminense (UFF), o livro propõe
um retorno aos clássicos para compre-
ender o papel desempenhado pelo
Brasil nas formas contemporâneas do
imperialismo capitalista. Ancorada
num referencial marxista, a autora
revisita e atualiza o trabalho de Lenin
sobre imperialismo e recorre a Gramsci
para entender, entre outras coisas, a
sociedade civil brasileira e o papel de
uma burguesia “nacional”. As condi-
ções de luta de classe no Brasil con-
temporâneo e o aprofundamento das
relações capitalistas brasileiras, marca-
do por expropriações intensificadas,
também são apresentados no livro.

Trabalho, educação
e correntes pedagógicas
no Brasil

Marise Ramos
EPSJV e Editora
UFRJ
290 p., R$ 22

A obra Traba-
lho, educação e
correntes pe-
dagógicas no

Brasil: um estudo a partir da
formação dos trabalhadores técnicos
da saúde, da professora-pesquisadora

Educação
e trabalho
em disputa
no SUS

Márcia Valéria
Morosini
EPSJV
201 p., R$ 15

As políticas de educação profissional
em saúde também são tema do livro
Educação e trabalho em disputa no
SUS: a política de formação dos agen-
tes comunitários de saúde, da profes-
sora-pesquisadora da EPSJV/Fiocruz
Márcia Valéria Morosini. Por meio de
uma análise rigorosa de vários docu-
mentos, a autora revisa as etapas de
formulação da política de formação
dos agentes comunitários de saúde
entre 2003 e 2005. Baseada em
Gramsci e outros autores marxistas,
ela discute conceitos como qualifica-
ção profissional e trabalho simples. O
livro está disponível na íntegra no site
www.epsjv.fiocruz.br.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

apresenta também investigações sobre
associações do tipo na França, o que
propicia ao leitor um fecundo distanci-
amento do âmbito brasileiro e a des-
coberta de suas especificidades.

da EPSJV/Fiocruz e da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (Uerj) Marise
Ramos, apresenta uma sistematização
crítica das concepções de educação
existentes, passando por conceitos
como o de politecnia e de ensino em
serviço. Esse é o pano de fundo para
que, em seguida, a autora analise os
referenciais teóricos que orientam as
políticas e práticas da educação pro-
fissional em saúde no Brasil, com foco
nas Escolas Técnicas do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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P

Diálogo sobre violência na escola

Impacto da violência nas escolas

Simone Gonçalves de Assis, Patrícia
Constantino e Joviana Quintes Avanci (orgs.)

270 p., R$ 42

Editora Fiocruz
(21) 3882-9039 / 9041
editora@fiocruz.br
www.fiocruz.br/editora

Renata Moehlecke

romover uma cultura de
direitos humanos a partir
do estímulo ao debate da
temática violência nas es-
colas: este é o principal

objetivo do livro Impacto da violência
nas escolas – um diálogo com profes-
sores, organizado pelas pesquisadoras
Simone Gonçalves de Assis, Patrícia
Constantino e Joviana Quintes Avanci,
do Centro Latino-Americano de Estu-
dos da Violência e Saúde Jorge Careli
da Escola Nacional de Saúde Pública
(Claves/Ensp/Fiocruz). Publicada pela
Editora Fiocruz, a obra reúne textos que
têm como base, por exemplo, as con-
dições de trabalho na escola; a violên-
cia familiar e como ela se reflete no
âmbito escolar; as agressões entre os
diversos atores escolares; as represen-
tações culturais das identidades de
gênero, sexuais e de cor de pele e suas
relações com formas de violência pre-
sentes nas escolas; e os danos físicos,
emocionais, comportamentais e

cognitivos evidenciados por crianças e
adolescentes que sofrem abusos.

“Nesse livro queremos refletir so-
bre as formas de violência presentes
nas escolas brasileiras: tanto aquelas
que se originam em diversos espaços
sociais e invadem o espaço escolar
quanto aquelas que na escola germi-
nam e dão frutos que repercutem no
cotidiano e na vida social de uma for-
ma mais ampliada”, afirmam as pes-
quisadoras na apresentação da obra.
“A reflexão que procuramos estimular
visa a atingir professores e demais in-
tegrantes da equipe escolar, que se
veem aturdidos diante de problemas
que não foram preparados para enfren-
tar, ao longo dos anos de formação
acadêmica. Buscamos também sensi-
bilizar os gestores do ensino público e
privado para a importância de se de-
bater sobre a questão da violência nas
escolas e sobre o papel a ser desem-
penhado por cada um dos atores que
conformam o sistema de ensino”.

Com linguagem didática, repleto de
referências bibliográficas e ilustrações,

o livro é dividido em nove capítulos, sen-
do os dois primeiros dedicados às bases
teóricas que norteiam todo seu conteú-
do. “Trazemos algumas conceituações
sobre violência que transitam nas áreas
de educação, saúde e segurança públi-
ca, sem a pretensão de dar ao leitor uma
única definição ou uma ‘verdade abso-
luta’. Pelo contrário, queremos que ele
elabore criticamente a sua visão sobre
tema tão complexo e diversificado”,
comentam as organizadoras.

A obra ainda chama atenção para
a importância da atuação da escola na
prevenção da violência, enfatizando o
papel que deve ser desempenhado por
professores, direção e toda a equipe
escolar como integrantes de uma rede
de proteção de crianças e adolescen-
tes. “O último capítulo tem como
objetivo estimular o professor a elabo-
rar um plano de intervenção local para
prevenção e redução da violência na
escola. São apresentados alguns exem-
plos de programas bem sucedidos rea-
lizados em vários países do mundo,
inclusive no Brasil”, destacam.
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FIO DA HISTÓRIA

Uma vida
dedicada à
ciência

Hermann e os pais, Otto e 
Zulmira
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O
Renata Fontoura

ano em que o Instituto
Oswaldo Cruz (IOC/Fio-
cruz) e a Fiocruz come-
moram 110 anos de
existência também ficará

marcado pela perda de um de seus
maiores expoentes. Com quase meio
século dedicado à ciência nacional, o
virologista Hermann Schatzmayr mor-
reu, aos 74 anos, no último mês de
junho. O pesquisador traçou um currí-
culo que acompanhou a própria histó-
ria da virologia no país: estudou a
pandemia de gripe de 1957-58 no Rio
de Janeiro; participou dos esforços de
erradicação da varíola e de combate à
poliomielite no país; e produziu desta-

cados estudos em dengue, sendo in-
clusive o responsável pelo isolamento
dos vírus da dengue 1, 2 e 3 no Brasil.

Em razão das comemorações do
aniversário do IOC, no dia 19 de maio,
o virologista concedeu sua última en-
trevista à equipe de comunicação do
Instituto. “A primeira vez em que en-
trei no campus da Fiocruz foi em 1955.
Eu era representante de turma na uni-
versidade e fui falar com o professor
Hugo de Souza Lopes. Saltei do ôni-
bus, subi a rampa e as escadas ao lado
da Casa de Chá e olhei para cima. Vi
o castelo e tremi. Lembro da emoção
que senti e até hoje me emociono”,
contou o virologista. Além de declarar
seu amor e dedicação à ciência, o
virologista deixou clara sua preocupa-
ção social. “Sempre trabalhei com foco
na doença, no doente e na carência
da nossa população”, disse.

Trajetória

Schatzmayr ingressou na Fiocruz em
1961, onde atuou desde então, afas-
tando-se apenas durante períodos no
exterior para estudos. Criou o Departa-
mento de Virologia no IOC, que deu
origem a diversos centros de referên-
cia nacionais e internacionais. Ocupou

o cargo de presidente da Fio-
cruz entre 1990 e 1992, quan-
do criou o FioSaúde (plano de

Um dos virologistas
de maior destaque
no país, Hermann
Schatzmayr teve papel
fundamental no comba-
te à varíola e à pólio e
em estudos da dengue

saúde dos trabalhadores da Fundação).
Membro da Academia Brasileira de Me-
dicina Veterinária e da Academia Bra-
sileira de Ciências, integrou vários
comitês internacionais da Organização
Mundial da Saúde (OMS).

Carioca, filho de pai austríaco,
Schatzmayr formou-se em medicina
veterinária na Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro na década de
1950. Durante o curso, foi monitor da
cadeira de microbiologia. Por sugestão
de um dos professores, matriculou-se
no curso de microbiologia da Universi-
dade do Brasil (atual Federal do Rio de
Janeiro) e tornou-se aluno da segunda
turma. A capacitação lhe rendeu uma
oportunidade como bolsista de virologia
em um laboratório da própria universi-
dade. Neste período, estudou amostras
de uma grande epidemia de influenza
que houve no Rio entre 1957 e 1958.

Antes de chegar ao IOC, a trajetória
de Schatzmayr ainda incluiu atuações
em importantes centros de pesquisas
– como a Universidade de Viena, na
Áustria, onde publicou seus primeiros
trabalhos científicos. Já no Instituto, a
convite do pesquisador Lauro Travas-
sos, o virologista passou a integrar a
equipe formada para atuar em um
novo laboratório que contemplaria es-
tudos sobre a poliomielite, com o su-
porte da OMS. “Eu era o único
pesquisador da área de virologia. No

O virologista foi
presidente da Fiocruz
entre 1990 e 1992

Jorge de Carvalho/Fiocruz

Arquivo pessoal
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laboratório, fazíamos isolamento do ví-
rus da pólio, identificação, estudo de
surtos e da resposta à vacina oral – a
vacina Sabin começava a ser usada.
Pouco depois, o Brasil passou a impor-
tar a Sabin concentrada e nós cuidá-
vamos da diluição e da distribuição da
vacina para todo o país”, afirmou.

Pioneirismo

Em seguida, tornou-se coordena-
dor da área de virologia do IOC, cargo
que ocupou durante 30 anos. “Meu
compromisso era fortalecer a virologia.
Para isso, sempre integrava novos pes-
quisadores e estimulava a equipe a
fazer cursos no exterior. Éramos um
grupo muito unido e atuante. Criamos
os primeiros laboratórios de pólio, he-

patite e rubéola no Rio de Janeiro”,
contou Schatzmayr.

Na década de 1980, quando a epi-
demia de dengue já preocupava em
alguns países da América Latina, de-
dicou-se ao estudo do vírus, isolando
pela primeira os tipos 1, 2 e 3 no Bra-
sil. Nesta época, já contava com o
companheirismo, também no labora-
tório, da esposa Ortrud Monika Barth,
pesquisadora da Fiocruz.

No final dos anos 1990, passou a
investigar casos de poxvírus em animais
e humanos. Trata-se da emergência de
uma doença causada pelo vírus vacinal
da varíola. Com isso, depois de muitos
anos, voltou a estudar o vírus da vaci-
na, projeto ao qual vinha se dedican-
do atualmente.

Em 2009, lançou o livro A viro-
logia no Estado do Rio de Janeiro –
uma visão global, em parceria com
o pesquisador Maulori Cabral, da
Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro. A publicação, que Schatzmayr
fez questão de disponibilizar gratui-
tamente na internet, apresenta uma
perspectiva global e histórica desse
campo de pesquisa no estado, des-
de seus primeiros fatos registrados
até as epidemias modernas. Acesse
a obra em www.ioc.fiocruz.br, no
item Publicações. Além do legado
e da contribuição expressiva à pes-
quisa científica, Hermann Schatz-
mayr deixou gerações de alunos e
uma legião de admiradores dentro
e fora da Fiocruz.

Leia mais sobre Schatzmayr (1936-2010)
na seção Especiais da Agência Fiocruz
de Notícias (www.fiocruz.br/ccs)
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