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istoricamente a Fiocruz é uma instituição devotada a co-
nhecer e investigar os grandes problemas sociais brasilei-
ros e contribuir com respostas para a superação deles. Ao
longo das décadas, uma numerosa legião de pesquisado-

res se imbuiu dessa missão, esquadrinhando as mazelas que acompa-
nham o povo brasileiro desde sempre. Essa ação, que se reflete em
pesquisas, dissertações, teses e projetos variados ganhou, a partir de
2009, uma centralidade ainda maior na estrutura organizacional da
Fundação com o estabelecimento da Coordenadoria de Cooperação
Social, ligada à Presidência da instituição. Essa coordenadoria é res-
ponsável pelo investimento em tecnologias sociais e tem por meta
manter um diálogo com os movimentos sociais para buscar um de-
senvolvimento equânime, justo e sustentável para aqueles setores da
população que vivem em territórios favelizados. É um conceito de
atuação em rede, horizontal e solidária, que reforça parcerias com
essas comunidades e financia, por meio de editais, projetos originári-
os desses próprios territórios e que têm por objetivo a ampliação da
cidadania e a diminuição das desigualdades. Esta edição da Revista
de Manguinhos apresenta alguns desses projetos.

A publicação também aborda outra tradição da Fiocruz: as ações
incorporadas ao Sistema Único de Saúde. Nos últimos anos, estudos
desenvolvidos na Fundação contribuíram fortemente com o SUS ao
fornecer subsídios para a composição de manuais e guias de diagnós-
tico, tratamentos (guidelines) e guias de vigilância epidemiológica para
doenças infecciosas. O pioneirismo da instituição se verifica ainda na
área de dengue, em que o projeto Eliminar a Dengue: Desafio Brasil,
trazido ao país pela Fiocruz, é uma operação científica em andamen-
to aqui e em outras quatro nações. O projeto utiliza a bactéria Wolba-
chia para bloquear a transmissão do vírus da dengue pelo mosquito
Aedes aegypti, de forma natural e autossustentável, e vem sendo
experimentado no Rio de Janeiro e em Niterói.

Esta revista traz ainda reportagens sobre o novo prédio de la-
boratórios da Escola Nacional de Saúde Pública, sobre os medicamen-
tos de Farmanguinhos que beneficiarão portadores de doenças
negligenciadas, sobre as escavações arqueológicas que estão trazen-
do à tona o passado da ocupação do campus da Fiocruz e sobre um
inovador teste de diagnóstico de hepatite A que é mais simples, mais
barato e bioético, entre outros assuntos que requerem a sua aten-
ção. Antes de concluir, ressalto ainda que este ano a Fiocruz vai lem-
brar os dez anos de falecimento de Sergio Arouca e de seu legado,
com eventos e atividades.

Boa leitura!

Paulo Gadelha
Presidente da Fundação Oswaldo Cruz

H

Estátua de Sergio Arouca no campus da Fiocruz (foto de André Az)

EDITORIAL
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NOTAS

A terceira maior causa de be-
nefícios concedidos pela Previdência
Social nos municípios fluminenses de
Itaboraí, Cachoeiras de Macacu e
Guapimirim, segundo os resultados
da dissertação do enfermeiro Rodri-
go Japur, são os transtornos men-
tais. A pesquisa foi apresentada à
Escola Nacional de Saúde Pública
(Ensp/Fiocruz) como trabalho final
do mestrado profissional em vigi-
lância em saúde. Apesar de estar
atrás apenas das causas externas
e doenças osteomusculares, os
transtornos mentais se mostraram
mais incapacitantes que as outras

Dissertação
aponta o perfil do
consumo de crack

Com o objetivo de analisar o atual
problema do consumo da droga, o psi-
cólogo Francisco de Abreu Franco Net-
to apresentou, na Escola Nacional de
Saúde Pública (Ensp/Fiocruz), a disser-
tação de mestrado O problema do cra-
ck: emergência, respostas e invenções
sobre o uso do crack no Brasil. O autor
defende o fortalecimento e a multipli-
cação dos dispositivos de cuidado no
âmbito do SUS, com o intuito de mini-
mizar danos e riscos do uso prejudicial
da droga. “Buscamos explorar o perfil
dos usuários e os contextos e efeitos
do consumo de crack. Constatamos
que fatores como a ilegalidade da subs-
tância, a marginalização e estigmati-
zação de uma parcela dos usuários e
sua vulnerabilidade social influenciam
profundamente sua saúde. Analisamos,
ainda, as práticas de segregação de
usuários de crack atualmente em vi-
gor, que se contrapõem às práticas de
cuidado, como as estratégias de redu-
ção de danos”, explicou Netto. A pes-
quisa pretendeu problematizar a
associação imediata presente no sen-
so comum entre o crime e o crack, le-
vando em consideração os diferentes
contextos em que a substância é apro-
priada, a diversidade das formas em
que é consumida e comercializada e
os efeitos que produz.

Uma delegação composta por re-
presentantes da Organização Mundial
da Saúde (OMS) e da Organização Pan-
Americana da Saúde (Opas) esteve
reunida com gestores da Fiocruz em
julho para discutir soluções em busca
de melhorias nos sistemas nacionais de
saúde. O encontro foi pautado em te-
máticas como recursos humanos, de-
terminantes sociais da saúde, modelos
para a transferência de tecnologia,
além da atuação da Fiocruz como Cen-
tro Colaborador da OMS em Saúde
Pública e Meio Ambiente. Na abertu-
ra do encontro, o presidente da Fio-
cruz, Paulo Gadelha, propôs novas

Estudo mostra que ansiedade e humor
somam 70% dos transtornos mentais

doenças no que se refere ao afas-
tamento do trabalho. “Quando o
indivíduo se distancia do trabalho
por essa questão, ele proporcional-
mente ficará mais tempo afasta-
do”, resumiu o autor do estudo.
Intitulada Análise da morbidade
por transtornos mentais entre os se-
gurados da previdência social nos
municípios de Itaboraí, Cachoeiras
de Macacu e Guapimirim, a pes-
quisa se insere no rol de atividades
do Plano de Monitoramento Epi-
demiológico da Área de Influência
do Complexo Petroquímico do Rio
de Janeiro (Comperj).

OMS, Opas e Fiocruz debatem novas
linhas de cooperação

ações conjuntas, com foco no fortale-
cimento dos sistemas nacionais de saú-
de e em diretrizes da cooperação
sul-sul em saúde, entre outros. A dele-
gação da OMS mostrou interesse no
Complexo Industrial da Saúde e na atu-
al política de pesquisa, desenvolvimen-
to tecnológico e de inovação brasileira.
A ideia seria tomá-los como modelo a
ser proposto a outros países. Também
foi sugerido que o Centro Colaborador
da OMS em Saúde Pública e Meio
Ambiente, liderado pela Fiocruz, acom-
panhe e leve para discussão na Opas/
OMS o modelo brasileiro de inovação
integrado ao acesso a medicamentos.

A marginalização dos usuários
influencia a saúde deles

A pesquisa integra
as atividades de
acompanhamento
do Comperj
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Doença de origem de milenar,
relatada em numerosas passagens
bíblicas, a hanseníase ainda acome-
te silenciosamente milhares de pes-
soas no Brasil. Segundo dados do
Ministério da Saúde, cerca de 30
mil novos casos de hanseníase são
identificados todos os anos no país.
Com a proposta de tornar acessível
as práticas comunicativas sobre o
agravo, a Fiocruz lançou o Banco
de Materiais Educativos sobre Han-
seníase. O projeto é fruto da tese A
palavra & as coisas: produção e re-
cepção de materiais educativos so-
bre hanseníase, defendida na Escola
Nacional de Saúde Pública Sergio

Uma pesquisa traçou, pela primei-
ra vez, a tendência e o perfil epidemi-
ológico das mortes provocadas por
agressões feitas com armas considera-
das brancas. Os resultados foram clas-
sificados segundo gênero, faixa etária

Município do Rio de
Janeiro é o mais
suscetível a sofrer
os impactos das
mudanças do clima

No Estado do Rio de Janeiro, as al-
terações climáticas podem ser obser-
vadas, dentre outros aspectos, na
elevação da ocorrência de catástrofes
naturais, como as chuvas mais inten-
sas – que resultam em inundações e
alagamentos – além de problemas de
saúde da população, tais como o cres-
cimento do número de casos de den-
gue e leptospirose, bem como o número
de mortes ocasionadas pela intensifi-
cação destas chuvas. Atentos a essa
realidade, pesquisadores de três uni-
dades da Fundação (o Instituto Oswal-
do Cruz, a Escola Nacional de Saúde
Pública e a Fiocruz Minas), desenvol-
veram o Mapa de vulnerabilidade da
população dos municípios do Estado do
Rio de Janeiro frente às mudanças cli-
máticas. Para o cenário climático mais
pessimista, ou seja, com maiores emis-
sões de gases do efeito estufa, o con-
junto de municípios da Macrorregião
Metropolitana do Rio de Janeiro e o seu
entorno foram identificados como os
mais suscetíveis de sofrer os impactos
do clima. “Em relação aos demais mu-
nicípios, a população da capital está
entre as mais vulneráveis. Isso aconte-
ce em face aos seus elevados  índices
de vulnerabilidade da saúde e do ambi-
ente, quando comparado ao das demais
cidades”, destacou a coordenadora-ge-
ral do projeto, Martha Barata.

Banco de Materiais Educativos sobre
Hanseníase disponibiliza acervo

Arouca (Ensp/Fiocruz). O estudo foi
defendido por Adriana Kelly Santos.
Fazem parte do acervo de acesso
livre folhetos, cartilhas, jogos, peri-
ódicos, cartões postais, dentre ou-
tros materiais desenvolvidos por
instituições governamentais e não-
governamentais para a difusão de
campanhas de saúde pública no
país. Os 276 materiais que com-
põem o banco foram produzidos
entre 1972 e 2009, ano em que a
pesquisadora defendeu a tese. A
pesquisa dos conteúdos pode ser
feita por temas, formatos ou esta-
dos, neste endereço: http://
hanseniase.icict.fiocruz.br/.

e local de ocorrência, em Pernambu-
co. De acordo com o estudo, que teve
como base dados de 2000 a 2010 dis-
poníveis no Sistema de Informações
sobre Mortalidade (SIM/Datasus) e re-
ferências demográficas do IBGE, as ar-
mas brancas provocaram 11% do total
de mortes por agressão no estado, fi-
cando atrás das armas de fogo (81%).
Todas as outras causas somadas repre-
sentaram 8%. O estudo foi desenvol-
vido por Renata Fernandez, aluna da
residência multiprofissional em saúde
coletiva da Fiocruz Pernambuco.

Pesquisa traça perfil epidemiológico de
mortes provocadas por armas brancas

Martha Barata apresenta a pesquisa
que reuniu três unidades da Fiocruz

Os materiais foram desenvolvidos por governos e ONGs
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Contribuições
para o SUS
Laboratórios dão subsídios para
guias diagnósticos e terapêuticos
de doenças infecciosas

INTERAÇÃO

N
Carolina Landi

os últimos anos, resultados
de estudos desenvolvidos
no Instituto de Pesquisa
Clínica Evandro Chagas
(Ipec/Fiocruz) contribuí-

ram fortemente com o Sistema Único
de Saúde (SUS) ao fornecer subsídios
para a composição de manuais e guias
de diagnóstico, tratamentos (guidelines)
e guias de vigilância epidemiológica
para doenças infecciosas. O Laborató-
rio de Micologia contribuiu para os
guias terapêuticos brasileiros para crip-
tococose e paracoccidioidomicose. O
Laboratório de Pesquisa Clínica em
Doença de Chagas participou da 1ª
Directriz latinoamericana para el diag-
nóstico y tratamiento de la cardiopatía
chagásica, demonstrando estratégias
de prevenção de acidente vascular
encefálico cardioembólico na enfermi-
dade. O laboratório participou também
do Consenso Brasileiro de Doença de
Chagas e da aplicação da nova classi-
ficação da insuficiência cardíaca (ACC/

HIV e tuberculose resultou em diminui-
ção da mortalidade, recomendação
incorporada nas diretrizes sobre manejo
dessa condição no Brasil e em diversos
outros países (NEJM, 2011).

Das colaborações do Laboratório de
Epidemiologia Clínica com outros la-
boratórios de pesquisa do Ipec, os re-
sultados de pelo menos três trabalhos
foram incorporados a recomendações
do Ministério da Saúde: o exame Elisa
(ou EIE) para leishmaniose tegumen-
tar está sendo produzido pelo Instituto
de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-
Manguinhos) com Leishmania brazili-
ensis em vez de Major, conforme artigo
publicado na revista Transactions. As
recomendações diagnósticas clínicas de
suspeição para dengue passaram a in-
cluir o prurido e o exantema no con-
senso diagnóstico e no material para
profissionais de saúde. E o Ministério
da Saúde, em portaria específica, mo-
dificou o esquema diagnóstico da leish-
maniose visceral canina para incluir o
exame Elisa (EIE) LVC, em vez de imu-
nofluorescência.

AHA) na cardiopatia chagásica crôni-
ca, com uma análise crítica das curvas
de sobrevida.

Resultados de estudos conduzidos
no Laboratório de Pesquisa Clínica em
DST e HIV/Aids contribuíram para a
atualização dos guidelines do Brasil,
dos Estados Unidos e da OMS sobre a
prevenção da transmissão vertical (Re-
vista de Saúde Pública, em 2010, e
New England Journal of Medicine -
NEJM, em 2012) e da transmissão se-
xual do HIV (NEJM, 2011), além de
demonstrarem que o início precoce do
tratamento antirretroviral reduz as ta-
xas de transmissão sexual de HIV-1 e
os eventos clínicos no paciente infec-
tado, trazendo benefícios individuais e
públicos (NEJM, 2011). Contribuições
importantes sobre métodos biomédicos
de prevenção vieram de um estudo
sobre profilaxia pré-exposição ao HIV
em homens que fazem sexo com ho-
mens (NEJM, 2010). Um outro estudo
clínico conduzido no laboratório de-
monstrou que o início precoce do tra-
tamento em pacientes coinfectados por
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PERFIL

Isadora Marinho

omo em um eletrizante
livro de ficção, a trajetória
do médico e pesquisador
emérito da Fiocruz Luis
Rey leva a cenários exóti-

cos repletos de perigos, missões quase
impossíveis e uma grande história de
amor com final feliz. Dos recém-com-
pletados 95 anos de vida, 60 foram
dedicados ao ensino da parasitologia,
13 a trabalhos como consultor da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) e
20 à Fiocruz. Todos vividos ao lado de
Dora Vanderley Rey, geógrafa com
quem é casado há 63 anos.

“Eu mudei muito e nunca tive medo
de mudar. Me entreguei a várias ativi-
dades sucessivamente”, disse, relem-
brando o início da carreira. Em 1944,
se formou pela Faculdade de Medici-
na da Universidade de São Paulo (USP).
Dois anos depois, chegava ao interior
do Pará para assumir os atendimentos
no posto do Serviço Especial de Saúde

C
Pública (Sesp). Mas a sensação de im-
potência diante do ciclo de reinfecção
dos seus pacientes o levou de volta à
USP para estudar saúde pública e, em
seguida, para a École Nationale de la
Santé Publique, em Paris.

Rumo à Cidade-Luz, Rey conheceu
aquela que, até hoje, é o seu farol em
momentos de escuridão, a geógrafa
Dora. Em 1950, o casal retornou ao
Brasil na condição de noivos – mas só
se casaram em 1961, quando Rey se
tornou professor-assistente substituto na
cadeira de parasitologia da Faculdade
de Medicina da USP.

A primeira missão
internacional

Nos anos 60, ao fugir de seus algo-
zes da ditadura, Rey conheceria seu pró-
ximo inimigo em um cenário exótico.
Tratava-se de uma epidemia de esquis-
tossomose na África. “Consegui um
emprego como consultor da OMS e mi-

nha primeira missão foi acabar com a
doença na Tunísia”, lembra. Na década
de 1980, criou o Laboratório de Biologia
e Controle da Esquistossomose (hoje cha-
mado de Laboratório de Biologia e Para-
sitologia de Mamíferos Silvestres
Reservatórios), que liderou até 2005.

Armas poderosas
Mais de meio século de profissão

exercida em três continentes diferentes
estão eternizados em oito títulos publi-
cados. O Dicionário de termos técnicos
de medicina e saúde, de sua autoria,
demandou mais de cinco anos de pes-
quisa e conquistou o Prêmio Jabuti de
Literatura de 2000, na categoria Ciên-
cias Naturais e Saúde.

Hoje, Rey vive em uma instituição de
longa permanência para idosos em Nite-
rói. “O sujeito se desenvolve ao máximo,
mas com o tempo vai perdendo a me-
mória do mesmo modo que perde a for-
ça física. A vantagem foi que eu coloquei
tudo para fora, eu escrevi”, conclui.

Nove décadas de missões cumpridas
Pesquisador emérito Luis Rey completa 95 anos

Luis Rey: 95 anos de
vida, 63 de casado e
20 de Fiocruz

RM27 PARTE RODRIGO - SAIDA.pmd 22/08/2013, 12:033



R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   J U L H O  D E  2 0 1 34

INOVAÇÃO

Cristiane Albuquerque

razido ao Brasil pela Fio-
cruz, o projeto Eliminar a
Dengue: Desafio Brasil é
uma iniciativa científica
pioneira em andamento

em cinco países. A nova estratégia de
pesquisa para o controle da doença
utiliza a bactéria Wolbachia para blo-
quear a transmissão do vírus da den-
gue pelo mosquito Aedes aegypti, de
forma natural e autossustentável. Atu-
almente, equipes de Entomologia de
Campo e de Engajamento Comunitá-
rio atuam em quatro localidades nas
cidades do Rio de Janeiro e em Nite-
rói. Os bairros de Vila Valqueire, Urca,
Tubiacanga e Jurujuba participam de
estudos para a realização de futuros
testes de campo, com a soltura de
mosquitos com Wolbachia. Na Austrá-
lia, mosquitos que receberam a Wol-
bachia em laboratório foram soltos de
forma sistemática, em algumas locali-
dades no norte do país, em 2011. Nes-
ses locais, a presença de mosquitos com
a bactéria bloqueadora do vírus se tor-
nou predominante de forma eficaz e

T
autossustentável. A metodologia tam-
bém se mostra natural, segura e não
tem fins lucrativos.

De acordo com Luciano Moreira, lí-
der do projeto no país e pesquisador da
Fiocruz, o objetivo da iniciativa é tornar
o programa de pesquisa científica Elimi-
nar a Dengue uma alternativa para o
controle da doença. “Estamos confian-
tes de que esta estratégia científica ino-
vadora possa de fato contribuir para,
futuramente, abrir uma nova alternativa
de controle da dengue, baseada no blo-
queio do vírus dentro do Aedes aegypti,
cooperando assim, para a melhoria da
saúde da população”, destaca.

As equipes de Entomologia de
Campo e de Engajamento Comunitá-
rio contam com o apoio de um grupo
de especialistas em modelagem ma-
temática, que desenham modelos de-
dicados a prever a dispersão dos
mosquitos na fase de soltura. “Estas
equipe realizam os trabalhos de cam-
po semanalmente nas áreas estudadas.
Os mosquitos de cada localidade es-
tão sendo analisados com base da cap-
tura em armadilhas especiais, que estão
instaladas nas residências de 60 mora-

Os mosquitos Aedes aegypti
coletados nas localidades estudadas
foram cruzados com mosquitos com
Wolbachia importados da Austrália
com a autorização do Ibama

Bactéria em ação
Projeto inovador em dengue avança no Rio de Janeiro
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dores voluntários, os chamados ‘anfi-
triões’ do projeto”, ressalta. “A trans-
parência junto aos moradores é uma
prioridade. Por isso, esforços têm sido
dedicados a garantir a informação e
esclarecimento dos parceiros locais”,
completa o especialista.

Nos laboratórios da Fiocruz, os mos-
quitos Aedes aegypti coletados nas lo-
calidades estudadas foram cruzados com
mosquitos com Wolbachia importados da
Austrália com a autorização do Ibama.
Eles deram origem a ovos que nascem
naturalmente com Wolbachia. Os primei-
ros resultados comprovam o sucesso da
experiência e os novos ovos são arma-
zenados para a realização dos testes fu-
turos. Após a aprovação regulatória junto
aos órgãos competentes, serão executa-
dos os testes em campo, com a soltura
de Aedes aegypti com Wolbachia nas
áreas estudadas. “Os mosquitos foram
estudados para verificação da sua capa-
cidade de se reproduzir com os mosqui-
tos locais, gerando populações de
mosquitos com Wolbachia. Agora, esta-
mos verificando se eles bloqueiam os ví-
rus da dengue que circulam no Brasil”,
explica Moreira.

O projeto Eliminar a Dengue: De-
safio Brasil integra o esforço internacio-
nal do programa Eliminate Dengue: Our
Challenge (Eliminar a Dengue: Nosso
Desafio), liderado pela Universidade de
Monash (em Melbourne, na Austrália),
que testa o método na Austrália, Viet-
nã, Indonésia e, agora, Brasil. No Bra-
sil, o projeto conta com recursos dos
ministérios da Saúde e da Ciência, Tec-

nologia e Inovação, do CNPq e da Foun-
dation for the National Institutes of He-
alth (Estados Unidos).

Sem fins lucrativos
Além de todas as vantagens e ga-

rantias científicas, o programa Eliminar
a Dengue: Nosso Desafio tem um di-
ferencial único por ser uma iniciativa
sem fins lucrativos. Como esta é uma
exigência dos financiadores do proje-
to, existe a garantia absoluta de que
os mosquitos com Wolbachia nunca
serão vendidos e que, em nenhum
momento, haverá qualquer tipo de
custo ou de cobrança para os morado-
res dos bairros em estudo.

Autossustentável
O método de controle é baseado

na soltura pontual e limitada dos mos-
quitos com Wolbachia que, ao se re-
produzirem na natureza com mosquitos
locais, passam a Wolbachia de mãe
para filho através dos ovos. Com o
passar do tempo, a expectativa é de
que a maior parte da população local
de mosquitos tenha Wolbachia e seja
incapaz de transmitir dengue. Testes
em andamento na Austrália revelaram
que em poucas semanas os mosquitos
com Wolbachia se tornaram predomi-
nantes nas populações locais de Ae-
des aegypti.

Metodologia
segura e natural

Como é uma bactéria intracelular,
a Wolbachia apenas pode ser transmiti-
da de mãe para filho, no processo de
reprodução dos mosquitos. Testes reali-
zados na Austrália comprovam que
mosquitos com Wolbachia não transmi-
tem a bactéria porque não atravessa o
estreito duto salivar do mosquito. Mui-
tos insetos, incluindo diversas espécies
de mosquitos, naturalmente carregam
cepas diferentes de Wolbachia. Esses
mosquitos comumente picam pessoas
sem efeitos negativos – como o perni-
longo comum, por exemplo.
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Vinícius Ferreira

om o objetivo de aju-
dar a população a co-
nhecer um pouco mais
sobre o Aedes aegypti,
a dengue e seus impac-

tos, o Instituto Oswaldo Cruz (IOC/
Fiocruz) lançou o projeto de vi-
deoaulas Aedes aegypti – Introdu-
ção aos aspectos científicos do vetor
(disponível em www.ioc.fiocruz.br/
auladengue). A iniciativa apresen-
ta, de forma simples e direta, in-
formações capazes de contribuir
na rotina de diversos públicos,
como professores, estudantes e
profissionais de comunicação,
tornando-os verdadeiros mul-
tiplicadores de conhecimen-
to e colaborando para a
prevenção da doença.

C

DIVULGAÇÃO
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O projeto aborda assuntos varia-
dos, incluindo orientações sobre com-
bate aos focos do mosquito, diferenças
entre A. aegypti e pernilongo domés-
tico, informações sobre o vírus, a his-
tória do Aedes e como ele se espalhou
pelo mundo, além de dados sobre o
comportamento do mosquito, conhe-
cido por sua característica oportunis-
ta. As videoaulas são disponibilizadas
em dez módulos temáticos, que po-
dem ser assistidos separadamente ou
em versão integral.

Idealizadora da iniciativa, a pes-
quisadora do IOC Denise Valle ressal-

Os módulos
O Módulo 1 - Aedes e sua

História esclarece que o mos-
quito é originário do Egito e
vem se espalhando pelas re-
giões tropicais e subtropicais
do planeta desde o século 16.
Com a ajuda de infográficos,
os internautas têm acesso
exemplificado a mapas que
mostram que, no Brasil, os
primeiros relatos de dengue
datam do final do século 19,
em Curitiba, e do início do
século 20, em Niterói. Por
que, dentre tantos mosqui-
tos que existem, o Aedes
interessa? É com essa
questão inquietante que
tem início o Módulo 2 –
Biologia do Aedes, expli-
cando a importância do
inseto do ponto de vista da
saúde pública. O vídeo
também aborda duas cu-
riosidades: só a fêmea do
Aedes se alimenta de
sangue e, ao se alimen-
tar, ela pode sugar até

plicado que as armadilhas são utiliza-
das oficialmente para fazer apenas a
vigilância de populações de mosquitos
em determinada área. Ao longo do
Módulo 7 – Mitos e verdades sobre den-
gue, são apresentados mitos e verda-
des relacionados ao combate do Aedes
aegypti. Ele também faz um alerta
para o perigo de fórmulas que circu-
lam na internet que garantem repelir
o mosquito transmissor da dengue.

O Módulo 8 – 10 Minutos Contra a
Dengue aborda o referido projeto, seus
antecedentes, conceito, justificativa ci-
entífica e estratégia de implementação.
No Módulo 9 – Mosquito X vírus são
explicadas as diferenças e semelhanças
entre os quatro sorotipos de vírus da den-
gue, a reação dos anticorpos aos soroti-
pos e a desmistificação da relação entre
o sorotipo e a gravidade da doença.

Algumas das mais recentes alter-
nativas de combate e controle à den-
gue são apresentadas no Módulo 10 –
Novas alternativas de controle do ve-
tor, como o projeto Eliminar a Dengue:
Desafio Brasil, que usa a bactéria Wol-
bachia para bloquear a transmissão do
vírus da dengue quando inserida no
Aedes aegypti. Também é apresenta-
da a iniciativa que busca novos agen-
tes larvicidas para o controle da dengue.

ta a importância da informação no caso
da dengue. “Quando se leva em conta
que 80% dos criadouros dos mosquitos
estão dentro das casas das pessoas,
fica fácil perceber que é praticamen-
te impossível creditar ao poder públi-
co a responsabilidade exclusiva pelo
controle da doença”, destaca a es-
pecialista, reforçando, ainda, que
“prevenção” é a palavra-chave.

“Para prevenir é preciso saber o
que fazer, conhecer o que se quer pre-
venir. E é com esse objetivo que o
projeto foi desenvolvido, reunindo es-
pecialistas e resultados de observa-

ções de várias instituições de pesqui-
sa e ensino do país”, completa a co-
ordenadora do projeto. “Queremos
colocar em movimento o conheci-
mento da ciência sobre o Aedes
aegypti”, sintetiza. Ela destaca que
as escolas são um dos focos centrais
da iniciativa. “Nós recebemos mui-
tos pedidos de professores, que soli-
citam tanto materiais educativos
quanto a presença de cientistas no
ambiente escolar, como forma de
sensibilizar os alunos. Esperamos que
o projeto permita preencher esta la-
cuna”, pontua Denise.

duas vezes seu peso em sangue.
Nem todo mundo sabe que, em

apenas dez minutos de contato com a
água, ovos do Aedes, que podem ter
sido colocados até um ano atrás, eclo-
dem dando origem a larvas. Essa cu-
riosidade é trazida no Módulo 3 –
Criadouros e hábitos. O vídeo também
traz exemplificações de possíveis cri-
adouros em ambiente doméstico e,
ainda, como evitá-los, a partir de inter-
venções práticas na arquitetura de uma
residência, como a construção correta
do caimento de água em um ralo e
como utilizar uma tela para evitar fo-
cos do mosquito em canaletas.

As principais diferenças entre o
Aedes e o Culex são o destaque do
Módulo 4 – Aedes X Culex. Comporta-
mento, coloração, criadouros e postu-
ra de ovos são algumas delas. Já os três
principais tipos de controle do mosqui-
to – mecânico, biológico e químico –
são apresentados no Módulo 5 – Estra-
tégias de controle do vetor.

No Módulo 6 – Armadilhas: vigi-
lância ou controle? é esclarecido o equí-
voco de considerar que armadilhas de
captura de Aedes poderiam servir como
forma de controle do mosquito. É ex-
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Isadora Marinho

acesso limitado à água
potável, ao saneamento
e até mesmo à vacina e
aos kits de diagnóstico,
que têm alto custo, são

alguns dos fatores responsáveis por man-
ter em cerca de 1,5 milhão o índice de
novos casos de hepatite A por ano, se-
gundo dados da Organização Mundial
da Saúde (OMS). Com a meta de ofe-
recer ferramentas de diagnóstico mais
acessíveis, pesquisadores do Laborató-
rio de Desenvolvimento Tecnológico em
Virologia do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/
Fiocruz) adaptaram um teste imunoen-
zimático mais simples, mais barato e
bioético. O segredo está na substituição
do anticorpo específico utilizado no in-
sumo – a imunoglobulina G (IgG), obti-
da a partir de mamíferos imunizados –
pela imunoglobulina Y (IgY), sua corres-
pondente nas aves e répteis. A estraté-
gia já foi concluída e o processo de
validação está em andamento.

A inovação é fruto da dissertação
de mestrado de Alexandre dos Santos
da Silva, aluno do programa de Pós-Gra-
duação em Biologia Parasitária do IOC,
em parceria com a Escola de Medicina
Veterinária do Centro Universitário Ser-
ra dos Órgãos (Unifeso). O pesquisador
Marcelo Alves Pinto, chefe do laborató-
rio e co-orientador do estudo, explica que
o insumo de um teste imunoenzimático
– também conhecido como Elisa (Enzy-
me-linked Immunosorbent Assay) – for-
mado pelo antígeno e pelo seu anticorpo
específico, extraído de um animal pre-
viamente vacinado em laboratório, como
camundongo ou coelho. Este anticorpo
funciona como uma “cola”, pois ao se
conectar ao antígeno o mantém preso
à placa de titulação, composta por pe-
quenos poços. Quando recebe o soro de
uma pessoa infectada, o vírus presente
no insumo também se conecta ao anti-
corpo do paciente, possibilitando, assim,
a detecção da doença.

O IgY pode ser extraído da gema dos
ovos de frangas vacinadas contra o agra-
vo. Assim como acontece com os huma-

O

INOVAÇÃO

nos, as aves imunizadas produzem anti-
corpos antivírus da hepatite A e o transfe-
rem ativamente para a gema do ovo,
processo que se assemelha ao do colos-
tro em mamíferos, já que o embrião se
alimenta do mesmo durante seu desen-
volvimento. “Mas uma gema tem con-
centração de anticorpo três vezes maior
do que o mesmo volume de soro de coe-
lho, animal comumente usado para este
fim. Além disso, a extração da IgY poupa
a ave de qualquer stress”, explica Pinto.

A produção da IgG, anticorpo homó-
logo ao humano utilizado nos insumos
disponíveis no mercado, exige procedi-
mentos invasivos para os animais, como
a retirada de sangue de coelhos e ca-
mundongos vacinados. Para a avaliação
inicial do novo insumo, foram realizados
testes com 100 amostras de soro positi-
vas para o vírus da hepatite A (HAV) e
81 negativas, coletadas na cidade de Três
Rios (RJ), durante um surto ocorrido em
2009. O resultado aponta que o teste
tem especificidade e sensibilidade aci-
ma dos 95% – níveis considerados ide-
ais para kits imunoenzimáticos.

Parcerias para
um novo desafio

A equipe liderada por Marcelo Al-
ves Pinto se dedica agora ao desenvol-
vimento de novos imunoterápicos a
base de IgY, que podem ser utilizados
para o tratamento de infecções. No rol
de doenças a serem combatidas estão
viroses de transmissão entérica, como
as hepatites tipos A e E, além de gas-
troenterites, como as causadas por ro-
tavírus, adenovírus e norovírus.

Para estes três últimos, os pesquisa-
dores buscam desenvolver um imunote-
rápico de administração oral. “Nas
gastroenterites, a replicação do vírus ocor-
re apenas na mucosa intestinal e, por
isso, é possível neutralizá-los no próprio
trato digestivo com uma cápsula ou so-
lução”, explica Pinto. “Na nossa hipóte-
se, em casos de surto, a transmissão
também poderá ser interrompida porque,
uma vez neutralizadas, as partículas de
vírus secretadas nas fezes do paciente
deixam de ser infecciosas”. O Laborató-
rio de Virologia Ambiental e Compara-
da do IOC atua como parceiro do projeto.
Para teste da IgY como imunoterápico o
grupo de pesquisadores estabeleceram o
macaco cinomologos (Macaca fascicula-
ris) como modelo experimental para a
infecção pelo rotavírus humano (trabalho
em fase final de realização). Comprova-
da sua eficácia, os pesquisadores estimam
que a estratégia de imunoterapia pode-
ria ser disponibilizada em cinco anos.

Para o caso da hepatite A, em que
quadros agudos e fulminantes são mar-
cados por intensa replicação viral na
corrente sanguínea, o grupo conta com
a colaboração do Instituto Tecnológico
Galileu (Migal), de Israel. O objetivo é
“encapar” uma molécula denomina-
da mannosamine-biotin, que tem fun-
ção de  proteger a IgY de um “ataque”
dos anticorpos produzidos pelo próprio
paciente, aumentando o tempo de ati-
vidade do mesmo no organismo. “Este
é um problema recorrente na imuno-
terapia. Esperamos que, com a molé-
cula conjugada, a IgY fique disponível
o suficiente para neutralizar o vírus na
circulação”, ressalta.

Troca eficaz no diagnóstico da hepatite A

R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   J U L H O  D E  2 0 1 314

RM27 PARTE RODRIGO - SAIDA.pmd 22/08/2013, 12:048



11R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   J U L H O  D E  2 0 1 3

Haendel Gomes

Organização das Nações
Unidas (ONU) pretende
encorajar os governos a
desenvolver e comunicar
resultados nacionais na

implementação do Plano Estratégico
para Biodiversidade, na chamada Dé-
cada da Biodiversidade, que teve iní-
cio em 2011 e vai até 2020. Em 2010,
a ONU já havia convidado o mundo a
celebrar a vida na Terra, a refletir so-
bre o valor da biodiversidade e a agir
para protegê-la. Na ocasião, o Museu
da Vida da Fiocruz organizou a exposi-
ção Evolução e natureza tropical, ho-
menageando Charles Darwin e Alfred
Wallace, cientistas que se inspiraram
na variedade e exuberância da vida nos
trópicos para elaborar suas teorias da
evolução por seleção natural. Em suas
viagens, a dupla – em momentos dis-
tintos – esteve no Brasil, país com a
maior biodiversidade do planeta. Com
Floresta dos sentidos, exposição inte-
rativa dirigida ao público de 5 a 9 anos,
a riqueza de fauna e flora do país vol-

envolver: espécies invasoras – que vie-
ram de outros ambientes e se espalha-
ram com facilidade em nossas matas;
espécies traficadas – animais que, por
serem úteis ou bonitos, são comerci-
alizados ilegalmente; ou biopirataria –
roubo de conhecimento gerado a par-
tir de espécies nacionais.

Para a chefe do Museu da Vida e
coordenadora do evento, Luisa Massa-
rani, as crianças tentam entender como
as coisas funcionam. Graduada em jor-
nalismo pela PUC-RJ e com doutorado
na área de gestão, educação e difusão
em biociências pela Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ), a pesquisa-
dora da Casa de Oswaldo Cruz (COC/
Fiocruz) revela que experiências educa-
cionais vêm demonstrando que o públi-
co infantil tem grande capacidade de
lidar com temas de ciência. “As crian-
ças são cientistas ‘naturais’: muito curi-
osas, sistematicamente, elas tentam
entender como as coisas funcionam e
como é o mundo ao seu redor”, afirma
Luisa. A exposição, que integra o proje-
to Ciência para Pequenos Curiosos, tem
participação da UFRJ e apoio da Faperj.

Floresta

Museu da Vida oferece passeio
interativo pela biodiversidade

ta ao campus da Fiocruz e vira uma
divertida brincadeira, que mistura mul-
timídia e ferramentas como lupa e lan-
terna para auxiliar os pequenos em
cenário cheio de desafios numa caça
ao tesouro.

No espaço, dividido em quatro
ambientes, o participante cumpre ta-
refas passadas pela mascote: o bicho-
preguiça. Com ajuda do animalzinho
virtual e dos mediadores, os pequenos
curiosos exploram a floresta e desco-
brem algumas de suas características;
neste caso, a mata atlântica, bioma que
já ocupou grande parte do território
brasileiro. De acordo com dados do
Ministério do Meio Ambiente, o bio-
ma abrangia aproximadamente 1,3
milhão de quilômetros quadrados em
17 estados do território brasileiro. Hoje
os remanescentes de vegetação nati-
va estão reduzidos a cerca de 22% de
sua cobertura original e encontram-se
em diferentes estágios de regeneração.
Cerca de 7% estão bem conservados
em fragmentos acima de 100 hecta-
res. Na dinâmica com grupos de 20
crianças por sessão, os desafios podem

sentidos
de

A

EXPOSIÇÃO
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Em muitos pacientes é necessário o uso de colírios e medicamentos específicos para a causa da doença

C

SAÚDE OCULAR

Priscila Sarmento

omumente confundida
com a conjuntivite, a
uveíte é desconhecida
por muitos. A uveíte é
uma inflamação da íris,

do corpo ciliar e da coróide. O nervo
óptico e a retina também podem ser
afetados. Os sinais e sintomas da uve-
íte às vezes se assemelham aos da
conjuntivite – o que ajuda a provocar
a confusão entre as duas –, mas em
geral a uveíte é bem mais grave do
que a outra. A uveíte também pode
ter causa infecciosa (vírus, bactérias,
fungos e parasitas), ser secundária a
traumas oculares e a algumas neo-
plasias (leucemias, linfomas e metás-
tases). Doenças sistêmicas como
toxoplasmose, toxocaríase, tubercu-
lose, sífilis, herpes e citomegalovírus
são exemplos para a uveíte. Indiví-

Olhos bem abertos para a uveíte

dependendo do grau, por mais que se
tenha melhora do quadro, prejudicando
na qualidade visual em um olho ou nos
dois”, explica o oftalmologista do Institu-
to de Pesquisa Clínica Evandro Chagas
(Ipec/Fiocruz) Andre Curi. A inflamação
pode causar ainda glaucoma, descola-
mento de retina e catarata, além das ci-
catrizes na retina que também causam
redução na visão.

Em muitos pacientes é necessário o
uso de colírios e medicamentos específi-
cos para a causa da doença (antibióti-
cos, antifúngicos, antivirais). “Os
pacientes que são tratados na Fiocruz
têm acompanhamento constante até sua
alta e medicação fornecida pela institui-
ção. Se houver uma reativação do qua-
dro, o paciente que teve alta volta ao
tratamento”, diz Curi. O atendimento na
Fiocruz é feito de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h. Os telefones para infor-
mações são (21) 3865-9502 / 9506.

Especialista esclarece o que é a doença, comumente confundida com a conjuntivite

duos com uso prolongado de corticói-
des, transplantados e com o HIV po-
dem também apresentar uveíte.

O exame oftalmológico especializa-
do é essencial para o diagnóstico dife-
rencial. Sempre que aparecer hiperemia
ocular (olhos vermelhos) associado à dor
e à fotofobia, especialmente quando
ocorrer embaçamento visual e presença
de pontos pretos flutuantes (moscas vo-
lantes), o exame deve ser realizado. As
uveítes com duração de semanas ou até
três meses são consideradas agudas.

Na uveíte crônica a inflamação dura
mais de três meses ou até mesmo al-
guns anos, sem seu desaparecimento
completo entre os períodos de irritação.
Podem aparecer com vermelhidão e dor,
ou pode ter um início mais lento. “Quan-
do o paciente tem a uveíte aguda, se-
guindo o tratamento, ele tem uma vida
normal. O maior problema é que a uveíte
é uma doença que pode deixar sequelas,
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Irene Kalil e Suely Amarante

ecentemente o Rio de Ja-
neiro foi sede da 2ª Reu-
nião Técnica Nacional dos
Centros de Referência em
Osteogênese Imperfeita

(Crois) e Núcleos da Associação Brasi-
leira de Osteogênese Imperfeita (Aboi),
organizada pelo Centro de Referência
em Osteogênese Imperfeita do IFF
(Croiff). O encontro teve como princi-
pal objetivo a revisão da Portaria SAS/
MS nº 714, de 17 de dezembro de 2010,
que define, de forma simplificada, o pro-
tocolo clínico e as diretrizes terapêuti-
cas relacionadas ao tratamento da
osteogênese imperfeita no SUS, dando
prosseguimento ao que foi determina-
do no documento de 2001.

Henrique Benincaza dos Santos, fi-
lho do diretor da Aboi José Carlos Ge-
raldo dos Santos e ex-paciente do
Instituto Nacional de Saúde da Mulher,
da Criança e do Adolescente Fernan-
des Figueira (IFF/Fiocruz), afirma que o
suporte fornecido pelos centros de re-
ferência, em parceria com as associa-
ções de usuários, tem contribuído de
forma significativa para ajudar os por-
tadores a lidarem com a Osteogênese
Imperfeita (OI) e divulgar informações
qualificadas sobre a doença para pro-
fissionais de saúde e sociedade em ge-
ral, facilitando o diagnóstico. “Antes

ainda um longo caminho a percorrer,
sobretudo quando se trata da sua in-
clusão no mercado de trabalho. “Além
da dificuldade de conseguir emprego,
que é comum a todos, ainda temos a
falta de estrutura e preparação das
empresas para nos receber. Embora
tenhamos um percentual de 5% do
quadro de funcionários da empresa
destinado a portadores de deficiência
física, falta uma cultura adaptada. Te-
mos muito que avançar”, conclui.

Em 19 de dezembro de 2001 o Mi-
nistério da Saúde publicou a Portaria nº
2305, que  determinou o protocolo de
indicação de tratamento clínico da oste-
ogênese imperfeita com pamidronato
dissódico no Sistema Único de Saúde
(SUS) e definiu as normas para cadas-
tramento de centros de referência na
doença, entre outras providências. O
documento representou uma conquista
por regulamentar a atenção organizada,
coletiva e gratuita a uma doença gené-
tica que, embora rara, é reconhecida
pelo alto impacto à saúde do indivíduo.

O tratamento normatizado pela
portaria baseou-se nos estudos pionei-
ros de um grupo de pesquisadores ca-
nadenses, chefiado pelo médico Francis
Glorieaux, que percebeu ser possível
modificar a história natural dos porta-
dores da doença por meio do uso da-
quele medicamento, reduzindo o
número de fraturas e a dor crônica e
permitindo maior mobilidade aos paci-
entes e uma melhora significativa de
sua qualidade de vida.

O documento também designou o
IFF/Fiocruz como coordenador das infor-
mações clínicas geradas pelos 12 cen-
tros de referência em OI credenciados
em todo o país. Desde sua criação, em
abril de 2002, o Croiff vem assumindo
a missão de agregar, apoiar e inovar a
abordagem multidisciplinar da doença,
visando à facilitação do diagnóstico e à
promoção e acesso a novos métodos
terapêuticos para indivíduos portadores
e seus familiares.

disso, os portadores encaravam uma
situação dolorosa e não sabiam como
lidar com o problema. O apoio do IFF e
de outras organizações veio para mu-
dar completamente a visão que as pes-
soas têm da doença e os pacientes de
si mesmos. Começamos a acreditar
que é possível viver e conviver com as
nossas limitações, que temos capaci-
dade e estrutura psicológica para su-
perá-las”, comemora.

Segundo o coordenador nacional
dos Crois e responsável pelo Centro de
Genética Médica do IFF, Juan Clinton
Llerena Jr, a legislação que trata do aten-
dimento a portadores de OI poderia ser-
vir de modelo para regulamentar o
tratamento de outras doenças genéti-
cas raras no SUS. “As portarias relati-
vas à osteogênese oferecem instruções
sobre formação e exigências para ca-
dastramento de centros de referência,
indicam os responsáveis pela prestação
e pagamento dos serviços e descrevem
o processo de diagnóstico e tratamento
da doença. Dessa forma, doenças cuja
atenção ainda funciona por meio da
judicialização poderiam ter dispensação
de medicamentos e realização de pro-
cedimentos simplificada, gerando eco-
nomia para o Estado”, declara Llerena.

Para Henrique, apesar dos avan-
ços alcançados a partir da publicação
da primeira portaria no âmbito da aten-
ção à saúde dos pacientes com OI, há

Avanços no tratamento da OI
Encontro revisa portaria para tratamento da osteogênese imperfeita no SUS

R

SISTEMA DE SAÚDE
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Pedra fundamental e maquete do novo prédio da Escola Nacional de Saúde Pública

OBRAS

A
Filipe Leonel

Escola Nacional de Saúde
Pública Sergio Arouca
(Ensp/Fiocruz) deu um im-
portante passo para ser re-
ferência em laboratórios e

serviços. Em abril, a Ensp lançou a pe-
dra fundamental de seu Prédio de Labo-
ratórios, cuja estrutura organizacional
abrigará 23 laboratórios, vinculados a 5
departamentos. A edificação possibilita-
rá o desenvolvimento de novas pesqui-
sas, a ampliação da produção acadêmica
e a formação de recursos humanos.

Os laboratórios, que hoje funcionam
em locais variados, têm atuação diver-
sificada e multidisciplinar em alinhamen-
to com os eixos estratégicos da Fiocruz.
Os trabalhos desenvolvidos, muitas ve-
zes com parcerias técnico-científicas
nacionais e internacionais, estão vincu-
lados a 18 grupos de pesquisa do CNPq
e relacionados às áreas de ensino, ser-
viço de apoio diagnóstico, consultorias
e assessorias, programas de capacita-
ção e formação de quadros para o SUS.
As atividades práticas laboratoriais tam-
bém oferecem treinamento técnico para

dio viabilizará uma nova proposta de
gestão em C&T, por meio da criação
de dispositivos de organização, ade-
quação e integração dos laboratórios
em torno de redes de cooperação e
plataformas tecnológicas, proposta que
já está em curso em algumas unida-
des da Fiocruz. É nosso compromisso
dar continuidade e celeridade ao pro-
cesso de construção do prédio, garan-
tindo a execução do projeto”.

Além dos laboratórios, o prédio terá
espaços administrativos, escritórios
para pesquisadores e áreas técnicas de
apoio. Estarão abrigados no edifício os
laboratórios vinculados ao Centro de
Saúde Escola Germano Sinval Faria
(CSEGSF), aos departamentos de Ci-
ências Biológicas (DCB), de Endemias
Samuel Pessoa (Densp), de Saneamen-
to e Saúde Ambiental (DSSA) e de
Métodos Quantitativos em Saúde (DE-
MQS). A construção, com sete pavi-
mentos, ocupará uma área total de 7,9
mil metros quadrados. “Essa nova pers-
pectiva confere à Fiocruz um patamar
diferenciado e fortalece o papel rele-
vante dos laboratórios na saúde públi-
ca”, argumenta Adriana.

Pedra fundamental
Laboratórios fortalecem produção acadêmica institucional

outros departamentos da escola, unida-
des da Fiocruz e instituições de ensino
e pesquisa espalhadas pelo país. “A
construção do prédio significa não só a
ampliação do espaço físico, mas tam-
bém a adequação e a modernização
da infraestrutura laboratorial, aliada a
melhores condições de trabalho”, diz a
coordenadora de Serviços Ambulatori-
ais e Laboratoriais Adriana Hamond
Regua Mangia.

O polo será erguido no espaço do
atual estacionamento do prédio Joa-
quim Alberto Cardoso de Mello (Tor-
res Homem). A maquete está exposta
no hall dos elevadores da escola e a
obra deverá ser concluída num perío-
do de três a quatro anos. Diretor na
Ensp na ocasião do lançamento da
pedra fundamental, Antônio Ivo de Car-
valho, revelou que o planejamento para
construção do prédio iniciou em 2006
e traz o que há de mais moderno em
termos de biossegurança, qualidade
ambiental e suporte laboratorial. “Te-
remos uma estrutura à altura da nossa
representação na saúde pública hoje”,
destacou Carvalho. Para o novo dire-
tor da Ensp, Hermano Castro, “o pré-
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Jacqueline Boechat

á quase 50 anos, uma
chuva desbarrancou uma
das encostas do terreno
onde hoje é o Pavilhão
Rockefeller, no campus

de Manguinhos da Fiocruz, e trouxe à
superfície vestígios de duas ocupações
de índios tupinambás, que viveram
nessas terras provavelmente entre os
anos de 500  e 1500. A descoberta deu
origem à primeira pesquisa arqueoló-
gica no campus, realizada entre 1966
e 1987, por Maria da Conceição de
Moraes Coutinho Beltrão, do Museu
Nacional (Universidade Federal do Rio
de Janeiro), que registrou o local como
patrimônio arqueológico no Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico (Iphan).

A pesquisa de Maria Beltrão identifi-
cou vestígios de material de laboratório
do século 19; de duas aldeias de índios
tupis-guaranis, que habitavam o Brasil
antes da chegada dos portugueses, e até
de artefatos da indústria lítica – utensílios
e ferramentas de pedra – feitos em quart-
zo, sinalizando a possibilidade de terem
pertencido a ocupações humanas pleis-
tocênicas, por volta de 11 mil anos atrás.
O estudo serviu ainda para delimitar o lo-
cal provável do assentamento indígena.
“Apesar de ser uma projeção baseada
em outros estudos, essa definição é im-
portante, pois pode indicar outras áreas
de potencial arqueológico no campus”,

Vestígios do

Pesquisas revelam a riqueza arqueológica
do campus de Manguinhos

explica a arquiteta Inês El-Jaick, do De-
partamento do Patrimônio Histórico da
Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz).

Com o crescimento da parte edifi-
cada, novos vestígios vieram à tona, fru-
tos de descobertas fortuitas, isto é,
descobertas arqueológicas não planeja-
das. Para regulamentar a ocupação do
campus, a Fiocruz elaborou em 1988
um plano diretor. Ainda que afirmasse
o potencial arqueológico da área, o do-
cumento não previa ou recomendava
novos estudos, que ocorriam apenas
pontualmente e de acordo com a de-
manda. Em 1990, por exemplo, carca-
ças de animais e vestígios de um
pavimento de pedra, provavelmente da
Fazenda de Manguinhos, que ocupou
o local até meados do século 19, foram
encontrados durante movimentação de
terra para a implantação do Parque da
Ciência. “Nesse caso, a Fiocruz contra-
tou uma pesquisa para avaliar o poten-
cial arqueológico do local onde seria
instalada a Tenda da Ciência, uma vez
que a área sofreria o impacto de obras
de pavimentação, drenagem e ilumina-
ção viária”, frisou Inês.

Somente em 2010, após a desco-
berta fortuita da estrebaria do Instituto
Soroterápico Federal, órgão que foi o
embrião da Fiocruz, durante uma obra
para a reforma do estacionamento do
Museu da Vida, é que se passou-se a
prever o potencial arqueológico dos es-
paços urbanos do campus de Mangui-

nhos antes de serem edificados ou so-
frerem intervenções urbanísticas. A ar-
quiteta da COC ressalta que a
execução de estudos preventivos e a
realização e pesquisa arqueológica é
importante para evitar qualquer lesão
ao patrimônio e para garantir sua con-
textualização histórica, ambiental, ar-
queológica e etnológica. Além desse
cuidado, o Decreto Municipal 22.872/
2003 e Lei Federal 3.924/61 estabele-
cem normas legais para quaisquer in-
tervenções em sítios históricos.

Dentro desse novo escopo está si-
tuada a série de estudos arqueológi-
cos no terreno onde será construído o
Centro de Documentação da História
da Saúde (CDHS), que vai abrigar os
acervos sob a guarda da Casa de
Oswaldo Cruz (COC). “A partir da so-
breposição das estruturas que existiam
no século 19 à planta atual, chegamos
à conclusão de que existia neste local
é possivelmente o mesmo onde havia
um complexo de incineração de lixo
naquela época, afirma Inês.

Os vestígios históricos encontrados
no campus de Manguinhos ajudam a
compor o quebra-cabeça da história,
não apenas da saúde pública brasileira,
mas de diferentes temporalidades, até
mesmo da pré-história do país. Por isso,
é importante preservar esses registros a
fim de conhecer a cultura material do
passado, aprender com ela e utilizar
esse saber para construir o futuro.

H

passado
Um estudo previu o potencial arqueológico do terreno que abrigará o CDHS e que antes era o local de um complexo de fornos
de incineração de lixo, do qual fazia parte uma chaminé de 75 metros de altura

PATRIMÔNIO
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Acervos
Acordos de cooperação trazem à luz arquivos
mantidos por diversas instituições

E

descortinados

ARQUIVO

Glauber Gonçalves

m janeiro de 1828, 15 es-
cravos prisioneiros em diver-
sas embarcações fugiram
em uma lancha pelo Rio
Salado, no centro-norte da

Argentina, sem saber ao certo que dire-
ção tomar. Remaram por seis dias - com
fome e sede - até chegar à fragata bra-
sileira Príncipe Imperial, que estava pró-
xima a Montevidéu, em função da
Guerra Cisplatina. O episódio foi relata-
do em um ofício redigido pelo Barão do
Rio da Prata em 30 de janeiro daquele
ano para solicitar a incorporação dos es-
cravos à Marinha do Brasil. “Muito de-
sejarei conservá-los como homens cuja
fidelidade está conhecida”, escreveu,
referindo-se à obstinação do grupo em
concluir o périplo.

Pouco conhecido, o documento, que
narra uma das estratégias utilizadas por
escravos para conseguir a liberdade ao
longo do século 19, será um dos primei-
ros do acervo da instituição militar a ga-
nhar maior visibilidade a partir de um
acordo de cooperação firmado com a
Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz). A
unidade está fornecendo à Marinha o seu
sistema de banco de dados para organi-
zação de arquivos, a Base Arch, o que
permitirá que esse conjunto documental
seja descrito e disponibilizado para con-
sulta em qualquer parte do país e do
mundo, via Internet.

“O principal benefício de adotar a
Base Arch é adequar-se à padronização
internacional de descrição de acervos.
Quando se adotam esses padrões, con-
segue-se cooperar com instituições con-
gêneres no Brasil e no mundo todo, pois
torna-se possível  o intercâmbio de do-
cumentos”, explica a chefe do Departa-
mento de Arquivo e Biblioteca da
Marinha, Claudia Drumond, responsável
por um acervo composto por sete quilô-
metros de documentos, o equivalente a
mais da metade da ponte Rio-Niterói.
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A Base Arch foi lançada em junho
de 2010 com o objetivo de ampliar o
acesso ao acervo da COC. O sistema
foi desenvolvido por profissionais de
arquivo e de tecnologia da informação
da Casa a partir do ICA-AtoM - um
software gratuito de descrição de ar-
quivos baseado nos padrões estabele-
cidos pelo Conselho Internacional de
Arquivos. A ideia era atender às ne-
cessidades específicas da descrição
desse tipo de acervo.

Além da Marinha, já firmaram
acordos de cooperação semelhantes a
Fundação Nacional de Artes (Funarte),
o Museu do Índio e o Tribunal Regio-
nal Federal 2ª Região, incluindo as se-
ções judiciárias do Rio de Janeiro e do
Espírito Santo. A COC se prepara ago-
ra para levar a Base Arch para a Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro
(URFJ) e também há conversas com
instituições federais do Legislativo e do
Judiciário interessadas em implantá-la.

“A COC se transformou em uma
referência de banco de dados nacional
e internacionalmente, citada como
exemplo de utilização do sistema do
ICA-AtoM”, comenta a chefe do De-
partamento de Arquivo e Documenta-
ção, Maria da Conceição Castro. Ela
ressalta que a assinatura dos três pri-
meiros acordos de cooperação represen-
ta o primeiro passo para um projeto
maior: formar a primeira rede de arqui-
vos do país. Com a adesão de outras
instituições à Base Arch, o objetivo é
que, futuramente, seja possível fazer
pesquisas em diversos acervos em um
único ambiente virtual que os integre.

Pelos acordos de cooperação já fir-
mados, profissionais da COC darão

treinamento às instituições parcerias
e suporte durante os três primeiros
meses de implementação do sistema.
Para dar apoio contínuo aos coopera-
dos, também foi criado um blog com
instruções técnicas passo a passo, par-
tindo da instalação.

Para o diretor da COC, Paulo Elian,
a utilização da Base Arch para dissemi-
nação de acervos arquivísticos fortale-
ce o movimento empreendido pelas
instituições públicas para tornar dispo-
níveis aos cidadãos as informações que
produzem e conservam. “Existe um prin-
cípio em comum entre a Lei de Acesso
à Informação e a base de dados de do-
cumentos históricos, que é a de que a
informação produzida e acumulada
pelas instituições públicas deve ser um
bem público, portanto disponível à so-
ciedade”, afirma.

Desenvolvida a partir de parceria
com o Centro Latino-Americano e do
Caribe de Informação em Ciências da
Saúde (Bireme/Opas), por meio de con-
vênio com a Associação Brasileira de
Pós-Graduação em Saúde Coletiva
(Abrasco), a Base Arch foi sendo aper-
feiçoada e personalizada ao longo dos
três anos de utilização pela Casa para
atender às necessidades da descrição
e consulta de acervos aquivísticos.

O primeiro trabalho da equipe da
COC foi traduzir o sistema ICA-AtoM
para o português do Brasil. Ao longo
do tempo, adaptações complexas fo-
ram feitas. Uma importante modifica-
ção foi a criação de uma ferramenta
de geração de inventários, explica a
analista de sistemas do Serviço de Tec-
nologias da Informação (STI) da COC
Carolina Sacramento, que trabalhou no

projeto desde o início. “Quando você
visualiza a série Correspondências do
Fundo Oswaldo Cruz, por exemplo, é
possível gerar um arquivo em formato
PDF ou XLS com tudo que está abaixo
desse nível: subséries, dossiês e itens.
E isso pode ser impresso”, diz. Tam-
bém foram feitos ajustes na interface
do sistema para torná-lo mais amigá-
vel aos usuários.

Todo esse trabalho chamou a aten-
ção de outras instituições que busca-
vam uma ferramenta gratuita e capaz
de atender às suas especificidades. “A
forma que a Base Arch funciona, den-
tro da demanda da área da arquivolo-
gia, com a organização hierarquizada,
é a mais indicada. O fato de o sistema
ser gratuito também é um fator consi-
derável, pois todas as instituições pú-
blicas são orientadas a seguir a
tendência de procurar softwares livres
e de código aberto”, avalia a coorde-
nadora do Centro de Documentação e
Informação (Cedoc) da Funarte.

Nessa nova fase em que a Base
Arch está sendo levada para fora dos
limites da Fiocruz, a COC se vê ao
mesmo tempo diante de um novo de-
safio e de uma oportunidade. Com os
acordos firmados, a COC passa a ter
parceiros para aperfeiçoar ainda mais
a ferramenta que desenvolveu. “Essa
rede tem grande potencial para ser bem
sucedida, inclusive no aspecto do aper-
feiçoamento do próprio sistema, para
torná-lo mais dinâmico e mais interes-
sante ao público em geral, desde pes-
quisadores especializados até o público
mais amplo”, ressalta Elian.

(colaborou Jacqueline Boechat)

No acervo da COC, disponível para
consulta na Base Arch via internet, des-
tacam-se três conjuntos documentais
reconhecidos como patrimônio da hu-
manidade pelo Comitê Nacional do Pro-
grama Memória do Mundo, da Unesco,
em 2007, 2008 e 2012: o Fundo Oswal-
do Cruz, o Fundo Carlos Chagas e os
negativos de vidro do Fundo Instituto
Oswaldo Cruz, respectivamente. As ima-

gens que compõem esse último estão
sendo tratadas para ser inseridas na Base
Arch, o que deve começar em dois me-
ses. Hoje, estão na Base Arch 105 fun-
dos e cerca de 10 mil registros, incluindo
itens e dossiês. Além disso, 1.524 docu-
mentos já foram digitalizados. Atualmen-
te, imagens do Fundo Oswaldo Cruz estão
sendo formatadas para, nos próximos
meses, entrar no sistema.

O acervo da COC na Base Arch
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Cristiane Albuquerque

arte de um importante
patrimônio da ciência e da
saúde dos brasileiros, qua-
se dizimado durante o
período da ditadura mili-

tar, está de volta ao seu lugar de ori-
gem e ao alcance de todos. Desenhos
anatômicos, fotos, documentos e ins-
trumentos médicos raros usados em
exames e tratamentos, além de vaci-
nas antigas, reunidos desde o início do
século 20 estão na exposição Corpo,
saúde e ciência: o Museu da Patologia
do Instituto Oswaldo Cruz. A visitação
é gratuita e fica disponível até 28 de
setembro.

ao alcance de

Anatomia, corpo e saúde são temas de exposição na Fiocruz

PPatologia
todos

PATRIMÔNIO
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ma Circulatório, que descreve com
cores diferentes a pequena e a grande
circulação”, descreve Pelajo.

Realizada pelo Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz) e pela Casa de Oswal-
do Cruz (COC/Fiocruz), a iniciativa con-
ta com financiamento da Fundação
Carlos Chagas Filho de Amparo à Pes-
quisa do Estado do Rio de Janeiro (Fa-
perj) e do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico (CNPq). O Instituto Biológico (São
Paulo), o hospital A.C.Camargo Can-
cer Center e os museus de Anatomia e
D. João VI, ambos da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ), colabo-
raram com o fornecimento de peças.

História e
atualidade

Para Pedro Paulo Soares, pesquisa-
dor da COC e também curador da ex-
posição, a iniciativa consegue recuperar
a história do Museu de Patologia e per-
mite que o público tenha acesso a um
acervo emblemático. “Ao recontar a
trajetória do museu, a exposição traz à
tona um importante capítulo da vida
institucional, ao mesmo tempo em que
divulga para o público temas importan-
tes da história, da saúde e das ciências,
relacionando-os à dimensão cultural e
ao cotidiano das pessoas”, destaca.

Em 1970, durante o regime mili-
tar, o Museu de Anatomia Patológica
do IOC viu parte do seu acervo ser per-
dido ou destruído. Pelajo lembra que,
somente em meados da década de

A mostra apresenta peças anatô-
micas, além de objetos e documentos
que totalizam cerca de 100 itens que
integram o acervo histórico original de
algumas das coleções biológicas de
maior valor histórico mantidas pelo IOC
e pela Fiocruz: a Coleção da Seção de
Anatomia Patológica, criada em 1903
pelo próprio sanitarista Oswaldo Cruz,
a partir das amostras trazidas da Ale-
manha pelo pesquisador Rocha Lima;
a Coleção de Febre Amarela (1930-
1970), que registra a história das epi-
demias do agravo no país; e a Coleção
do Departamento de Patologia do IOC,
iniciada em 1984.

Corpo, ciência
e arte

A relação entre o corpo, a ciência
e a arte ganhou destaque na mostra.
De acordo com um dos curadores da
exposição, o chefe do Laboratório de
Patologia do IOC, Marcelo Pelajo,
muitos anatomistas dos séculos 15 e
16 também eram artistas. A represen-
tação da anatomia no período segue
uma forte tendência para esta aborda-
gem, não apenas como uma tentativa
de reprodução da verdade anatômica,
mas também como inspiração de arte.
“Existe uma questão dialógica entre o
estudo inicial da anatomia e o que as
pessoas expressavam como arte. A
exposição contempla essa relação a
partir de algumas expressões artísticas,
incluindo uma reprodução da obra Aula
de anatomia do Dr. Tulp, de Rembran-
dt, cujo original está no Museu Mau-
ritshuis, em Haia, na Holanda, a fim
de demonstrar como foi construído esse
intercâmbio entre anatomia e arte,
evidenciando a importância deste tipo
de conhecimento para a formação de
artistas”, destaca.

As atividades lúdicas da exposição
foram pensadas para permitir a intera-
ção do público participante com os
monitores da exposição. “As interações
práticas entre o público e a exposição
contam com atividades de microsco-
pia virtual, telepatologia, observação
de células ao microscópio, além de jo-
gos lúdicos e uma miniatura de Siste-

1980, o trabalho de preservação do
material da coleção original, assim
como o da Coleção de Febre Amare-
la, que também foi atingida, começou
a ser recuperado. Naquela época, tam-
bém começou a ser formada uma co-
leção de material histopatológico,
majoritariamente experimental, poste-
riormente denominada Coleção do De-
partamento de Patologia do IOC. “Essa
iniciativa visava recompor as peças que
restaram das Coleções de Anatomia
Patológica, que formavam o acervo
original do museu, incorporando a ele
a Coleção da Febre Amarela e a Cole-
ção do Departamento de Patologia, na
tentativa de organizar uma nova es-
trutura”, explica.

Também curadora da exposição e
tecnologista do Laboratório de Patologia
do IOC, Barbara Dias conta que a ideia
da exposição surgiu a partir de deman-
das recebidas pelo Museu da Patologia
online, disponível neste endereço: http:/
/museudapatologia.ioc.fiocruz.br. “O
museu virtual foi a primeira iniciativa
de divulgação do acervo das três co-
leções. A partir do ambiente online,
recebemos vários pedidos para a rea-
bertura do museu físico, a fim de di-
vulgar a ciência e tornar o acervo
disponível para visitas”, revela. “Com
isso, surgiu a ideia de organizar a ex-
posição temporária Corpo, saúde e ci-
ência, para que público pudesse
conhecer a história e os aspectos das
pesquisas atuais que permitem mais
facilmente relacionar o trabalho cien-
tífico aos temas do cotidiano”, acres-
centa Barbara.

A iniciativa consegue recuperar a história do Museu de Patologia e permite que o
público tenha acesso a um acervo emblemático (Foto: Gutemberg Brito)
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Haendel Gomes

onvidado pelo barão de
Pedro Affonso para tornar-
se diretor técnico do Insti-
tuto Soroterápico Federal,
o sanitarista Oswaldo Cruz

viria a travar grandes batalhas pela saú-
de pública no início do século 20. A luta
contra a febre amarela, a peste bubô-
nica e a varíola foi marcada por forte
resistência da população, a desconfian-
ça de parte dos colegas de ofício e as
críticas da imprensa. No entanto, não
demoraria muito para o trabalho colher
frutos com vitórias sobre as epidemias
que grassavam o Rio de Janeiro e a con-
sagração na Alemanha, onde o Brasil
conquistou a medalha de ouro na ex-
posição de higiene e demografia.

Em dezembro de 1902, divergên-
cias internas levaram o barão de Pe-
dro Affonso a se demitir, passando
Oswaldo Cruz a dirigir o instituto. No
ano seguinte, ele assume a Diretoria
Geral de Saúde Pública (DGSP) – uma
espécie de Ministério da Saúde –, com
a difícil missão de combater uma série
de doenças, que, em forma de epide-
mia, assolavam a capital da Repúbli-
ca. O problema causava também
propaganda negativa do país no exte-
rior, obrigando navios brasileiros a cum-
prir quarentena em seus portos.

O novo cargo de Oswaldo Cruz era
um desafio e fazia parte do audacioso
plano do presidente Rodrigues Alves,
que definiu assim seu trabalho no mais
alto posto da República: “Vou limitar-
me quase exclusivamente a duas coi-
sas: o saneamento e o melhoramento

do porto do Rio de Janeiro”.
Enquanto o sanitarista era respon-

sável por parte da plataforma presiden-
cial, o engenheiro Francisco Pereira
Passos, nomeado prefeito, adotaria vá-
rias ações para a reforma urbana. Man-
dou demolir centenas de casebres e
cortiços, espremidos em vielas insalu-
bres, potenciais ou já instalados em fo-
cos de febre amarela, cólera, varíola e
peste bubônica. Por sua vez, Oswaldo
Cruz iniciava a guerra contra a febre
amarela, maior problema sanitário do
Rio de Janeiro. Em abril de 1903, o
médico iniciava o combate ao mosqui-
to, eliminando os focos onde ele se re-
produzia sob a forma de larva. Para
isso, à DGSP foram incorporados o pes-
soal médico e as turmas de limpeza
da capital, contribuindo para a redu-
ção dos casos da doença.

Os mata-mosquitos passaram a per-
correr a cidade, lavando caixas d’água,
desinfetando ralos e bueiros, limpando
telhados e calhas, eliminando depósi-
tos de larvas do inseto. Os doentes eram
isolados em casa ou levados para o
Hospital de Isolamento São Sebastião.

Nesta época, Oswaldo Cruz já havia
se tornado personagem dos caricaturis-
tas na imprensa. O médico promoveu a
vacinação contra a peste bubônica, de-
sencadeando uma guerra aos ratos, o
que lhe valeu nova onda de caricaturas
e inspirou canções populares. Outra fren-
te foi aberta contra a varíola, cuja medi-
da mais polêmica foi a criação do código
– aprovado em 1904 pelo Congresso
Nacional – tornando obrigatória a vaci-
nação contra a doença. A iniciativa con-
tribuiu para a Revolta da Vacina, uma
grande insatisfação popular também com
a reforma urbana em execução.

Mesmo enfrentando resistência e crí-
ticas até mesmo de parte dos colegas
médicos, Oswaldo Cruz pôde comemo-
rar. Em 8 de março de 1907, o sanitaris-
ta escreveria ao presidente Afonso Pena
comunicando que “a febre amarela já

não mais devastava sob a forma epidê-
mica a capital da República”.

Naquele mesmo ano, o médico e
amigo Rocha Lima convenceria Oswal-
do Cruz a levar a experiência brasileira
ao 14º Congresso Internacional de Hi-
giene e Demografia, em Berlim. O Bra-
sil trouxe da Alemanha a medalha de
ouro graças aos trabalhos do Instituto
de Manguinhos e da Diretoria Geral de
Saúde Pública, nos campos da bacteri-
ologia geral, doenças contagiosas e va-
cinação, construção de hospitais,
desinfecção e estatística. De maneira
inédita, os organizadores brasileiros
apresentaram ao público peças anato-
mopatológicas de doenças desconheci-
das, insetos hematófagos, preparações
microscópicas, ilustrações de ciclos evo-
lutivos de protozoários etc. Entre as pe-
ças havia fígados, rins e baços de
doentes de febre amarela, além de pul-
mões com pneumonia pestosa.

O país chamava atenção do mun-
do pela variedade e originalidade de
seus trabalhos. A vitória consagrou
Oswaldo Cruz, recebido como herói
pela população em seu retorno da via-
gem à Alemanha. O Brasil voltaria em
junho de 1911 ao país, desta vez na
Exposição Internacional de Higiene e
Demografia, em Dresden.

Na ocasião, a doença de Chagas
foi o grande destaque, com peças ana-
tomopatológicas, moldagens em gesso
de bustos e pescoços de doentes, foto-
grafias e ilustrações. Outros trabalhos
despertaram interesse no evento: de
Prowazek e Aragão, de Cardoso Fon-
tes, as coleções de Lutz e de Neiva,
entre outros. A exemplo do que ocorre-
ra em Berlim, houve a participação da
Diretoria Geral de Saúde Pública e tam-
bém dos serviços sanitários estaduais.
Um espaço para apresentação de fil-
mes sobre a campanha da febre ama-
rela e a doença de Chagas fez sucesso
junto ao público da exposição, que ul-
trapassou três milhões de pessoas.

As exposições
de higiene e a
patologia

C

Cartazes de
congressos
internacionais
de higiene
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MEDICAMENTOS

Aline Souza

futuro próximo do Institu-
to de Tecnologia em Fár-
macos (Farmanguinhos/
Fiocruz) envolve o desen-
volvimento e produção de

medicamentos que vão beneficiar mi-
lhões de pessoas. Além da ampliação

do seu portfolio, o instituto vai agre-
gar conhecimento tecnológico, gerar
economia ao Ministério da Saúde e
continuar cumprindo a sua missão de
promover a saúde pública. Entre os
medicamentos acrescidos à lista de
Farmanguinhos estarão um antirretro-
viral, um antimalárico, um anti-helmín-
tico e um antibiótico. Os três últimos
para o tratamento de doenças negli-
genciadas.

Em abril, a Organização Pan-Ame-
ricana da Saúde (Opas) concedeu à
unidade o direito de fornecer, via fun-

O
do estratégico, o antimalárico ASMQ
aos países das Américas. A decisão
representa importante conquista para
o laboratório e funciona como uma
espécie de sinal verde para a pré-qua-
lificação do produto junto à Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS). Status
já concedido ao mesmo medicamento
produzido pela empresa farmacêutica

indiana Cipla, que recebeu a tecnolo-
gia de Farmanguinhos em 2008.

“A pré-qualificação da OMS em
nome de Farmanguinhos será um gran-
de passo e, consequentemente, colo-
cará a Fiocruz no mercado mundial
para o fornecimento do medicamento
pela participação nas licitações via fun-
do global feitas pela OMS”, ressalta o
vice-diretor de Gestão Institucional, Jor-
ge Mendonça.

O ASMQ é uma formulação com-
binada de artesunato (AS) e mefloqui-
na (MQ) que facilita a administração

do medicamento, único capaz de tra-
tar a malária em apenas três dias e ter
posologia infantil. De acordo com o
DNDi (sigla em inglês da Iniciativa de
Medicamentos para Doenças Negli-
genciadas), parceiro nesta empreitada,
mais de 650 mil pessoas morrem por
ano devido à malária, período no qual
surgem mais 216 milhões de novos

casos no mundo.
Por meio de estudos para comba-

ter a esquistossomose, Farmanguinhos
vem desenvolvendo, a partir da utili-
zação de nanopartículas poliméricas,
o Praziquantel (PZQ) – no Brasil, 25
milhões de pessoas vivem em áreas sob
o risco de contrai-la. Embora possa
atingir todas as faixas etárias, a esquis-
tossomose tem maior incidência em
crianças. As nanopartículas possibilita-
rão a administração de doses mais ade-
quadas para este grupo, visto que a
medicação até então disponível, varia

Portfolio renovado
Novos produtos de Famanguinhos beneficiarão portadores de doenças negligenciadas

A pré-qualificação da OMS em
nome de Farmanguinhos será um
grande passo e colocará a Fiocruz
no mercado mundial para o
fornecimento dos medicamentos
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de acordo com o peso de adultos e cri-
anças.  Com a obtenção de resultados
positivos, a próxima etapa dos estudos
envolverá testes in vitro.

Outro medicamento inovador em
desenvolvimento por Farmanguinhos
é o Sulfato de Paromomicina, antibi-
ótico em gel, indicado para o trata-
mento da leishmaniose, doença que
afeta 88 países. Embora exista trata-
mento para a doença, os efeitos
agressivos causados pela medicação
disponível levaram o instituto a de-
senvolver um novo medicamento vi-
sando amenizar os efeitos colaterais.

Farmanguinhos promoveu a assina-
tura do Termo de Compromisso com vis-
tas à implantação do Centro de
Referência Nacional em Síntese de Fár-
macos. Essa iniciativa é mais uma par-
ceria entre o Ministério da Saúde e a
Fiocruz visando à soberania tecnológi-
ca na área da farmoquímica e a inde-
pendência do setor em relação às
importações de Insumos Farmacêuticos
Ativos (IFAs). De acordo com o secretá-

A previsão é de que o fármaco este-
ja disponível para pacientes da rede
do Sistema Único de Saúde (SUS) em
quatro anos.

Câncer e HIV
Além dos investimentos em de-

senvolvimento tecnológico, Farman-
guinhos também tem estado à frente
das Parcerias de Desenvolvimento
Produtivo (PDPs). Em parceria com o
Instituto Vital Brasil e mais cinco la-
boratórios privados (Cristália, EMS,
Laborvida, Globe Química e Alfa Rio),

Construção de Farmoquímica para
diminuir gastos com importações

rio de Ciência e Tecnologia e Insumos
Estratégicos do Ministério da Saúde,
Carlos Gadelha, atualmente 80% des-
ses produtos tem sido importados.

Com a proposta de implantação do
centro, espera-se incorporar mais uma
etapa na cadeia produtiva de medica-
mentos e desenvolver processos sinté-
ticos dos IFAs que atendam à demanda
do setor público. Além disso, ajudará
a reduzir os custos com os medicamen-

tos incorporados ao SUS, ao favo-
recer a produção pública de me-
dicamentos.

“Este é mais um passo de um
trabalho que Farmanguinhos vem
desenvolvendo no caminho para
apoiar a política de incentivo à in-
dústria”, diz o diretor do instituto,
Hayne Felipe. O termo foi assinado
pelo secretário Gadelha, pelo pre-
sidente da Fiocruz, Paulo Gadelha,
pelo vice-presidente de Produção e
Inovação em Saúde da Fiocruz, Jor-
ge Bermudez, pelo diretor Hayne
Felipe e pela pesquisadora e coor-
denadora do projeto da farmoquí-

mica, Núbia Boechat.
Para a construção do centro serão

investidos R$ 33 milhões. Entre os fár-
macos a serem produzidos estão o anti-
helmíntico Dietilcarbamazina; os
antimaláricos Mefloquina, Primaquina e
Cloroquina; os antituberculostáticos Iso-
niazida, Pirazinamida e Etionamida; e
os antirretrovirais Nevirapina e Efavirenz
(estes dois últimos frutos de PDPs em
andamento). A proposta do projeto foi
apresentada em dezembro de 2012 e
não tem o objetivo de competir econo-
micamente com outros fabricantes de
IFAs em atuação no Brasil.

o instituto iniciou os processos de
transferência de tecnologia e produ-
ção do primeiro medicamento brasi-
leiro contra o câncer: o Mesilato de
Imatinibe. O produto é indicado para
o tratamento da leucemia mileóide
crônica e também pode ser utilizado
no combate do estroma gastrointes-
tinal (espécie de tumor maligno no
intestino). No final de 2012, foi en-
tregue ao SUS o primeiro lote.

Seguindo o caminho das PDPs, na
última reunião do Grupo Executivo do
Complexo Industrial da Saúde (Gecis),
em abril, ficou acertada a parceria en-

tre Farmanguinhos e o laborató-
rio privado NTPharm para a
produção do antirretroviral Daru-
navir. Este será o 11º antirretrovi-
ral produzido pelo laboratório.
Com as parcerias, Farmanguinhos
totalizará 14 novos medicamen-
tos em seu portfólio.

O centro ajudará a reduzir os
custos com os medicamentos
incorporados ao SUS
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Ricardo Valverde

esde as suas origens a Fiocruz esteve voltada a investi-
gar, diagnosticar e agir para diminuir as iniquidades e a
extrema desigualdade social e econômica que historica-
mente marca a população brasileira e que persiste ape-

sar dos avanços sociais registrados nos anos recentes. Hoje, um dos
exemplos dessa atuação é a Coordenadoria de Cooperação Social,
ligada à Presidência da Fundação. Segundo o coordenador do setor,
José Leonidio Madureira de Sousa Santos, que está no cargo desde
2009, a Fiocruz investe em tecnologias sociais, desenvolvidas a partir
de processos participativos de promoção da cidadania e da saúde,
com o objetivo de reduzir desigualdades, vulnerabilidades e riscos à
saúde relacionados às condições de vida, trabalho, habitação, ambi-
ente, educação e cultura. Leonidio diz que o conceito ampliado de
saúde – perspectiva cara à instituição –, a discussão sobre os determi-
nantes sociais da saúde (DSS), a situação de territórios favelizados
(como o bairro de Manguinhos, em que está sediada a Fiocruz), a
análise da situação social do país e a inspiração vinda da Reforma
Sanitária e das conferências nacionais de saúde levaram a coordena-
doria a reunir esses conceitos e avaliações numa rede de trabalho
solidário. “Com a atenção naturalmente voltada para o entorno dos
campi da Fundação, mas sem restringir a esta área. E promovendo
uma mudança de concepção. Antes se trabalhava com o conceito de
projeto social. Agora temos uma atuação em rede, solidária, horizon-
tal, ajustada à missão da Fiocruz e ao cenário atual, buscando um
diálogo preferencialmente com o movimento social, buscando um de-
senvolvimento equânime, justo e sustentável e uma vida mais cidadã
para largos segmentos da população, principalmente os grupos soci-
ais historicamente minorizados”, afirma Leonidio.

D

ESPECIAL
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Para o presidente da Fiocruz, Paulo
Gadelha, “a coordenadoria deu um
grande salto ao fazer um aprofunda-
mento conceitual de sua atuação. E
passou a ocupar um lugar de destaque
na estrutura da Presidência da Funda-
ção, o que facilita a sua integração com
as unidades da Fiocruz. Outro ponto que
deu relevância ao setor são os elemen-
tos de sustentabilidade, por meio de
editais, que dão suporte aos projetos.
Essa densa atuação junto aos movimen-
tos sociais é uma marca e uma conse-
quência do trabalho da Fiocruz, uma
instituição de Estado que é uma refe-
rência para a sociedade. A Fundação
tem um compromisso com a solidarie-
dade e com as tecnologias sociais”.

Segundo Leonidio, as tecnologias
sociais compreendem produtos, técni-
cas e metodologias integradoras, desen-
volvidas em parceria com as
comunidades, capazes de transformar
a realidade e de serem reaplicadas. Por
meio de chamadas internas, em forma
de editais, a coordenadoria financia pro-
jetos que visam ao desenvolvimento des-
sas tecnologias. No processo de análise
e seleção dos projetos apresentados no
edital da Fiocruz conta-se com a cola-
boração de técnicos, professores e pes-
quisadores de instituições como a Caixa
Econômica Federal, o Banco do Brasil,

a Petrobras, a Universidade Federal Flu-
minense e a Secretaria de Direitos Hu-
manos da Presidência da República,
entre outras parceiras. São três os eixos
temáticos em que os projetos se estru-
turam: Educação, Comunicação e Cul-
tura; Trabalho, Renda e Solidariedade;
e Território, Saúde e Ambiente. Atual-
mente, cerca de 60 mil brasileiros se
beneficiam das ações. Ele afirma que
cada projeto apoiado recebe até R$ 50
mil por um período de 12 meses. Neste
mês de agosto estão sendo concluídos
os projetos que tiveram início em 2012.
“Eles estão contribuindo na definição de
três dimensões complementares, que
são participação, transformação e rea-
plicação: a construção compartilhada do
conhecimento, o território e a política
pública”, assinala Leonidio.

O trabalho da coordenadoria, den-
tro dessa perspectiva inovadora, come-
çou a estabelecer uma nova relação
com o território de Manguinhos enquan-
to categoria política, e na identificação
das vulnerabilidades sociais, ambientais
e civis no entorno da Fundação. “Os
entornos dos campi da instituição são
extremamente favelizados, quer seja
em Manguinhos, na Mata Atlântica e
no Instituto de Tecnologia em Fárma-
cos (Farmanguinhos/Fiocruz). A partir
dessa realidade, e com as

obras de melhoria urbana implementa-
das pelo Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) de Manguinhos,
surgiu entre os moradores o desafio de
se pensar um novo modelo de gover-
nança e a forma de se fazer política na
região - onde o Fórum do Movimento
Social de Manguinhos e o Conselho Co-
munitário de Manguinhos são os espa-
ços coletivos para debater, articular e
mobilizar, a partir de variados temas, e
também para construir projetos. Hoje
existe uma Unidade de Polícia Pacifica-
dora (UPP) no local, o que representou
um avanço, mas ainda subsistem pro-
blemas relacionados aos direitos civis e
políticos dos moradores”, afirma Leoni-
dio, que na juventude cursou a faculda-
de de geografia na Universidade Federal
Fluminense (UFF) e desde então é mili-
tante de movimentos sociais.

Leonidio diz que o conceito de tec-
nologia social é relativamente novo,
foi reforçado a partir do Governo Lula
e contou com o apoio decisivo do Mi-
nistério de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação (MCTI). “Na Fiocruz há uma
aceitação bem favorável e as unida-
des da instituição estão participando
deste debate com a Cooperação So-
cial. Vamos promover um encontro
para definir indicadores , ampliando
a visibilidade, para a comunidade da
Fiocruz e para a sociedade, do que
é feito. E vamos organizar uma Rede
em Cooperação Social”, ressalta o co-
ordenador. Nas páginas seguintes, al-
guns dos projetos incentivados por
meio de edital da Coordenadoria de
Cooperação Social e outros apoiados
a partir de convênios que podem ser
acompanhados pelo Sistema de Con-
vênios do Governo Federal (Siconv).

Panorama do bairro de Manguinhos,
no entorno da Fiocruz
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O Projeto Desenvolvimento de Tec-
nologia Social em Comunicação para Pro-
moção de Saúde em Manguinhos é fruto
da parceria com a Unisuam e o Conselho
Comunitário de Manguinhos. O objetivo
é capacitar os moradores do Complexo
de Manguinhos para o uso das ferramen-
tas de comunicação e para a criação e
gestão de uma Agência de Comunica-
ção Solidária. Para Leonídio, “a Fiocruz
entende que a comunicação precisa ser
protagonizada pelo território de Mangui-
nhos e que o curso poderá gerar um lega-
do estruturante para a comunidade”. Ao
longo do ano serão promovidas oficinas
sobre veículos impressos, rádio, publicida-

de, produção de vídeo,
blogs e gestão de empre-
endimento solidário em
comunicação. Durante
esse período, os alunos
construirão e promoverão
um jornal comunitário, um
blog e uma rádio web. Os
participantes são morado-
res das favelas e conjuntos
habitacionais do Complexo
de Manguinhos que estão
motivados a escrever suas
experiências e a mostrar o
lugar pelo olhar de seus
habitantes.

Agência de comunicação

A Escola de Música de
Manguinhos (EMM) acu-
mula experiência de cin-
co anos, desenvolvida em
parceria com a Escola de
Música da UFRJ, baseada
na prática de educação
musical e respeito da di-
versidade de ritmos musi-
cais presentes no local. A
EMM foi iniciada a partir
de um convênio entre a
Fiocruz e a RedeCCAP em
2007. A partir dessa expe-

Escola de Música
riência, em 2013, a RedeCCAP iniciou
outro convênio com a Fiocruz, deno-
minado Musicalisando Manguinhos,
para dar continuidade à EMM, com a
oferta de cursos práticos e teóricos de
educação musical, com conteúdos lo-
cais (trazidos pelos alunos), compondo
uma etnografia musical que proporci-
one discussões críticas a respeito da re-
alidade, produzindo conhecimento e
avançando no sentido de propiciar aos
alunos momentos de reflexão crítico-
social e estética, contribuindo para a
transformação social.

O Projeto Vilas Nevenses: Identida-
de e Territorialidade é uma proposta de
ação inter-setorial e integrada, desenvol-
vida pelo Centro de Pesquisa René Ra-
chou (CPqRR/Fiocruz Minas), em parceria
com a Prefeitura de Ribeirão das Neves
(MG) e outros atores sociais daquele ter-
ritório. O projeto tem como objetivo a
promoção da saúde e atua na constru-
ção de ações de geração de trabalho e
renda para jovens de comunidades mar-
cadas por pobreza e elevados índices de
vulnerabilidade social. Propõe ainda o de-
senvolvimento de ações artísticas e cul-
turais que possibilitem a reflexão crítica

dos moradores acerca das
relações com o território
onde vivem. As atividades
são desenvolvidas na Vila
Bispo de Maura e adja-
cências, em Ribeirão das
Neves. Trata-se de uma co-
munidade pobre, marcada
por violência urbana e ele-
vados índices de criminali-
dade. O município carrega
ainda o estigma de “Cida-
de Presídio”, por abrigar o
maior complexo penitenci-
ário de Minas Gerais.

Projeto Vilas Nevenses

Alunos em oficina de produção de texto

Projeto valoriza os ritmos de Manguinhos

Comunidade da Vila Bispo de Maura,
em Ribeirão das Neves
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A partir da construção coletiva de
conhecimentos, o projeto atua na disse-
minação e apropriação popular de tecno-
logias ecoeficientes  no entorno do Parque
Estadual da Pedra Branca, na Zona Oeste
do Rio de Janeiro. Entre elas, aproveita-
mento de água da chuva de baixo custo;
incentivo à produção agroecológica em
quintais e espaços de educação formal e
não formal; em processos formativos com
empreendimentos da economia popular;
e na defesa e proposição de políticas pú-
blicas nas temáticas agricultura urbana,
segurança alimentar e nutricional e eco-
nomia solidária, ampliando redes e circui-

Semeando tos locais de produção e consumo. Em
uma área de investimentos públicos para
a regularização fundiária e urbanística
(PAC Colônia) e com crescimento da pres-
são imobiliária, o projeto busca inibir pro-
cessos de impermeabilização do solo e
de gentrificação ("expulsão branca") das
famílias para áreas periféricas irregulares,
a partir do incremento da renda familiar,
da redução com gastos de luz e água, do
menor impacto ambiental, das hortas ur-
banas e economia solidária, agregando
valor aos produtos e oferecendo novas
perspectivas de trabalho aos moradores.
Envolve moradores do Campus Fiocruz da
Mata Atlântica e agricultores familiares
do entorno do Parque da Pedra Branca.

O compromisso da Fiocruz de atua-
ção territorializada em promoção da saú-
de, aliado à mobilização dos movimentos
sociais e comunitários de Jacarepaguá
por justiça social e ambiental, deu ori-

Sub-bacia do Engenho Novo
gem a esse projeto piloto, focado na
apropriação popular de tecnologias soci-
ais, simples e eficientes que possam ser
construídas, aplicadas e geridas pelas
próprias comunidades para produzir in-
formação e qualificar o diálogo desses
atores em espaços públicos de negocia-
ção e decisão sobre recursos hídricos. O
projeto propõe o monitoramento partici-
pativo da qualidade da água e da vazão
do Rio Engenho Novo, com vistas a per-
mitir o acompanhamento de indicado-
res antes e após os investimentos em
saneamento do PAC Colônia, na Zona
Oeste do Rio de Janeiro, e da restaura-
ção ambiental dos topos de morros, nas-
centes e matas ciliares. Este processo

formativo reúne professores de escolas
públicas, lideranças comunitárias e mo-
radores voluntários, com um enfoque
teórico-prático baseado na metodologia
de monitoramento participativo da qua-
lidade da água dos rios desenvolvida
pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fio-
cruz), com a análise contínua de quatro
aspectos: ambiental (qualidade das
matas ciliares, fluxo de água dos rios e
grau de sedimentação); físico-químico
e bacteriológico (grau de poluição das
águas); biológico (a diversidade de ma-
croinvertebrados aquáticos como indi-
cador da condição de vida dos rios); e
vazão do rio (quantidade de água que
corre por segundo).

O projeto de produção do vídeo-
documentário Paracoco – Endemia bra-
sileira realizado pela VideoSaúde
Distribuidora da Fiocruz, teve como ob-
jetivo central a sistematização de infor-
mações sobre a paracoccidioidomicose,
principal micose sistêmica no Brasil e
doença negligenciada, e a comunicação
dessas informações pela linguagem au-
diovisual direcionada a um público am-
plo. Para a composição do conteúdo
foram gravadas entrevistas com profissi-
onais de saúde e portadores da doença
e imagens de trabalho rural em quatro
estados: Rio de Janeiro e São Paulo, onde
há incidência, atendimento e pesquisas

Paracoco
importantes; Paraná, pionei-
ro na criação de protocolo de
enfrentamento que tornou a
doença de notificação obri-
gatória; e Rondônia, em que
ocorre a maior mortalidade.
Por ser uma doença ocupa-
cional, associada ao trabalho
rural, foi estabelecida uma
parceria com o Movimento
dos Trabalhadores Sem Ter-
ra (MST) para discutir a ade-
quação da linguagem do
vídeo e inserir a divulgação
nas atividades de saúde da
organização social.

Crianças aprendem conceitos
de agricultura urbana

Projeto monitora qualidade da água

Vídeo aborda doença rural negligenciada
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A discussão sobre o ecomuseu co-
meçou com as turmas do Programa de
Educação de Jovens e Adultos (Peja
Manguinhos), que tem como caracterís-
tica principal uma política pedagógica vol-
tada para princípios da educação cidadã.
O Ecomuseu de Manguinhos pode ser
definido como um coletivo de mobiliza-
ção de um território favelizado que, como
um instrumento comunitário, trabalha es-
pecialmente na proposta da comunica-
ção compartilhada, visando promover
atividades de emersão das identidades
e memórias locais, buscando resultados
em uma cultura de participação presen-
te no território. Na tecnologia do eco-
museu se busca o amálgama dos
produtores de arte e cultura do território
– e também de fora do território – para

Ecomuseu instaurar (disputar) novos signos
a partir da participação social e
da formação de redes de inter-
câmbio cultural-artístico. Sua mis-
são é, por meio de práticas da
comunicação, reforçar o tecido
social, incentivando a cidadania
a partir do processo de socializa-
ção de valores construídos cole-
tivamente por membros da
comunidade.

Dois dos documentários es-
tão iniciando o seu circuito pelas
ruas e vielas de Manguinhos. Trata-se
do documentário Retalhos de uma man-
ta coletiva, que aborda o conceito de so-
lidariedade – que no filme é refletido por
moradores de variadas gerações, desde
aqueles que viveram remoções de ou-
tras favelas a seus filhos, hoje militantes
do território. O outro documentário, inti-
tulado Pés no mundo, tem sua narrativa

constituída por uma turma de educação
de jovens e adultos que, durante as au-
las de artes, teve contato com a arte da
palhaçaria. A perspectiva de investigar
um trabalhador do mundo da arte, sem o
glamour que faz confundir famosos com
artistas, resultou em um documentário no
qual a turma faz uma entrevista com a
professora de palhaçaria.

O ano de 2012 já está marcado por
conquistas no Programa de Educação de
Jovens e Adultos de Manguinhos (Peja
Manguinhos). Conquistas que são fruto
de um modelo de educação coerente
com as lutas sociais e que se choca de
frente com processos históricos de ini-
quidades socioeconômicas e ambientais.
Neste ano, a Escola Politécnica de Saú-
de Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz) as-
sumiu a certificação dos estudantes e
os espaços do Peja se unificaram a par-
tir do desenvolvimento de um projeto
político pedagógico único, envolvendo

Peja Manguinhos
as equipes da RedeCCAP, da
Escola Nacional de Saúde Pú-
blica (Ensp/Fiocruz), da Presi-
dência da instituição e da
própria EPSJV. Essa situação
trouxe mais coesão para as ati-
vidades, com a construção de
pontes interdisciplinares, temas
geradores transversais às disci-
plinas e o estabelecimento de uma base
crítica para colaborar com o empodera-
mento cidadão dos estudantes. Outra vi-
tória se refere ao reconhecimento
institucional, por parte da EPSJV, de iden-

tificar estar a práxis da politecnia (a prin-
cipal base teórica para a educação) em
sintonia com a proposta de educação de
jovens e adultos territorializada, crítica e
emancipatória proposta pelo programa.

O projeto Fortalecimento de Lideran-
ças tem sua origem no esforço do Cam-
pus Fiocruz da Mata Atlântica em
reforçar os laços com a comunidade do
entorno. O esforço abrange desde a iden-
tificação de lideranças locais que estão
comprometidas com a luta por direitos
sociais e cidadania, até sua capacitação
para melhor se fazer representar, qualifi-
cando os discursos e argumentos junto
aos agentes do poder público responsá-
veis pela implementação de ações que
impactam na qualidade de vida. No

Fortalecimento de lideranças
decorrer do projeto houve capacitações
e oficinas sobre cidadania e a elabora-
ção de materiais de capacitação, asses-
sorias de intervenção junto ao poder
público, análises de documentos e mon-
tagem de propostas de políticas públi-
cas, uma das quais foi levada adiante
na forma de uma emenda ao projeto
de orçamento da prefeitura. As capaci-
tações e as oficinas alcançaram um
público originário de diversas comuni-
dades da região de Jacarepaguá, na
Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Oficina de capacitação em Jacarepaguá

Peja Manguinhos: modelo de educação
coerente com as lutas sociais

Exposição apresenta o ecomuseu
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Estúdio da webrádio Revolução FM, no Instituto Municipal Nise da Silveira

COMUNICAÇÃO

H
Danielle Monteiro

á quatro anos, a pesquisa-
dora Danielle Barros teve
a oportunidade de partici-
par de um curso de locu-
ção de rádio promovido

pela webrádio Revolução FM e pela Bi-
blioteca Pública de Niterói. Durante o
período, ouviu depoimentos de usuários
em sofrimento psiquiátrico que partici-
pavam da oficina, relatando que as ati-
vidades traziam bem-estar à sua vida e
que, por conta disso, muitas vezes, não
precisavam fazer uso da medicação. Fi-
cou claro, então, para ela, que a ativida-
de psicossocial tinha um significado
importante para essas pessoas. Mas a
experiência, de fato, poderia ajudar na
construção de cidadania e ressocializa-

Nas ondas

Estudo analisa papel do rádio no SUS

saúdeda
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ção do usuário em saúde mental? Quais
as expectativas e anseios das pessoas
que buscam a oficina de rádio? Há ou-
tras experiências do tipo no Brasil? Essas
e outras inquietações instigaram a estu-
dante a fazer uma investigação mais
aprofundada sobre o tema, que resultou
em uma dissertação de mestrado em in-
formação e comunicação em saúde no
Instituto de Comunicação e Informação
Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/
Fiocruz). O estudo revelou que o rádio
pode se mostrar como um forte disposi-
tivo de cidadania e inclusão social.

“As oficinas de rádio têm se consti-
tuído num lugar de expressão e afirma-
ção de um sujeito diante de outros
sujeitos, no qual convergem os princípi-
os da cidadania e da comunicação, pos-
sibilitando assim a comunicação entre
eles e o enfrentamento dos estigmas e
preconceitos sociais e culturais”, obser-
va Danielle. As oficinas midiáticas são
encontros que ocorrem geralmente na
própria unidade de saúde, os Centros de
Atenção Psicossocial (Caps), nos quais
os participantes desenvolvem a produ-
ção e apresentação de programas, utili-
zando mídias como rádio e/ou webrádio,
jornais e/ou sites, fotografia, TV e/ou pro-
dução de vídeos.

O estudo analisou o uso do rádio
como atividade psicossocial na perspec-
tiva da inclusão social a partir do mape-
amento das experiências realizadas no
Brasil e do estudo de caso da webrádio
Revolução FM, que surgiu no contexto
da Reforma Psiquiátrica, e da comuni-
cação radiofônica comunitária, em prol
da consumação de direitos de sujeitos
em desvantagem social. Nas oficinas
oferecidas pela rádio, que está sediada
no Instituto Municipal Nise da Silveira,
no Rio de Janeiro, são os próprios usuá-
rios que produzem os programas. Ne-
las, eles aprendem técnicas como
pesquisa e clipagem de matérias, reda-
ção de texto, respiração e impostação
da voz, seleção musical, entre outros
saberes necessários ao trabalho do ra-
dialista. O curso, que dura cerca de dois
meses, inclui aulas teóricas e práticas e
se encerra com a produção de um pro-
grama de rádio pela turma, que é apre-
sentado no ar. Para a pesquisa, foram
coletados depoimentos de participantes

das oficinas da rádio, que são dirigidas
a usuários de saúde mental, deficientes
visuais do Instituto Benjamin Constant,
pessoas da Terceira Idade, grupos de
alcoólicos anônimos, usuários de hospi-
tais, meninos em situação de rua, mo-
radores de comunidade, entre outros.

O mapeamento de oficinas de rá-
dio com usuários de saúde mental mos-
trou que há registros de 16 experiências
do tipo no Brasil. O estudo também
apontou o uso do rádio no campo da
saúde mental como tentativa de estrei-
tar a comunicação horizontal entre usu-
ários e profissionais de saúde, promover
processos educativos e comunicativos
por meio das oficinas e estabelecer a
comunicação entre hospital (seus usu-
ários, profissionais de saúde, servido-
res) com a família, a comunidade e a
sociedade civil, incentivando, com isso,
uma reflexão sobre o tratamento dig-
no, humanizado e livre de estigmas.
“As oficinas radiofônicas evidenciaram
sua importância não somente por sua
característica educativa, mas também
por propiciar espaços de mediações,
que provocam efeitos terapêuticos”,
afirma Danielle.

O estudo mostra que os papéis de-
sempenhados pela webrádio Revolução
na vida dos participantes da oficina es-
tão intimamente ligados com a motiva-
ção e/ou necessidade que conduziu cada
uma delas à rádio e ao que nela viven-
ciou. “Com isso, podemos afirmar que
não existe um ‘papel’ ou ‘significado’
unívoco para a rádio e sim uma interpre-
tação ou apropriação pessoal de acordo
com os anseios, necessidades e buscas
dos participantes”, reflete. A pesquisa-
dora ainda observou que, nem sempre,
o veículo de comunicação desempenha
um papel de ressocialização da pessoa.
“No depoimento de um dos participan-
tes, por exemplo, a rádio não teve papel
de ressocialização, nem de reabilitação
em relação à sua deficiência visual, com
a qual já se adaptou, já que convive com
ela desde a infância. A rádio, para ele,
se constitui um espaço para exercer sua
profissão, pela qual ele declara ter pai-
xão: o rádio esportivo”, exemplifica.  A
rádio ainda mostrou papel de destaque
no campo da expressividade. “Um dos
entrevistados comentou que a experiên-

cia o ajudou a se expressar melhor em
público e a superar o medo de sair de
casa e andar na rua sozinho após perder
a visão”, narra Danielle.

Além do desenvolvimento de habili-
dades e da oportunidade de se inserir,
manter ou retomar o campo profissio-
nal, o papel do rádio nas apropriações
sociais teve outros sentidos, como a rea-
bilitação da saúde; lazer e afinidade;
terapia ocupacional; ampliação do sta-
tus social; oportunidades para novas pers-
pectivas de vida, trabalho e estudo; meio
de retomar o protagonismo da vida; lo-
cal de aprendizado ou uma escola não-
formal; e espaço para socialização, para
falar e ser ouvido e para superar estig-
mas. “A análise das narrativas demons-
trou que, para além de contribuir para o
desenvolvimento de habilidades, a Re-
volução FM ajudou pessoas a se adapta-
rem a uma nova forma de sentir, ser e
estar no mundo, com foco nas potencia-
lidades de cada um e não em suas restri-
ções, sejam elas físicas, mentais ou
motoras”, observa Danielle.

Embora haja o reconhecimento de
que a rádio na web rompa barreiras ge-
ográficas, os relatos, no entanto, eviden-
ciaram o desejo de que a projeção de
seus discursos seja ecoada na própria
comunidade, no entorno do hospital. “De
acordo com os ideais e contexto no qual
a rádio foi formulada, buscava-se o es-
treitamento de laços com a comunida-
de, visando transpor a representação da
loucura e do medo para a corresponsa-
bilização da comunidade à causa da luta
antimanicomial. Dessa forma, de acor-
do com as narrativas, salvo algumas pou-
cas exceções, o papel da rádio em
promover aproximação com a comuni-
dade não estaria sendo cumprido”, aler-
ta. A pesquisa ainda revelou que, apesar
de a rádio estar localizada em um insti-
tuto dirigido a usuários em sofrimento
psiquiátrico, muitas das pessoas que ali
trabalham desconhecem o engajamen-
to do veículo de comunicação na luta
antimanicomial. “Os estigmas em rela-
ção à loucura e ao sujeito em sofrimen-
to mental permanecem, apontando para
a necessidade de se explorar melhor a
potencialidade do rádio com o objetivo
de atingir também este importante tipo
de público”, conclui a pesquisadora.
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O programa Ciência & Letras completou cinco anos no ar em julho, com mais de 150 edições veiculadas

E

COMUNICAÇÃO

Fernanda Marques

ra uma vez um grupo de
amigos que trabalhava
com programas de TV. E
eles também eram apai-
xonados por literatura.

Então, por que não fazer um programa
de TV sobre livros? Mas um programa
diferenciado, porque estavam em uma
instituição de pesquisa científica em
saúde pública, a Fiocruz. A ideia come-
çou a tomar corpo, sobretudo, após a
experiência com o Saúde & Letras, es-
paço de bate-papo entre autores e lei-
tores montado durante os congressos da
Associação Brasileira de Saúde Coleti-
va (Abrasco), por iniciativa da Editora

Luz, câmera e... letras!
Canal Saúde e Editora Fiocruz completam cinco anos de uma parceria
que leva para as telas os universos da ciência e da literatura

Fiocruz e da Abrasco Livros. As primei-
ras edições do Saúde & Letras – media-
das pelos apresentadores Márcia Corrêa
e Castro e Renato Farias, do Canal Saú-
de – serviram de inspiração. Foi a partir
daí que o apresentador (e roteirista) Fa-
rias, a coordenadora de produção Valé-
ria Mauro e o diretor Marco Antônio
Campos, também do canal, deram iní-
cio ao projeto do programa Ciência &
Letras, que em julho completou cinco
anos no ar, com mais de 150 edições
veiculadas.

Aprovado pela coordenação geral
e pela superintendência do canal, o pro-
jeto ainda precisava de algo mais para
deixar de ser apenas uma boa ideia e
ganhar as telas: os livros acadêmicos

que serviriam de pauta para o progra-
ma. Foi aí que, novamente, entrou em
cena a Editora Fiocruz, cujo editor-exe-
cutivo, João Canossa, não só aceitou
expandir a parceria, como se tornou
entusiasta do projeto. “Era – e conti-
nua a ser – uma grande oportunidade
de tirar os livros acadêmicos da estante
e dar-lhes mais visibilidade, aumentan-
do o uso e impacto”, conta Canossa.
“A Editora Fiocruz abraçou a ideia do
Ciência & Letras. E mais: mostrou-se
aberta a um programa que não se limi-
tasse aos livros do seu próprio catálogo,
mas incluísse obras de outras editoras
(universitárias ou não), além de temas
mais gerais dos universos da saúde, da
ciência e da literatura”, afirma Valéria,
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hoje coordenadora do Núcleo de Pro-
gramas do Canal Saúde.

É justamente esta a proposta: qual-
quer tema da ciência ou das letras –
ou de ambas – pode render boas con-
versas. O Ciência & Letras é um pro-
grama de entrevistas em que, a cada
edição, um ou dois convidados partici-
pam de um bate-papo. Antes de che-
gar a este formato, porém, a equipe
experimentou outras alternativas.
“Chegamos a produzir quadros em que
visitávamos bibliotecas e sebos, ou con-
távamos histórias curiosas de aficiona-
dos por livros”, lembra Valéria. “Mas
esses quadros reduziam o tempo do

bate-papo com os convidados no estú-
dio. E as conversas eram tão ricas que
achamos melhor focar o programa só
nelas”, explica Farias. Conversas, aliás,
as mais variadas, sobre um lançamento
editorial, um clássico da literatura ou um
tema de interesse geral.

“Às vezes, abordamos temas que
podem levar muita gente a se pergun-
tar: ‘mas o que isso tem a ver com saú-
de’? Para nós, não resta dúvida de que
tudo está ligado. Divulgar a cultura é
também uma forma de inclusão soci-
al, de promoção da cidadania e, con-
sequentemente, da saúde”, avalia
Farias. Por isso, não estranhe se, no
acervo do Ciência & Letras, ao lado de
edições sobre o SUS e a atenção pri-
mária à saúde no Brasil, você encon-
trar outras dedicadas ao teatrólogo
Augusto Boal e ao teórico da comuni-
cação Muniz Sodré, por exemplo.

 A equipe do programa acaba de
dimensionar essa variedade de temas.
Para celebrar os cinco anos do Ciência &
Letras, com o objetivo de torná-lo mais
conhecido e utilizado pelo público geral,

está em produção um catálogo ilustra-
do. Nele, cada edição terá uma peque-
na ficha, com título, sinopse do debate,
nomes e breves currículos dos convida-
dos e data em que foi ao ar original-
mente. As fichas serão organizadas por
temas, sendo a primeira parte do catálo-
go reservada aos assuntos gerais e a se-
gunda às edições especificamente
inspiradas em livros. Ao todo, o catálogo
apresentará mais de 15 categorias temá-
ticas, como educação, universo da lite-
ratura, biografias, autobiografias, ciências
biomédicas, história, meio ambiente, po-
líticas públicas etc.

Além do catálogo, as novidades do

Ciência & Letras também incluem um
novo cenário, todo virtual, que estreou
em abril, juntamente com a nova pro-
gramação do Canal Saúde, que agora
está no ar de segunda-feira a domin-
go, das 8h às 22h. Quando o Ciência
& Letras foi lançado, em 2008, o Ca-
nal Saúde era uma produtora, mas,
desde o final de 2010, ele se tornou
uma emissora. Sua meta é atingir as
24 horas de programação na virada de
2014 para 2015.  “Esse aumento é
mais um passo para concretizar o ca-
nal como uma emissora pública no país.
É um passo rumo a um dos nossos prin-
cipais objetivos: ser um canal do SUS,
que é uma política de Estado e não de
governo”, explica a superintendente do
Canal Saúde, Márcia Corrêa e Castro.

E o Ciência & Letras tem contribuí-
do nesse sentido. Ele está entre os pro-
gramas mais assistidos e baixados no
site do Canal Saúde (todas as edições
estão disponíveis em acesso livre em
www.canal.fiocruz.br). Além do site,
outras formas de assistir ao Ciência &
Letras – e aos demais programa do

Canal Saúde – incluem a Oi TV, antena
parabólica com recepção digital e emis-
soras parceiras (www.canal.fiocruz.br/
como-assistir).

Quem vê o resultado na tela nem
sempre imagina quanto trabalho en-
volve um programa de TV. Para que
cenários, figurino, maquiagem, ima-
gem, som e luz estejam adequados,
muita gente atua atrás das câmeras.
O Ciência & Letras é gravado, mas fun-
ciona como se fosse ao vivo: embora
utilize os recursos de corte e edição,
cada um dos dois blocos de 13 minu-
tos é gravado sem interrupções. Além
de conduzir o bate-papo com os convi-

dados e sutilmente intervir sempre que
necessário, para garantir a fluidez da
conversa, o apresentador também
acompanha por um ponto de ouvido
as instruções técnicas do diretor.

Apesar dos desafios, Farias garan-
te que fazer o Ciência & Letras tem
sido “uma grata surpresa”. Desde o
início do projeto, a qualidade dos li-
vros acadêmicos chamou a atenção
do roteirista e apresentador. “Encon-
tramos muitas obras que apresentam
seu conteúdo científico de uma forma
literária, prazerosa mesmo para um
leitor não especializado naquele as-
sunto”, comenta. Alguns livros, no
entanto, são mais difíceis de serem
lidos pelo público geral. Mesmo nes-
ses casos, o tom informal da conversa
no estúdio contribui para tornar aque-
les conteúdos mais amplamente aces-
síveis. “Outro aspecto notável é a
produção literária em história e ciên-
cias sociais, que nos convida a refle-
xões importantíssimas, mas ainda
pouco frequentes na nossa formação
acadêmica”, arremata Valéria.
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Política pública
é palavra de ordem

Fernanda Marques

e acordo com os Objetivos
de Desenvolvimento do
Milênio, até 2015, a par-
cela da população sem
acesso ao abastecimento

de água e ao esgotamento sanitário
deveria ser reduzida, ao menos, pela
metade, tendo por referência a situa-
ção de 1990. O prazo se aproxima do
final e levantamentos indicam que a
meta não será atingida em muitos paí-
ses. E, mesmo se ela fosse cumprida,
ainda haveria 1,7 bilhão de pessoas sem
acesso ao esgotamento sanitário no
mundo, sobretudo as populações mais
pobres. Estudos apontam que não fal-
tam soluções tecnológicas nem existem
limitações físicas naturais intransponí-
veis: os obstáculos para a universaliza-
ção sustentável dos serviços estão
ligados a crises de governo e da gestão
democrática e a desafios éticos. Portan-
to, é preciso um esforço sistemático para
organizar esse campo em termos con-
ceituais e metodológicos. E esta é jus-
tamente a proposta do livro Política
pública e gestão de serviços de sanea-
mento, de Léo Heller e José Esteban
Castro (orgs.), lançamento das editoras
UFMG e Fiocruz.

Segundo os organizadores, recur-
sos financeiros e prioridade política são
necessários, mas não suficientes. Por
isso, eles propõem um debate amplo
e multifacetado sobre política pública
e gestão. “A provisão adequada de
serviços de saneamento é reconheci-
damente um requisito essencial para a
proteção da saúde pública e para a
manutenção de condições de vida bá-
sicas e a universalização sustentável

Diálogo interdisciplinar e internacional discute teorias e
ações para o desenvolvimento de políticas públicas e
estratégias de gestão no setor de saneamento para o século 21
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Política pública e
gestão de serviços

567 páginas

Organizadores:
Léo Heller e José Esteban

Castro;

Preço:
R$140

Tradução:
Vera Ribeiro.

Coedição com a Editora
UFMG.

desses serviços em escala global cons-
titui um dos maiores desafios do início
do século 21”, destacam. “As políti-
cas concernentes ao saneamento de-
vem se fundamentar no princípio de
que esses serviços constituem um di-
reito social do cidadão; em outras pa-
lavras, é obrigação do Estado garantir
o acesso universal a eles”, defendem.
“O acesso aos serviços essenciais cons-
titui um direito fundamental, que não
pode ficar sujeito à capacidade indivi-
dual de pagamento dos usuários e
deve ser garantido pelo Estado”.

Para Heller e Castro, uma gestão
sustentável dos aspectos econômicos,
financeiros e técnico-estruturais requer
um papel fundamental do Estado em
assegurar que os serviços de água e
esgotos sejam concebidos como bens
públicos, cujo acesso deve ser garan-
tido como um direito de todas as pes-
soas, e não como bens privados,
subordinados a interesses e critérios
mercadológicos. Entretanto, o livro
abre espaço para as contradições e os
entendimentos rivais a respeito de
como esses serviços devem ser orga-
nizados e dirigidos.

Por isso, o leitor não deve estra-
nhar se, no capítulo 8, o britânico Mi-
chael Rouse afirmar que a introdução
das forças de mercado é uma estraté-
gia de sucesso para administrar os ser-
viços de água e esgotos. Pesquisador
emérito da Universidade de Oxford e
professor visitante da Universidade de
Tsinghua (Pequim), Rouse apresenta o
mercado como princípio organizador,
seja por meio da privatização direta,
seja pelo funcionamento das empre-
sas públicas com base em padrões co-
merciais. Vários outros capítulos do livro,
inclusive os dos organizadores, refutam
os argumentos de Rouse, com base em
evidências do registro histórico e de
pesquisas empíricas recentes na Áfri-
ca, Ásia, Europa e Américas, incluindo
casos-modelo de gestão pública, como
os dos Estados Unidos e dos países
nórdicos da Europa.

Essa pluralidade de análises é fru-
to de um diálogo interdisciplinar e in-
ternacional: entre os autores do livro
estão advogados, economistas, enge-
nheiros, geógrafos, historiadores, hidró-

logos, cientistas políticos, sociólogos e
vários outros estudiosos do tema, oriun-
dos de diversos países. A coletânea está
dividida em duas partes. A primeira traz
um conjunto de reflexões teóricas e
conceituais. A segunda apresenta um
leque de experiências nacionais e re-
gionais sobre a política pública e a ges-
tão dos serviços de saneamento,
buscando compreendê-las a partir de
seus condicionantes históricos e de
outros aspectos sistêmicos e estruturais,
no longo prazo.

“Eles incluem uma ampla gama de
problemas, tais como as características
socioeconômicas da população, as li-
mitações hidrológicas e hidrogeológi-
cas, os padrões demográficos, as
divisões étnicas e culturais, o modelo
vigente de desenvolvimento, os proces-
sos políticos e assim por diante”, exem-
plificam os organizadores. Os diferentes
capítulos procuram demonstrar que “as
iniciativas ligadas aos serviços de água
e esgotos devem levar em conta o im-
pacto fundamental das condições lo-
cais e evitar as soluções ‘de tamanho
único’, que tendem a desprezar as li-
ções históricas das práticas de gestão
bem-sucedida”, completam.

A coletânea tem, ao todo, 26 ca-
pítulos. Os 20 primeiros foram original-
mente publicados em 2009, em inglês.
Além da tradução desse material para
o português, a nova edição oferece,
ainda, seis capítulos inéditos. Eles abor-
dam a experiência brasileira na orga-
nização dos serviços de saneamento
básico; seus aspectos jurídico-instituci-
onais; a gestão econômico-financeira;
a avaliação das políticas públicas; e o
planejamento, a participação e a go-
vernabilidade. Além dos textos sobre
o Brasil, foi incluído um novo capítulo
que aborda a experiência venezuela-
na sobre a participação e a inovação
organizativa na prestação de serviços
de água e esgotos.

Além de casos latino-americanos,
são também discutidas experiências
africanas e asiáticas, assim como nor-
te-americanas e europeias. Os estudos
revelam que mesmo os países que já
atingiram ou devem atingir seus Obje-
tivos de Desenvolvimento do Milênio
encontram dificuldades significativas.

Países desenvolvidos enfrentam, por
exemplo, os custos crescentes da re-
novação da infraestrutura e os efeitos
da mudança climática e da poluição
generalizada na disponibilidade de fon-
tes hídricas. Estima-se que 16% da
população europeia (cerca de 140 mi-
lhões de pessoas) ainda não têm água
potável em casa e 10% (cerca de 85
milhões) não têm acesso a instalações
de esgotos sanitários. Na Inglaterra e
País de Gales, onde os serviços estão
privatizados desde 1989, milhões de
famílias vivem na “pobreza hídrica”,
problema associado ao fato de que
mais de 15% dos usuários dos servi-
ços de água e esgotos não vêm pa-
gando suas contas, no contexto da
crise econômica mundial. Também nos
Estados Unidos são os bairros pobres
e as minorias étnicas que enfrentam
os maiores obstáculos.

O objetivo central da coletânea é
discutir teorias e experiências que si-
nalizem caminhos para a inclusão so-
cial da parcela da população ainda
alijada do acesso aos serviços. E essa
discussão ocorre em um lugar muito
especial e privilegiado: “nas interfaces
entre a gestão dos recursos hídricos, a
política ambiental, a saúde pública, a
política social, o planejamento urbano
e regional e os serviços públicos”, re-
sumem os organizadores.
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COMO COMPRAR:

Lepra, medicina e políticas de
saúde no Brasil (1894-1934)

Dilma Cabral | Coleção História e Saúde

Aborda a trajetória
da lepra no Brasil não
como um acontecimen-
to meramente médi-
co-biológico, mas,
sobretudo, como um
aspecto da vida po-
lítica e social. A au-
tora não estudou
a lepra medieval,

assentada sobre princípios
ético-religiosos e ligada à ideia de pecado e
punição; tampouco se debruçou sobre a
hanseníase, nome contemporâneo com o
qual a lepra foi rebatizada para distinguir-se
da outra e livrar-se do seu estigma. A pes-
quisa se concentra no período entre o fim
do século 19 e as primeiras décadas do 20,
quando houve um crescimento das pesqui-
sas sobre a lepra e a interação entre a con-
juntura internacional e a realidade sanitária
brasileira produziu uma trajetória singular
para a doença no país. A autora divide essa
trajetória em três momentos. No primeiro,
na década de 1910, a doença ainda não era
considerada prioridade no âmbito federal e
seu controle ficava a cargo dos estados, no-
tadamente com o auxílio de instituições fi-
lantrópicas. Depois, nos anos 1920, a lepra
se tornou um problema sanitário nacional
e, para centralizar o combate à doença, esta-
beleceu-se a Inspetoria de Profilaxia da Le-
pra e das Doenças Venéreas, não sem crises
e tensões. As ações da inspetoria não se
resumiam à segregação dos leprosos em sa-
natórios e alguns as consideravam demasi-
adamente liberais. Assim, no terceiro
momento, que corresponde à década de
1930, foi extinta a inspetoria e desarticula-
da sua política de enfrentamento da lepra:
reforçou-se o isolamento compulsório e inú-
meros leprosários foram construídos.

R$ 48| 333 páginas

Antropologia
médica: ancora-
gens locais,
desafios globais

Francine Saillant e
Serge Genest
(orgs.) | Tradução:
Vera Lucia dos
Reis

Coleção Antropologia e Saúde

Apresenta o estado da arte da antropo-
logia médica em diferentes países, ofere-
cendo ao leitor uma síntese que cobre as
principais linhas teóricas e paradigmas des-
se campo, que começou a ganhar destaque
no cenário internacional na década de 1970,
sobretudo a partir de autores franceses e
norte-americanos.  As duas primeiras partes
do livro oferecem perspectivas locais sobre a
antropologia médica. Ao lado de artigos
sobre os casos da França e dos Estados Uni-
dos, há capítulos que enfatizam outros paí-
ses da Europa, como Espanha, Itália e
Grã-Bretanha, e das Américas, como Brasil,
Canadá e México. O objetivo não é defen-
der abordagens locais, mas reconhecer a
importância das articulações entre o local e
o global. Nessa linha, o livro revisita anti-
gas temáticas da antropologia, como as re-
lações entre o universal e o particular, a
natureza e a cultura, o biológico e o social,
à luz de novas questões, como gênero e
política. A esses aspectos é dedicada a ter-
ceira parte da coletânea, que discute pers-
pectivas transversais. Referência para
antropólogos que estudam as relações en-
tre cultura, sociedade e saúde. Dirige-se tam-
bém a todos aqueles que atuam na saúde
coletiva na expectativa de contribuir com a
reflexão sobre o respeito às diferenças soci-
oculturais e para a formulação de políticas e
programas de saúde mais inclusivos.

R$ 68 | 453 páginas

Mestrado profissional
em saúde pública:
caminhos e identidade

Gideon Borges dos
Santos, Virginia
Alonso Hortale e
Rafael Arouca

Coleção Temas
em Saúde

Analisar a
identidade do
mestrado pro-

fissional, especialmente no
campo da saúde pública: este foi o desafio
assumido pelos autores. Um desafio por-
que, segundo os pesquisadores, a identida-
de desses cursos ainda carece de precisão e,
consequentemente, de legitimidade. A for-
mação no mestrado profissional tem um
compromisso com a experiência provenien-
te do mundo do trabalho. É necessária uma
estrutura curricular diferenciada, que articu-
le o ensino à aplicação profissional. Na prá-
tica, porém, essa integração e a inovação

ainda encontram uma série de obstáculos.
Com o objetivo de construir novos entendi-
mentos acerca das singularidades e caracte-
rísticas do mestrado profissional em saúde
pública, os autores dividiram o livro em seis
capítulos. No primeiro, traçam um panora-
ma internacional da formação em saúde pú-
blica em nível de mestrado. Em seguida,
analisam o marco legal referente à formula-
ção e à implementação do mestrado profis-
sional no Brasil. Depois, apresentam a oferta
desses cursos no campo da saúde pública
no país. O quarto capítulo é dedicado ao
sistema de avaliação da pós-graduação bra-
sileira. O quinto traz uma reflexão sobre o
modelo de formação, enquanto o sexto, para
finalizar, pensa o mestrado profissional como
uma instância escolar de socialização.

R$ 15 | 104 páginas

Fundamentos da
vigilância sanitária

Suely Rozenfeld (org.)

Instância de medi-
ação entre a produção
de bens e serviços va-
riados e a saúde da
população, a com-
plexidade da vigi-
lância sanitária
requer um enfo-
que multidisci-

plinar. Este aparece
em cada um dos capítulos desta co-

letânea, inspirados por estudos e reflexões em
sociologia, epidemiologia, planejamento, le-
gislação e avaliação. A obra fornece instrumen-
tal para a análise histórica e para a compreensão
do papel do Estado, assim como discute os
conceitos, os procedimentos e as técnicas ne-
cessárias ao desempenho da função regula-
dora e normativa. O livro define e constrói,
assim, um tripé de competências para qualifi-
car o agir em vigilância sanitária: conhecimen-
to técnico, responsabilidade pública e
compromisso ético. Dirigido não só aos pro-
fissionais de saúde, mas também a todos aque-
les que buscam uma formação para a
cidadania. Trata-se de uma obra de referência,
que chega à sua 7ª reimpressão.

R$ 45 | 301 páginas
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FIO DA HISTÓRIA

E
Glauber Gonçalves

quações, dados estatísti-
cos e tabelas alimentadas
por medidas antropométri-
cas e outras informações
coletadas em incursões

país adentro. Ao recorrer a esses mé-
todos para levantar as características
da população nacional e descobrir o
Brasil real, o antropólogo Edgard Ro-
quette-Pinto deu no início do século 20
umas das mais importantes contribui-
ções para refutar teorias que tentavam
legitimar um suposta “inferioridade” da
população brasileira, sobretudo em ra-
zão do seu caráter mestiço. A antro-
pologia de Roquette-Pinto foi tema da
tese de doutorado de Vanderlei Sebas-
tião de Souza, aluno do Programa de
Pós-Graduação em História das Ciên-
cias e da Saúde da Casa de Oswaldo
Cruz (COC/Fiocruz). Com o trabalho,
ele venceu o terceiro Prêmio de Teses
da Associação Nacional de História
(Anpuh). O objetivo da pesquisa foi
analisar a trajetória e a obra de Ro-
quette-Pinto para tentar compreender
como seus estudos foram articulados
para pensar a construção de um “re-
trato antropológico” do país.

“A principal contribuição da an-
tropologia de Roquette-Pinto foi a for-
mulação de uma forte crítica ao
determinismo racial e biológico, que
durante as primeiras décadas do sé-
culo passado alimentava a produção
científica e intelectual, tanto no Brasil
quanto no exterior”, diz Souza. Na

Uma voz contra
o racismo científico
Tese premiada mostra que
Roquette-Pinto combateu
teorias que buscavam legitimar
suposta ‘inferioridade’ da
população mestiça

Roquette-Pinto entre
crianças indígenas do
Mato Grosso, em 1912
(Fonte: Fundo Pessoal
Edgard Roquette-
Pinto, Centro de
Memória da Academia
Brasileira de Letras)
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época, era comum atribuir os proble-
mas sociais, econômicos e políticos
nacionais à formação da população,
composta em grande escala por ne-
gros, indígenas e mestiços.

A expedição de Roquette-Pinto ao
norte do Mato Grosso em 1912 reve-
lou um Brasil desconhecido para a maior
parte da população. A observação da
vida indígena e sertaneja na região in-
fluenciou seu modo de conceber a iden-
tidade nacional e marcou os estudos
que publicaria. Para o antropólogo, o
Brasil precisava ser conhecido e nacio-
nalizado para se transformar em uma
nação “consciente do seu destino”. Isso
deveria começar pelo interior, onde o
sertanejo fazia o trabalho lento de in-
tegração nacional, na visão dele. Con-
forme aponta Souza em sua tese,
Roquette-Pinto buscou provar que os
chamados “problemas nacionais” nada
tinham a ver com raça. No entendi-
mento do antropólogo, as tribulações
brasileiras eram resultado da falta de
saneamento, saúde, educação e ao
abandono em que vivia boa parte da
população que habitava especialmen-
te o interior do país.

Os estudos de Roquette-Pinto ser-
viram como uma ferramenta política

empregada pelo antropólogo para in-
tervir nos debates sobre a formulação
de projetos de reforma da sociedade
brasileira e de construção da própria
nação. Souza defende que a contribui-
ção do antropólogo nesse sentido deve
ser entendida num contexto do qual
participaram outros intelectuais – en-
tre os quais destaca os integrantes do
Movimento Sanitarista.

Ao lado de Arthur Ramos e Gilber-
to Freyre, ele foi um dos líderes do gru-
po que, no início dos anos 1930,
lançou o Manifesto dos intelectuais
brasileiros contra o preconceito racial.
O documento rechaçava o uso da an-
tropologia para disseminação de ideias
racistas com base em conhecimentos
pseudo-científicos, como a eugenia,
nome dado aos estudos que propõem
métodos para melhorar as característi-
cas de uma espécie.

Durante a Era Vargas, o Estado in-
corporou o enaltecimento da identida-
de mestiça por parte desses intelectuais.
O objetivo era produzir um discurso na-
cionalista, apesar de todas as contradi-
ções no modo como o governo Vargas
endereçou a questão racial “Essa influ-
ência pode ser percebida nas discussões
sobre controle imigratório na Constitu-

inte de 1933-34, nas quais Roquette-Pin-
to e Freyre são acionados como autori-
dades científicas que condenavam a
seleção de imigrantes por critério raci-
al”, diz Souza.

O pesquisador teve acesso a fon-
tes inéditas e pouco exploradas, que
o ajudaram a desvendar o persona-
gem tema de seu estudo. No Arquivo
Pessoal de Roquette-Pinto, encontrou
as principais fontes para o desenvolvi-
mento de sua tese. O acervo disponi-
biliza mais de 8 mil itens, formado por
uma variedade de documentos, des-
de correspondências pessoais, recor-
tes de jornais, manuscritos e esboços
de projetos até documentos oficiais e
institucionais.

Uma das principais contribuições da
tese, intitulada Em busca do Brasil:
Edgard Roquette-Pinto e o retrato an-
tropológico brasileiro (1905-1935), foi
abordar o aprofundamento dos diálo-
gos e das relações intelectuais e cien-
tíficas estabelecidas pelo antropólogo,
tanto com intelectuais e autoridades
brasileiras, quanto com antropólogos,
eugenistas, médicos e historiadores
estrangeiros. “Roquette-Pinto era um
cientista conectado com as discussões
internacionais envolvendo os estudos
sobre raça e miscigenação racial, os
estudos sobre populações e o debate
em torno da eugenia. Nos documen-
tos históricos que pesquisei durante o
doutorado encontrei vários elementos
que demonstram a inserção do brasi-
leiro num contexto internacional, que
envolvia especialmente antropólogos,
eugenistas e biólogos alemães e ame-
ricanos”, conta Souza.

Para Souza, a referência que o so-
ciólogo Gilberto Freyre faz a Roquette-
Pinto no prefácio do livro Casa grande
& senzala, de 1933, sintetiza a forma
como os estudos e o pensamento do
antropólogo foram relevantes no início
do século 20. Além de lembrar da im-
portância que o antropólogo america-
no de origem alemã Franz Boas
exerceu em sua maneira de diferenci-
ar raça de cultura, Freyre revelou que
a antropologia de Roquette-Pinto foi
fundamental para mudar sua percep-
ção sobre o significado da miscigena-
ção racial na formação do Brasil.

1 – Fotografia de um Phaiodermo
2 – Fotografia de um Leucodermo
3 – Fotografia de um Melanodermo
4 – Fotografia de um Cafuzo
5 – Fotografia de um Xanthodermo

Fonte: Nota sobre os tipos antro-
pológicos do Brasil, de Edgard
Roquette-Pinto, 1928
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