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EDITORIAL

rompimento da barragem de Fundão, localizada
no subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 km do
centro do município de Mariana (MG), em 5 de
novembro de 2015, é um desastre que será sentido por muitos anos – talvez décadas. Esta edição
da Revista de Manguinhos relata o seminário promovido na
mesma cidade, seis meses depois da catástrofe, com a participação de especialistas e pesquisadores, e também abre suas
páginas para mostrar a profunda destruição que se abateu sobre o local. Dá voz, ainda, a moradores que perderam muito –
ou mesmo tudo.

O

Outra reportagem desta edição explica o porquê de o Instituto Tecnológico em Fármacos (Farmanguinhos/Fiocruz) ter se
tornado uma referência na produção de antirretrovirais ao completar 40 anos de atuação em favor da saúde pública. Os principais êxitos, avanços e conquistas estão relatados em um texto
que relembra a trajetória da unidade e seus próximos passos.
Fazem parte desta edição reportagens sobre uma nova estratégia contra a leishmaniose cutânea que utiliza uma substância extraída do aipo, a inédita comprovação de que insetos
transmissores da doença de Chagas também ingerem vegetais,
a alta prevalência de depressão pós-parto em mães brasileiras e
uma homenagem ao cientista Luis Rey, morto pouco antes de
chegar aos 98 anos, entre outros textos.
Boa leitura!
Paulo Gadelha
Presidente da Fundação Oswaldo Cruz

Foto: detalhe do Castelo Mourisco da Fiocruz
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NOTAS

Pesquisador recebe títulos no Amazonas
As mais de duas décadas
de estudos voltados para a doença de Chagas na Amazônia
renderam ao chefe do Laboratório de Doenças Parasitárias do
Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), José Rodrigues Coura,
dois títulos. Um da Assembleia
Legislativa do Amazonas (Aleam), em reconhecimento aos
serviços desenvolvidos em favor do estado, e outra pela
Academia Amazonense de Medicina, em reconhecimento por
sua contribuição significativa
para a instituição.
O título de “Cidadão do Amazonas” é concedido pela Aleam
a pessoas que não são naturais
do Amazonas mas que prestam
ou prestaram relevantes serviços
ao estado. Em mais de cinco dé-

cadas de dedicação à pesquisa e ao trabalho de campo, Coura é um dos principais especialistas brasileiros em
medicina tropical, já tendo formado mais
de 200 mestres e doutores, publicado

mais de 250 artigos científicos em periódicos nacionais e internacionais, além
de diversos livros.
Max Gomes
Foto: divulgação

Publicação em 24 horas para artigos sobre zika

A revista Memórias do
Instituto Oswaldo Cruz disponibiliza uma via rápida denominada de Zika Fast Track
para publicação de artigos relacionados ao vírus zika e às
prováveis associações com malformações congênitas e síndromes neurológicas. Os estudos
sobre o tema submetidos para
publicação no periódico serão
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divulgados online em um prazo de 24
horas. Para orientar os leitores, nos
artigos publicados neste sistema será
apontado que o processo de revisão
por pares está em andamento. Os procedimentos para submissão dos artigos não serão alterados.
”A decisão editorial de acelerar
a publicação de pesquisas sobre o
zika foi tomada considerando o compromisso de difusão rápida de infor-
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mações científicas ligadas à emergência de saúde pública de interesse internacional, declarada pela
Organização Mundial da Saúde”,
pontua Claude Pirmez, uma das editoras do periódico. Fundada em
1909, a revista Memórias tem gratuidade dupla, tanto para acesso
quanto para publicação.
Maíra Menezes

Catálogo reúne pesquisas sobre os maruins
Eles medem apenas 1mm, se alimentam de sangue e podem causar
grande incômodo. Popularmente conhecidos como mosquitos pólvora, os
maruins podem ser encontrados em
todas as regiões do país. A partir de
agora, pesquisadores e estudantes têm
acesso a uma completa publicação que
apresenta uma atualização de pesquisas sobre as diversas espécies deste
vetor. O catálogo Espécies de maruins
no Brasil, de autoria das pesquisadoras
Maria Clara Alves Santarém e Maria
Luiza Felippe-Bauer, do Laboratório de
Díptera do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/
Fiocruz), que conta com conteúdo bilíngue (português e inglês), pode ser
consultado online gratuitamente
(http://www.fiocruz.br/ioc/media/
especies_de_maruins_do_brasil.pdf).
A obra é constituída por um breve histórico dos estudos sobre o inseto, contém uma tabela com o número
de espécies encontradas nas regiões
neotropical e amazônica brasileiras e
uma lista atualizada sobre os vetores
reportados no Brasil, organizada pelos 27 estados, em ordem alfabética.
O acervo, que tem a proposta de ser
atualizado anualmente, agora constitui a Coleção de Ceratopogonidae
(CCER/Fiocruz).
Sofia Cazelgrandi

Mamaço é destaque da Semana da Amamentação no Rio
O Museu do Amanhã, localizado na
Praça Mauá, no Rio de Janeiro, foi palco do Mamaço Olímpico, alusivo à Semana Mundial de Aleitamento Materno
(SMAM), em 31 de julho. Com o tema
Aleitamento materno: presente saudável, futuro sustentável, a celebração da
SMAM reuniu mães num movimento
de amamentação coletiva. O intuito do
evento era chamar atenção sobre a
importância da promoção da amamen-

tação no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), adotados pela Cúpula das Nações Unidas,
em setembro do ano passado.
Para a gerente do Banco de Leite
Humano do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz),
Danielle Aparecida da Silva, a ideia
deste ano foi fazer uma ligação entre
o aleitamento materno e os objetivos

de sustentabilidade do milênio.
“Além da mãe amamentar o bebê
de uma forma saudável, a amamentação contribui para os Objetivos do Milênio, seja na dimensão
econômica, social ou ambiental.
O aleitamento materno contribui
diretamente para o desenvolvimento sustentável”.
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NOTAS

Estudo investiga tuberculose na comunidade da Rocinha
Desafios fundamentais no
combate à tuberculose, o abandono e a baixa adesão ao tratamento podem abrir espaço para
formas resistentes da doença, que
não respondem aos antibióticos
disponíveis. Pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz)
realizam um estudo para observar como pacientes e familiares
interpretam a doença, o tratamento – que dura no mínimo seis
meses – e a cura. O local escolhido é a comunidade da Rocinha,
na Zona Sul do Rio de Janeiro,
que, além de ser uma das mais

populosas do mundo, apresenta alta
prevalência de tuberculose no município. Resultados parciais do estudo foram apresentados pelo pesquisador
Márcio Luiz Mello, do Laboratório de
Inovações em Terapias, Ensino e Bioprodutos do IOC, em maio, durante o
Congresso Internacional de Investigação
Qualitativa, realizado na Universidade
de Illinois, em Urbana-Champaign, nos
Estados Unidos. A expectativa é de que
a pesquisa colabore para a formulação
de estratégias para aperfeiçoar os índices de adesão ao tratamento.
Elaborado a partir de entrevistas
com pacientes em tratamento, todos

moradores da Rocinha, o estudo considerou contextos socioculturais, valores
e crenças. “Foi possível compreender
percepções individuais sobre a tuberculose, assim como as principais dificuldades atribuídas ao enfrentamento
do agravo”, explicou Mello. De acordo com a análise, que nesta etapa
ouviu seis pacientes, a doença é vista
como cotidiana e comum. Essa banalização contribui para a demora na busca por diagnóstico, dificultando o início
do tratamento, considerado cansativo
pelos pacientes.
Lucas Rocha

Documentário apresenta epidemia de esporotricose no Rio
Uma epidemia silenciosa
vem acometendo o Rio de Janeiro: a esporotricose. Conhecida popularmente de “doença
dos gatos”, a esporotricose é
uma zoonose, uma enfermidade que pode acometer humanos e animais, especialmente
felinos. Causada pelo fungo
Sporothrix schenckii, encontrado no solo, em vegetais ou
madeiras, a infecção acontece pelo contato com materiais
contaminados, como farpas ou
espinhos, ou mordidas e arranhões de animais infectados.
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Com o objetivo de disseminar mais
informações sobre a doença, a VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz
produziu o documentário Esporotricose com a participação e consultoria de pesquisadores do Instituto
Nacional de Infectologia Evandro
Chagas (INI/Fiocruz).
O documentário faz, em seus 24 minutos de duração, um balanço da epidemia que atinge o município do Rio de
Janeiro, considerada já a maior da história desde que a doença foi descrita por
Benjamin Schenck, nos Estados Unidos,
em 1898. Conforme relato do diretor do
vídeo, Eduardo Thielen, o maior registro
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prévio em número de casos aconteceu
entre os anos de 1941/42, em um grupo
de quase 3 mil mineradores na África do
Sul. No Rio de Janeiro, entre 1998 e 2012,
foram efetuados mais de 4,3 mil diagnósticos. Além de depoimentos de pacientes com a doença e dos tutores de
animais contaminados, o vídeo traz as
falas de pesquisadores e médicos das mais
diferentes áreas de atuação. O documentário Esporotricose estará disponível em
breve, para acesso público, no canal do
YouTube da VídeoSaúde e no site do INI/
Fiocruz (http://www.ini.fiocruz.br/pt-br).
Antonio Fuchs

Guiana recebe treinamento contra leishmaniose cutânea
Pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) treinaram técnicos do Ministério da Saúde da
Guiana para o diagnóstico da leishmaniose cutânea. A atividade, realizada em julho em Georgetown,
capital do país, responde a uma demanda da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). “Existem
poucos relatos sobre as leishmanioses na Guiana. Falta aptidão para
esse diagnóstico ou para o reconhecimento de que os pacientes estão
com suspeita da doença. O treinamento é importante para que os casos sejam tratados corretamente”,
avalia o pesquisador Renato Porrozzi, chefe do Laboratório de Pesquisas em Leishmaniose do IOC e
coordenador da iniciativa. Doença

negligenciada com importante impacto na América Latina, a leishmaniose cutânea é causada por
Foto:
divulgação

protozoários do gênero Leishmania
e afeta sobretudo populações pobres, com potencial para causar lesões e deformidades na pele.

Por meio de atividades práticas e teóricas, os participantes do treinamento foram
capacitados para a realização
do diagnóstico microscópico
da doença. O procedimento é
realizado a partir de amostras
obtidas pela raspagem das lesões na pele que são características do quadro clínico da
leishmaniose cutânea. O material é fixado em uma lâmina
com o uso de produtos químicos específicos e, na sequência, esta lâmina é observada
no microscópio para a identificação visual da presença do
parasito Leishmania.
Lucas Rocha

Pesquisa investiga doença respiratória
aguda em crianças guarani
A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz)
promoveu, em agosto, o seminário
de devolutiva do projeto Doença
respiratória aguda e fatores associados em crianças guarani menores de um ano de idade: um estudo
em coorte de nascimentos indígenas no Sul e Sudeste do Brasil, financiado com recursos da segunda
edição do Programa Inova Ensp.
Coordenado pelo pesquisador do
Departamento de Endemias Samuel Pessoa (Densp) Andrey Moreira Cardoso, o projeto teve por
objetivo analisar a magnitude das
doenças respiratórias agudas e de
fatores associados no primeiro ano
de vida em nascimentos ocorridos
nos anos de 2012 e 2013 na etnia
guarani, residente nos litorais Sul
e Sudeste do Brasil. Segundo o pesquisador, o estudo buscou, ainda,
estruturar um sistema de vigilância
de doença respiratória aguda nas

aldeias litorâneas de
ocupação da etnia.
De acordo com Andrey, a revisão da literatura evidencia a importância
das infecções respiratórias agudas na morbimortalidade mundial,
principalmente na dos
países em desenvolvimento e populações menos favorecidas, com restrição
de acesso aos serviços de
saúde e em condições vulneráveis de vida. “Algumas dessas situações
coincidem com aquelas
encontradas nas aldeias indígenas guarani no Sul e
Sudeste do Brasil e também no restante da população indígena que vive em
território brasileiro”.
Informe Ensp
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HOMENAGEM

Alexandre Matos
Instituto de Tecnologia
em Fármacos (Farmanguinhos/Fiocruz) chega
aos 40 anos celebrando
as realizações no campo da assistência farmacêutica nacional. Criada em 23 de abril de 1976,
a unidade da Fundação responsável
pela produção de medicamentos
para o Sistema Único de Saúde (SUS)
iniciou sua história fabricando sulfato ferroso para combater a anemia.
Ampliou seu portfólio seguindo as
necessidades do país e se tornou referência na produção de antirretrovirais, categoria de medicamentos
usados no tratamento de pessoas que
vivem com HIV/Aids.
Atualmente, Farmanguinhos se
prepara para novos desafios a partir
da mudança do perfil epidemiológico da população. O diretor, Hayne
Felipe da Silva, costuma dizer que
“se muito vale o já feito, mais vale
o que será”. Na verdade, Silva toma
emprestado o trecho da canção Deveras, escrita por Milton Nascimento e Wagner Tiso, para ressaltar que

O
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é preciso valorizar o passado mas continuar construindo o futuro.
Neste sentido, Farmanguinhos
tem dado atenção especial às crianças. Recentemente a unidade obteve o registro do Oseltamivir pediátrico,
indicado para o tratamento de Influenza A (H1N1). O Instituto também
desenvolve três antirretrovirais voltados exclusivamente aos pequenos.
Um deles associa três princípios ativos em um único comprimido (Lamivudina 30mg + Zidovudina 60mg +
Nevirapina 50mg), o que facilitará a
administração do tratamento.
Outro estudo promissor é sobre o
Efavirenz pediátrico dispersível em
água, elaborado com o uso de nanotecnologia, área fronteira da ciência ainda pouco explorada no Brasil. Além dos
benefícios que a formulação pode oferecer às crianças, como sabor mais agradável, este antirretroviral requer menos
matéria-prima, o que gera economia nos
custos de produção. O terceiro antirretroviral pediátrico é orodispersível, ou
seja, dissolve-se diretamente na boca
do pequeno paciente.

AGOSTO DE 2016

Mais um importante medicamento exclusivamente para as crianças é
o Praziquantel, para tratar esquistossomose, uma das principais doenças
negligenciadas. Neste caso, trata-se
de parceria envolvendo instituições
de diversos países e na qual caberá a
Farmanguinhos a produção final.

Se muito
vale o já feito
Elevado à condição de Instituto em
1983, desde então, Farmanguinhos
tem como finalidade desenvolver tecnologia em fármacos e produzir medicamentos para a atender a saúde
pública. O primeiro produto foi o sulfato ferroso, em 1979. A presença deste
medicamento é tão significativa para
a história do Instituto, que o sanitarista
Sergio Arouca, quando presidiu a Fiocruz (1985-89), denominava a unidade de “padaria do sulfato ferroso”.
Atualmente, Farmanguinhos
desenvolve pesquisas sobre fárma-

Instalações de Farmanguinhos
em Jacarepaguá

Foto: Alex Mansur

cos, produz medicamentos e também é um dos principais atores na
condução de políticas públicas na
área da assistência farmacêutica no
Brasil. Se em 1999 a unidade iniciou
a produção de seu primeiro antirretroviral, o AZT, mais conhecido como
Zidovudina, hoje, referência nacional
na produção de antirretrovirais, Farmanguinhos fabrica 6 dos 23 medicamentos que compõem o coquetel
antiaids. Um deles o já citado Efavirenz, fruto do primeiro licenciamento
compulsório realizado no Brasil, em
2007. É responsável, ainda, pela produção de Atazanavir, Lamivudina,
Lamivudina+Zidovudina, Nevirapina e
Zidovudina. Sua capacidade ficou comprovada mais uma vez em 2009, quando houve um surto de gripe suína,
provocada pelo vírus Influenza (H1N1).
Na ocasião, a instituição desenvolveu
e produziu o antiviral Oseltamivir, fornecido a postos de saúde de todo o
território nacional.
Se em 2009 houve o surto de influenza, atualmente, a população
brasileira tem sofrido com a epide-

Foto: André Az

mia de dengue, chikungunya e zika,
doenças provocadas pelo mosquito
Aedes aegypti. Apesar do cenário
desafiador, graças à atuação de Farmanguinhos, o Brasil conta com um
importante instrumento de combate
ao vetor dessas patologias. Trata-se
do biolarvicida BTi, capaz de eliminar as larvas do mosquito em menos
de 24 horas, sem causar nenhum risco à saúde humana nem ao meio
ambiente. A tecnologia foi transferida à empresa BR3, que o registrou
com o nome DengueTech.

Ultrapassando
fronteiras
A instituição desenvolve também
iniciativas no âmbito internacional.
Uma delas é a implantação da fábrica
de antirretrovirais e outros medicamentos em Moçambique, denominada Sociedade Moçambicana de Medicamentos
(SMM). A SMM tornou-se o primeiro
laboratório farmacêutico público de
toda a África. Além de antirretrovirais,

produzirá medicamentos para as principais doenças que afetam a população daquele país.
Outra importante ação é a inclusão
do antimalárico Artesunato+Mefloquina
(ASMQ) na lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial da
Saúde (OMS), tanto na versão para adultos quanto infantil. O medicamento é
capaz de curar a malária em até três
dias. A tecnologia foi transferida para
uma empresa indiana, que o registrou
na Índia e em países do Sudeste Asiático. Além disso, Farmanguinhos tem feito ainda doações do ASMQ a países da
América Latina como estratégia de préqualificação do produto junto à OMS.
Com a Europa, o Instituto mantém cooperação com a empresa Indar, da Ucrânia. O acordo consiste
na transferência da tecnologia de insulina recombinante humana para a
unidade. Enquanto o processo tecnológico é absorvido pelo Laboratório
de Biotecnologia de Farmanguinhos,
a Indar abastece o país com este importante hormônio para os pacientes
diabéticos.
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Mais vale
o que será
Farmanguinhos continua desempenhando o papel protagonista para a recuperação da indústria farmoquímica
nacional. Se no passado, a unidade produzia medicamentos especialmente para
doenças negligenciadas, atualmente,
participa de Parcerias de Desenvolvimento Produtivo (PDP), considerada uma estratégia de Estado a fim de fortalecer este
segmento industrial.
“Precisamos fazer uma aposta de rumos no sentido da PDP, com complementariedade e a incorporação destas
tecnologias farmacêuticas. E o mais importante é que o Brasil tenha esta independência para a produção de Insumo
Farmacêutico Ativo (IFA). Temos feito este
exercício dentro dos nossos limites institucionais”, frisou o diretor. Com isso, a unidade busca nacionalizar a tecnologia de
produtos estratégicos para o SUS, tais como
antirretrovirais, oncológicos, imunossupressores, antiparkisoniano, antiasmáticos, hipoglicemiantes, tuberculostáticos,
antilipidêmico, medicamentos para doen-

ça renal crônica, dentre outros.
A transferência do campus de Manguinhos para o Complexo Tecnológico
de Medicamentos (CTM), em Jacarepaguá, em 2004, com uma planta industrial três vezes maior, permite a
Farmanguinhos fabricar essa variedade
de medicamentos. Em função disso, a
instituição é reconhecida pela sua excelência em qualidade. Nos últimos cinco anos, uma série de conquistas, dentre
as quais a revalidação do Certificado
de Boas Práticas de Fabricação (BPF),
referente às linhas de produção de penicilínicos e de sólidos comuns e antirretrovirais, bem como a obtenção da
certificação ambiental internacional ISO
14.001. É a primeira autarquia federal
a conquistar este selo da British Standard Institution (BSI). Além disso, o Instituto, por dois anos seguidos, obteve a
categoria Ouro do Prêmio de Qualidade do Rio de Janeiro (PQ-Rio).
Para acompanhar todo o avanço
tecnológico alcançado ao longo dos últimos anos, e continuar com o nível de
qualidade elevado, Farmanguinhos
está concluindo a implantação de um
novo sistema integrado de gestão, o
SAP. Uma das vantagens desta melho-

ria é a validação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que
facilitará a rastreabilidade dos medicamentos produzidos.

Conhecimento
O Instituto segue sua missão de
“atuar com responsabilidade socioambiental na promoção da saúde pública por meio da produção de
medicamentos, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, geração e difusão
de conhecimento”. Sob este aspecto,
desde 2008 a unidade oferece dois
cursos de pós-graduação lato sensu.
O de Especialização em Gestão da
Inovação em Fitomedicamentos já formou 58 gestores, e o de Tecnologias
Industriais Farmacêuticas conta com
103 pós-graduados. Além desses cursos, em 2010, o Instituto implantou o
Mestrado Profissional em Gestão, Pesquisa e Desenvolvimento na Indústria
Farmacêutica, que já elevou 73 pessoas à categoria de mestre. É com a
valorização do passado que Farmanguinhos pavimenta o caminho para
um futuro promissor, sempre com vista ao bem-estar da população.

Referência nacional na produção de antirretrovirais, Farmanguinhos fabrica 6 dos 23 medicamentos que compõem o coquetel antiaids
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INOVAÇÃO

Maíra Menezes
ma substância extraída
do aipo pode ser a base
para o desenvolvimento
de novos medicamentos
contra a leishmaniose
cutânea. Em laboratório, a molécula
apigenina demonstrou ação contra o
parasito Leishmania amazonensis – uma
das espécies causadoras da doença – e
conseguiu reduzir as lesões e a carga
parasitária durante estudo com animais.
Além de ser administrada por via oral, o
que facilitaria seu uso em pacientes, a
substância não apresentou efeitos tóxicos. Coordenador do estudo, Elmo
Almeida-Amaral, pesquisador do Laboratório de Bioquímica de Tripanossomatídeos do Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz), afirma que muitos testes
ainda são necessários para que a apigenina se torne, de fato, um novo medicamento. Porém, os experimentos indicam
que ela é uma substância promissora,
que deve ser investigada como candidata para o desenvolvimento de novas terapias contra a leishmaniose cutânea.
“Os resultados no modelo animal
foram superiores aos do antimonial pentavalente, que é o medicamento de primeira escolha para o tratamento da
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infecção atualmente. A apigenina foi
mais eficaz tanto na redução da lesão,
quanto na diminuição da carga parasitária”, diz o cientista, acrescentando que
após a identificação de uma molécula
promissora leva-se cerca de dez anos
para elaborar um novo remédio. O estudo foi publicado na revista científica
Plos Neglected Tropical Diseases.
Classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como doença negligenciada, a leishmaniose é endêmica
em 98 países. De acordo com a entidade, cerca de 1,2 milhão de novos casos
da forma cutânea da doença ocorrem
anualmente. No Brasil, o Ministério da
Saúde contabilizou 21 mil novos casos
por ano, nos últimos cinco anos, o que
coloca o país entre as dez nações com
mais registros no mundo. Elmo ressalta
que a criação de novas terapias é fundamental para aumentar a qualidade
de vida dos pacientes.
“Os medicamentos antimoniais pentavalentes começaram a ser utilizados
na década de 1940 e são a melhor opção até hoje. Os pacientes precisam ficar internados por até um mês para
receber a medicação por via venosa ou
intramuscular e podem sofrer efeitos

Administrada por via oral,
molécula natural presente em
vegetais combateu lesões,
reduziu carga parasitária e
não apresentou toxicidade em
estudo com animais
colaterais consideráveis, incluindo danos
ao coração e aos rins. Desenvolver remédios orais, com menos efeitos adversos, traria um grande benefício para
essas pessoas e também reduziria custos para o sistema de saúde”, avalia.

Efeito seletivo
Na pesquisa, o efeito da apigenina
contra a leishmaniose cutânea foi verificado em duas etapas. A primeira foi a
avaliação da atividade da molécula em
culturas de células infectadas por L. amazonensis. A maior dose utilizada reduziu
em 71% a proliferação dos parasitos,
sem afetar as células hospedeiras. Esta
característica de seletividade é justamente um dos resultados mais destacados: a
substância atua 18 vezes mais sobre os
parasitos do que sobre as células hospedeiras. Investigando o mecanismo de
ação da substância, os pesquisadores verificaram que a apigenina parece não agir
diretamente sobre os parasitos. O efeito
da molécula está ligado à ativação de
vias oxidativas nas células hospedeiras,
o que leva à destruição dos patógenos.
As propriedades químicas da apigenina
também foram analisadas a partir de
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uma ferramenta digital que reúne informações de estudos científicos já
publicados. Os dados apontaram alta
probabilidade de boa absorção por via
oral e baixo risco de toxicidade.
Considerando os achados, os cientistas decidiram prosseguir com o estudo em
modelo animal. Os testes feitos com camundongos mostraram que a apigenina,
administrada por via oral, pode ser mais
eficaz no tratamento da leishmaniose
cutânea do que o antimonial pentavalente, administrado por injeção. Além de
medir o tamanho das lesões na pele dos
animais após o início do tratamento, os
cientistas avaliaram a quantidade de parasitos presente nas feridas. Na maior dose
utilizada, a apigenina apresentou resultados superiores para redução das lesões e
da carga parasitária. Ao mesmo tempo,
não foram detectados sinais de danos ao
fígado ou aos rins dos animais.
Segundo Elmo, os testes feitos com
diferentes doses de apigenina reforçam
o potencial da substância. “Tanto nos
experimentos em cultura de células como
nos testes com o modelo animal, verificamos um efeito dose-dependente. Isto
é, quanto maior a dose administrada,
maior o efeito observado. Essa relação é
importante para comprovar que os resultados percebidos – como a redução
das lesões e da carga de parasitos – são

causados pela molécula e não por outros fatores”, comenta o pesquisador.
Encontrada em diversos frutos e vegetais – como limão e salsa, além do
aipo –, a apigenina faz parte do grupo
dos flavonóides, substâncias produzidas
pelo metabolismo de plantas que são
cada vez mais estudadas pelo potencial
terapêutico. De acordo com Elmo, estudos com diferentes compostos desse grupo revelaram ação anti-inflamatória,
antioxidante, antiparasitária e anticancerígena. No Laboratório de Bioquímica de
Tripanossomatídeos, o primeiro trabalho
sobre o efeito leishmanicida de uma molécula flavonóide foi publicado em 2011.
Desde então, diferentes substâncias foram investigadas, sendo que a apigenina é a segunda a chegar até a fase de
estudos em modelo animal e aquela que
apresentou melhores resultados.

A leishmaniose
cutânea
Os parasitos do gênero Leishmania são transmitidos para os pacientes pela picada de diversas espécies
de pequenos insetos chamados de flebotomíneos e popularmente conhecidos como mosquitos-palha. Estes
vetores são infectados ao sugar o san-

Encontrada em diversos frutos e vegetais –
como limão e salsa, além do aipo –, a
apigenina faz parte do grupo dos
flavonóides, substâncias produzidas pelo
metabolismo de plantas que são cada vez
mais estudadas pelo potencial terapêutico.
Foto: Gutemberg Brito
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gue de animais que atuam como reservatórios dos parasitos, o que inclui diversas espécies de roedores,
marsupiais, edentados e canídeos silvestres. Diferentemente do que ocorre
na leishmaniose visceral, não existe
comprovação de que os cães domésticos tenham participação fundamental no ciclo da leishmaniose cutânea.
Geralmente, a doença é transmitida
em florestas, regiões rurais ou áreas
periurbanas, nas quais habitações
são construídas próximo de matas.
A infecção cutânea se manifesta por
meio de lesões na pele, geralmente em
formato de úlceras. Mesmo sem tratamento, estas feridas tendem a evoluir
para a cura em um prazo que pode durar
desde alguns meses até poucos anos. A
doença não é transmitida diretamente de
uma pessoa para a outra e não há risco
de contágio pelo contato com as lesões.
O tratamento é oferecido gratuitamente
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). As
medidas de prevenção incluem o uso de
repelentes e mosquiteiros nas áreas com
transmissão da doença. A limpeza de
quintais e terrenos também é recomendada para combater os criadouros do vetor, assim como o descarte adequado do
lixo orgânico com o objetivo de reduzir a
aproximação de animais que podem ser
reservatórios do parasito.

PESQUISA

internacional da
Fundação Bill & Melinda
Gates

Vegetais
na dieta
Comprovação inédita de
que os insetos
transmissores da doença de
Chagas também ingerem
vegetais atualiza teoria de
mais de um século que
preconizava a alimentação
exclusiva com sangue

Em um segundo teste, ninfas de primeiro
estágio – fase inicial do ciclo de vida dos
barbeiros – foram colocadas em recipientes
onde havia tomates-cereja. O DNA do fruto
foi encontrado nos insetos, indicando o
consumo. Foto: Gutemberg Brito

Maíra Menezes
ma pesquisa liderada pelo
Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz) pode mudar
a percepção sobre um dos
aspectos mais conhecidos
da biologia dos triatomíneos, insetos transmissores da doença de Chagas, popularmente chamados de barbeiros. Há mais
de cem anos, a literatura científica aponta que esses vetores se alimentam exclusivamente de sangue. Porém, uma
pesquisa inédita mostra que eles também podem consumir açúcar e nutrientes a partir de frutos. Mais que isso, o
trabalho indica que a alimentação vegetal, de forma complementar à ingestão
de sangue, traz benefícios para os insetos, incluindo aumento da expectativa
de vida. Com o título Everybody loves
sugar (Todos amam açúcar, em tradução livre), o artigo foi publicado na revista científica Parasites and Vectors.
”Esta é a primeira descrição de um
triatomíneo alimentando-se de material
vegetal. A observação foi feita em um
experimento, em condições de laboratório, mas, sem dúvida, esse comportamento
pode ocorrer na natureza. A descoberta
adiciona um elemento novo ao ciclo de
vida do barbeiro, que nunca foi pensado
e pode impactar no conhecimento sobre
a transmissão da doença de Chagas e
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nas estratégias de controle do agravo”,
afirma o pesquisador Fernando Genta, do
Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de
Insetos do IOC, que coordena o estudo.
Também participaram da pesquisa os
laboratórios de Biologia Molecular de Insetos, Epidemiologia e Sistemática Molecular e Ecoepidemiologia da Doença de
Chagas do IOC. A Universidade Federal
Fluminense (UFF), o Instituto Nacional de
Ciência e Tecnologia em Entomologia
Molecular e as universidades de Liverpool e Lancaster, do Reino Unido, também
colaboraram com o trabalho.

Entre açúcar
e tomates
Dois tipos de experimentos foram realizados para investigar o hábito alimentar dos barbeiros. Foi usada a espécie
Rhodnius prolixus, que é amplamente
adotada em estudos científicos. O primeiro teste foi realizado com triatomíneos
de diferentes fases de vida, incluindo desde ninfas de primeiro estágio até insetos
adultos. Os barbeiros foram colocados
em recipientes nos quais havia um pedaço de algodão embebido em água
com açúcar. A técnica é usada rotineiramente em colônias de insetos mantidas

em laboratório, como forma de oferecer
uma fonte de nutrição para as espécies
que se alimentam naturalmente de seiva e néctar de plantas ou frutos. Um
corante azul foi aplicado à solução, permitindo observar a presença do alimento no aparelho digestivo dos barbeiros.
Para ter certeza de que os triatomíneos
não estavam apenas interessados em
“beber água”, outro grupo de vetores
foi posto em um recipiente com um algodão umedecido apenas com água,
também com aplicação do corante. Neste caso, não houve consumo do líquido.
Em um segundo teste, ninfas de
primeiro estágio – fase inicial do ciclo
de vida dos barbeiros – foram colocadas em recipientes onde havia tomates-cereja. O DNA do fruto foi
encontrado nos insetos, indicando o
consumo. Após 30 dias, esses triatomíneos apresentaram vantagens em
relação aos barbeiros que não dispunham de fontes vegetais para alimentação. De acordo com Genta, um dos
dados mais importantes foi a redução
na mortalidade após a ingestão de sangue, que caiu de cerca de 40% para
aproximadamente 20%. “Os barbeiros
são capazes de suportar longos períodos entre as alimentações sanguíneas.
Isso é útil na natureza porque eles po-
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dem demorar até encontrar animais dos
quais possam se alimentar. Por outro
lado, ao ingerir sangue após um período de jejum, os triatomíneos muitas
vezes acabam morrendo por não conseguir processar esse alimento. No
estudo, observamos que os barbeiros
que têm acesso à alimentação vegetal
são mais resistentes”, conta o pesquisador. Os vetores que consumiram tomates apresentaram ainda maior ganho
de peso após a alimentação sanguínea,
o que indica aumento no volume de sangue ingerido. A produção de urina desses insetos também foi superior,
apontando melhoria na hidratação.

Mais saudáveis
Os dados indicam que a alimentação fitófaga – com vegetais – pode tornar os insetos mais saudáveis, o que pode
ter diversas consequências. “Barbeiros
que vivem mais tempo podem picar mais
pessoas. Se esses vetores estiverem infectados pelo parasito Trypanosoma cruzi, isso resultaria na transmissão da
doença de Chagas para um número
maior de indivíduos. Por outro lado, compostos de plantas podem ter ação antiparasitária e os insetos mais saudáveis
podem ter sistemas imunes mais eficazes. Esses fatores dificultariam a infecção
do barbeiro pelo T. cruzi, reduzindo a
transmissão da doença. Para saber como
essa equação funciona, precisaremos de
outras pesquisas”, pondera Genta.
O estudo deixa claro que os vegetais
não são suficientes como fonte de alimentação exclusiva dos barbeiros, uma vez
que esses insetos não conseguem atravessar todas as suas fases do desenvolvimento sem a ingestão de sangue. Mas,
para os autores, frutos ou plantas podem
ser fontes complementares de nutrientes
e água, prolongando a vida dos triatomíneos nos períodos de jejum entre as alimentações sanguíneas. Por outro lado, a
busca por nutrientes vegetais pode ser um
fator na escolha de habitat pelos insetos.
Os pesquisadores lembram que barbeiros
são frequentemente encontrados associados à produção de açaí, fruto que, assim como os tomates, possui casca fina.
Na Região Norte, a associação dos triatomíneos com esse alimento é causa de
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surtos de doença de Chagas oral, que
ocorrem quando os insetos são moídos
na preparação de polpa e sucos.
A descoberta sobre a capacidade de
alimentação vegetal dos barbeiros também pode ser uma vantagem para as
pesquisas científicas. De acordo com
Genta, muitas espécies de triatomíneos
não costumam ser mantidas em laboratório porque os insetos dificilmente sobrevivem fora do ambiente natural. No
entanto, se o mesmo comportamento
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observado no Rhodnius prolixus ocorrer
em outras espécies, é possível que a suplementação nutricional com açúcar ou
vegetais facilite a manutenção destes
insetos em colônias. “Isso seria uma
grande ajuda para os estudos”, comenta o pesquisador. “Essa descoberta aproxima os barbeiros de outros insetos
vetores de doenças, como mosquitos e
flebotomíneos, que têm as duas formas
de alimentação. É um grande campo de
pesquisas a ser explorado”, completa.

SAÚDE PÚBLICA

Capaz de realizar procedimentos
de alta complexidade e oferecer
respostas imediatas a problemas
emergenciais, o laboratório
também contribui com conhecimento cientifico para o
desenvolvimento de estratégias
nacionais de saúde pública.
Foto: Gutemberg Brito

Max Gomes
leptospirose permanece um desafio para a
saúde pública, com
315 óbitos no país em
2015 e uma estimativa de 60 mil mortes por ano no
mundo. A experiência brasileira sobre a doença foi reconhecida pela
Organização Mundial da Saúde
(OMS) em 2008, quando o Instituto
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) foi designado como Centro Colaborador
para Leptospirose. O título acaba de
ser renovado, quando o IOC completou 116 anos.
A renovação reafirma o compromisso da Fiocruz em atuar como consultor em diagnóstico, treinamento e
em situações epidêmicas da doença
junto a países das Américas e do Caribe. “Disponibilizamos suporte laboratorial para a realização de diagnósticos
e pesquisas específicas, além de promover capacitação de profissionais da
saúde de diversas instituições e ofere-
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cer assistência à Organização PanAmericana de Saúde (Opas/OMS) para
a formulação de iniciativas de combate à leptospirose. A renovação dessas atribuições junto à OMS demonstra
o reconhecimento do nosso trabalho
pela comunidade internacional”, comemora Martha Pereira, pesquisadora do Laboratório de Zoonoses
Bacterianas do IOC e diretora do Centro Colaborador da OMS. O laboratório também atua como referência
nacional em leptospirose junto ao Ministério da Saúde.
Capaz de realizar procedimentos
de alta complexidade e oferecer respostas imediatas a problemas emergenciais, o laboratório também
contribui com conhecimento cientifico para o desenvolvimento de estratégias nacionais de saúde pública. De
acordo com Martha, essas características foram essenciais para a designação feita há quase uma década.
O Laboratório de Zoonoses Bacteria-

nas atua ainda como fiel depositário
de uma coleção de cepas de bactérias do gênero Leptospira, causadoras
da leptospirose, cedidas pela OMS
para estudos. O Instituto é responsável pela sua disponibilização por intermédio da Opas.
”Também recebemos pesquisadores de outras instituições para se especializarem em técnicas de diagnóstico.
Toda essa relação contribui para atender as metas da OMS para o milênio,
cuja proposta é reduzir a morbidade
e a letalidade de doenças emergentes e negligenciadas, como a leptospirose”, afirma Martha. “Esta parceria
realça não apenas o potencial do Instituto em assessorar programas da
OMS em nível regional, mas também
o prestígio de ter um centro de grande importância localizado no Brasil
oferecendo assistência técnica à entidade”, salienta Eliane Veiga, vice-diretora de Serviços de Referência e
Coleções Biológicas do IOC.
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Calor que mata
Estudo da Rede de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Urbanas, com
participação da Fiocruz, foi apresentado em seminário internacional
Maíra Menezes
ndas de calor em que a
temperatura média diária
chega a 31,55ºC por seis
dias consecutivos podem
provocar um aumento de
36% no risco de mortalidade na cidade
do Rio de Janeiro na comparação com
períodos de temperatura média diária
de 21ºC. A conclusão é de um estudo
realizado por cientistas da Rede de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Urbanas (UCCRN, na sigla em inglês), com
participação do Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz). O trabalho foi apresentado no seminário Cidades do Futuro +
Saúde, promovido pela Fiocruz, o Columbia Global Centers Rio de Janeiro e
a Rede de Pesquisas sobre Mudanças
Climáticas Urbanas para América Latina (UCCRN-AL), sediada no IOC. “Existem muitos estudos sobre o risco de

O
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mortalidade devido a ondas de calor em
áreas de clima temperado, mas é importante notar que o aumento do número
de mortes em períodos de altas temperaturas também ocorre em locais com
clima quente, como o Rio de Janeiro”,
afirmou Martha Barata, pesquisadora do
IOC, coordenadora da UCCRN-AL e uma
das autoras da pesquisa.
Para calcular o risco de mortalidade
associado às ondas de calor, os pesquisadores analisaram as médias diárias de
temperatura e as taxas diárias de mortalidade na capital fluminense durante os
meses de verão de 2002 a 2014. A temperatura média de 31,55ºC foi encontrada nos dias classificados dentro do 1%
mais quente. Segundo Martha, as ondas de calor devem se tornar mais
frequentes em consequência do aquecimento global e conhecer a tempe-
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ratura a partir da qual o risco de mortes
é elevado é importante para desenvolver sistemas de alerta. “Em muitas cidades brasileiras sistemas de alerta já foram
implantados considerando os riscos de
chuvas fortes, que causam deslizamentos e enchentes. Da mesma forma, é necessário enfrentar o risco das ondas de
calor, que podem provocar o agravamento de doenças e aumentar a mortalidade”, ressaltou ela, acrescentando que
idosos, crianças, pessoas obesas, indivíduos com doenças cardiovasculares e
respiratórias estão entre os grupos mais
afetados pelas altas temperaturas.
Entre as medidas de proteção individual, que podem ser adotadas nos
períodos mais quentes, estão o aumento do consumo de líquidos e a busca
por ambientes mais frescos. Alterações
da infraestrutura urbana também po-

dem proteger a saúde da população,
reduzindo a formação de ilhas de calor. “Em Nova York, após a constatação do risco de mortalidade devido às
ondas de calor, foi implantado um programa para plantio de árvores. Nesta
ação, mudas foram entregues aos cidadãos, que também assumiram a responsabilidade pela sua manutenção.
Investimentos desse tipo podem amenizar o problema e têm o potencial de
reduzir os gastos do sistema de saúde
para o tratamento de doenças”, ponderou Martha.
Com participação de cientistas do
IOC, da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz), da
Universidade de Nanjing, na China, e
da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, o estudo sobre o risco
relativo de mortalidade associado a
ondas de calor será publicado no Relatório de Avaliação sobre Mudanças
Climáticas e Cidades (ACR3.2). O documento, que está em fase de conclusão, deve ser divulgado pela UCCRN
em outubro deste ano. A Secretaria
Municipal de Saúde do Rio de Janeiro
(SVS/SMS), o Programa Rio Resiliente
e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) colaboraram no fornecimento de dados para a pesquisa.

Impactos da
infraestrutura
urbana na saúde
Reunindo cerca de 50 pesquisadores
nacionais e estrangeiros interessados em
firmar parcerias, o encontro Cidades do
Futuro + Saúde contou também com a
apresentação da pesquisa Diagnóstico de
saúde em Rio das Pedras. Realizado pela
Universidade de Columbia e pela Fiocruz,
com apoio do Núcleo de Pesquisa e Cidadania de Rio das Pedras, o estudo revelou características da comunidade que
podem impactar na saúde da população.
A qualidade da água consumida pelos
moradores foi um dos dados que chamaram a atenção dos especialistas. A contaminação por coliformes fecais foi
detectada em 75% dos galões de água
comprados para consumo, um percentual muito maior do que o verificado na
água das torneiras, que ficou em 17%
nas amostras coletadas em torneiras nas
ruas e 22% naquelas obtidas nas torneiras das cozinhas das casas. Uma das coordenadoras do estudo, Gina Lovasi,
professora da Escola de Saúde Pública da
Universidade de Columbia, explicou que
não é possível estabelecer se a água dos

galões estava contaminada antes de ser
engarrafada ou se a contaminação ocorreu posteriormente. “Em todo caso, é fundamental observar a data de validade dos
galões e fazer a limpeza antes do consumo da água. A higienização periódica
também é importante para filtros e caixas d’água”, orientou a cientista.
A pesquisa contou com a participação de voluntários treinados, que percorreram trechos de mais de 600 ruas,
englobando quase 90% das vias dos bairros de Areal e Areinha. O extenso levantamento permitiu identificar problemas
como: ausência de calçada em 41% das
ruas e calçamento em mau estado de
conservação em 28%, existência de lixo
espalhado em 46% das vias e presença
de cem ou mais fios elétricos em 45%
dos trechos percorridos. Em 48% das ruas,
os pesquisadores encontraram ainda a presença de água parada como resultado de
acúmulo de chuvas, transbordamento de
esgoto ou descarga de água doméstica.
“Atualmente, mais de 1 bilhão de pessoas vivem em favelas no mundo, mas estas áreas muitas vezes são ‘pontos cegos’
nos sistemas de vigilância e nas pesquisas. É importante estudar os fatores que
impactam a saúde nestes locais, que são
áreas de rápido crescimento nas cidades”, comentou Gina.
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Planejar é
fundamental
Decana da Escola de Saúde Pública da Universidade de Columbia, a
pesquisadora Linda Fried destacou que
a infraestrutura urbana pode prejudicar a saúde, mas o planejamento adequado pode tornar as cidades aliadas
da população. Além de reduzir o calor, com impacto sobre a mortalidade,
a construção de parques e áreas verdes estimula a atividade física e ajuda
a combater doenças crônicas, como
hipertensão e diabetes. Da mesma forma, a oferta de transporte público contribui para que os cidadãos sejam mais
ativos e, ao mesmo tempo, reduz a
circulação de carros e a poluição, que
pode ser um fator de risco para o câncer. Uma das maiores especialistas do
mundo em envelhecimento, Linda ressaltou que construir cidades amigáveis
para os idosos traz benefícios para toda
a população. “Quando projetamos as
calçadas pensando nas necessidades
dos idosos, criamos um ambiente melhor também para os pais que circulam com carrinhos de bebê e para
todas as pessoas com mobilidade reduzida”, contou ela. A pesquisadora
ressaltou ainda que adequar as cidades para os idosos será cada vez mais
importante devido à tendência de envelhecimento da população. “Não podemos aceitar que essa grande conquista
da humanidade, que é o aumento da
expectativa de vida, se torne um fardo
para as sociedades. Uma população
idosa saudável será um grande capital
social para as nossas cidades”, declarou a cientista.
Durante o debate, o diretor do
IOC, Wilson Savino, ressaltou que o
conhecimento obtido nas pesquisas em
saúde urbana deve ser levado até os
gestores públicos, para que os estudos
possam alterar o planejamento das
cidades. “A informação baseada no conhecimento científico é uma ferramenta para a transformação da sociedade.
Mas, para isso acontecer, precisamos
fazer com que os dados alcancem os
altos níveis de tomada de decisão”,
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afirmou Savino. Já o diretor do Columbia Global Centers Rio de Janeiro, Thomas Trebat, destacou o valor da
colaboração científica para avançar em
desafios que afetam as cidades nas
diferentes regiões do planeta. “Isoladamente, não conseguiremos produzir tantos frutos quanto trabalhando
em parceria. A colaboração pode ajudar a pensar problemas comuns a diversas cidades como o acesso à
infraestrutura urbana e a resiliência
diante das mudanças climáticas, além
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de novos desafios, como o causado
pelo vírus zika”, disse Trebat. Representante da Secretaria Municipal de
Saúde do Rio de Janeiro no evento,
Betina Duvovni, subsecretária de Promoção, Atenção Primária e Vigilância
em Saúde, considerou importante a
ampliação do foco sobre a saúde urbana na discussão. “Ter em mente
que o problema da saúde não está
restrito à rede de assistência, como
usualmente se pensa, é fundamental
para mudar o panorama”, avaliou.

“É importante notar que o
aumento do número de
mortes em períodos de altas
temperaturas também ocorre
em locais com clima quente,
como o Rio de Janeiro”,
afirmou Martha Barata.
Foto: Gutemberg Brito

PUBLICAÇÃO

A mais citada da América Latina
Mencionada como referência em mais de seis mil artigos científicos ao longo de 2015,
a revista ‘Memórias do IOC’ apresenta aumento sustentado no fator de impacto
Maíra Menezes
om mais de 6 mil referências publicadas em artigos científicos, a revista
Memórias do Instituto
Oswaldo Cruz foi a mais
citada da América Latina em 2015, de
acordo com dados divulgados nesta semana pela empresa Thomson Reuters,
responsável pelo Journal Citation Reports,
relatório que reúne indicadores de relevância das publicações científicas no
mundo. Desde 2005, a revista mantém
a marca de maior citação. Além disso, a
revista Memórias teve, pela terceira vez,
um aumento do fator de impacto, alcançando o índice de 1.789. Assim, o periódico fundado em 1909 e publicado pelo
Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) passou da 10ª para a 6ª colocação entre as
revistas científicas da área de medicina
tropical no mundo. A publicação também está entre as 20 mais revistas mais
citadas na área de parasitologia. Na América Latina, a revista ocupa o primeiro
lugar no fator de impacto considerando
seis campos temáticos: parasitologia,
medicina tropical, doenças infecciosas,
microbiologia, imunologia e bioquímica
e biologia molecular.
“Embora seja uma avaliação de
caráter quantitativo, o fator de impacto indica a valorização dos trabalhos publicados na Memórias.
Significa dizer que muitas pessoas
não apenas leem, mas também
usam os dados publicados na revista
nas suas próprias pesquisas”, afirma
a pesquisadora Claude Pirmez, editora-chefe do periódico. “Publicar ciência bem feita é o padrão que nós
buscamos e é resultado do trabalho
de todos os editores e dos revisores
da revista”, ressalta. “A marca de
6.113 citações é um recorde, que faz
com que, além de ser uma das publicações mais antigas, a Memórias seja a mais citada da América

C

Latina. Como toda avaliação estatística, esses indicadores devem ser
observados com cuidado. Mas não
há dúvida de que eles reforçam a
reputação da publicação”, completa o pesquisador Hooman Momen,
que também integra o corpo de editores do periódico.
O total de citações e o cálculo do
fator de impacto das revistas científicas são baseados nas citações em artigos científicos e livros indexados na
base dados Web of Science, mantida
pela Thomson Reuters. O fator de
impacto de um periódico é calculado
considerando o total de citações registradas em um ano e dividindo pelo número de artigos publicados nos últimos
dois anos. Dessa forma, o indicador
aponta quantas vezes, em média, os
artigos publicados no periódico nos últimos dois anos foram mencionados
em outros trabalhos.
Criada por Oswaldo Cruz em 1909,

a Memórias tem gratuidade dupla,
tanto para acesso quanto para publicação. Aliando tradição e inovação,
o periódico conta com sistema de submissão de artigos online e disponibiliza todo o conteúdo na internet. Os
estudos publicados também podem
ser acessados em bases de dados internacionais, incluindo PubMed Central e SciELO. Em março, considerando
o contexto da emergência internacional de saúde pública relacionada ao
vírus zika, a revista lançou uma via
rápida para submissão de trabalhos,
denominada de Zika Fast Track. Assim, as pesquisas sobre o tema submetidas para publicação passaram a
ser divulgadas online em um prazo de
24 horas. Como parte das iniciativas
de modernização, a revista aboliu as
edições impressas, passando a contar
apenas com versão digital e, recentemente, lançou uma conta na rede
social Twitter (@MemoriasJournal).

Infográfico: Jefferson Mendes

REVISTA DE MANGUINHOS

|

AGOSTO DE 2016

21

CAMPANHA

Agora são ‘10 Minutos
Contra o Aedes’
Frente ao atual contexto de saúde pública, campanha idealizada pelo IOC é atualizada para
reforçar o combate ao mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya
Lucas Rocha
elho conhecido dos brasileiros, o mosquito Aedes
aegypti tem preocupado
ainda mais a população.
Além da dengue, ele
agora transmite chikungunya e zika, que
pode causar alterações neurológicas em
fetos e adultos. O Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz) incentiva a prevenção como
uma das principais estratégias de combate à proliferação do vetor, com o objetivo
de reduzir a transmissão desses vírus.
Uma destas iniciativas, a campanha
10 Minutos Contra a Dengue, lançada
em 2011, tinha como objetivo inicial estimular o combate ao vetor para reduzir
a incidência da dengue, doença que já
causou grandes surtos no país. Hoje, di-

V
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ante de um novo contexto de saúde pública, o conceito da campanha, idealizada por pesquisadores e profissionais de
comunicação do IOC, se renova e passa
a se chamar 10 Minutos Contra o Aedes. “O novo conceito mobiliza a população para o enfrentamento do Aedes
aegypti. Mesmo que já tivéssemos vacinas potentes ou remédios específicos
para os vírus da dengue, zika e chikungunya, a prevenção continuaria sendo a
palavra-chave”, destaca a pesquisadora
Denise Valle, do Laboratório de Biologia
Molecular de Flavivírus do IOC e uma
das idealizadoras do projeto.
A ideia é bem simples: basta utilizar
10 minutos por semana para a realização
de uma vistoria nos principais focos de
reprodução do Aedes aegypti presentes
no ambiente doméstico. A intervenção
periódica é suficiente para interromper
o ciclo de vida do mosquito, que leva
de 7 a 10 dias para se desenvolver do ovo até a forma adulta.
Além de reforçar o cuidado com calhas, bandejas
de ar-condicionado, ralos
e lonas usadas para cobrir objetos que podem acumular
água parada, Denise chama a
atenção para os criadouros nãoconvencionais, segundo ela,
aqueles que podem passar despercebidos em uma vistoria de
rotina, como o fosso do elevador, as lajes de prédios
com nivelamento irregular,
obras e mobiliários urbanos que estão próximos às
residências. “O elo vulnerável desta corrente está
no controle do vetor, pois
é mais fácil eliminar o
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mosquito ainda na fase de larva, em que
ele se encontra confinado a um recipiente
com água”, explica Denise.
Para orientar a ação de 10 Minutos
contra o Aedes, um guia de checagem
que destaca os 13 criadouros estratégicos
no ambiente doméstico foi elaborado. O
material destaca as principais medidas de
prevenção e disponibiliza uma tabela para
auxiliar na sua checagem semanal. “Elaboramos um material simples e bem didático. Qualquer cidadão pode acessar,
imprimir e distribuir para seus familiares,
amigos e vizinhos. É um ótimo material
para as crianças também, pois contém
várias explicações sobre o mosquito e seus
hábitos”, ressalta a idealizadora.

Parcerias
Após a elaboração do conceito, a iniciativa passou por uma fase de estruturação de parcerias. Em 2011, a Secretaria
de Estado de Saúde do Rio de Janeiro levou às ruas um projeto piloto para a aplicação da estratégia, utilizando a ideia nas
comunidades do Chapéu Mangueira e
Babilônia, na Zona Sul do Rio. O projeto
foi tema das campanhas oficiais de combate à dengue no estado nos anos de
2011 e 2013. Em 2015 inspirou o lançamento de uma campanha de mobilização, controle e enfrentamento às doenças
transmitidas pelo Aedes aegypti pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais. A
parceria mais recente, em fase de implementação, é com a Secretaria de Saúde
de Roraima, que busca intensificar as
ações de combate ao mosquito na região.
Todas as informações sobre a iniciativa podem ser acessadas em
www.ioc.fiocruz.br/aedes
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ESPECIAL

Reportagem e texto: André Costa
Reportagem: Keila Maia
Fotos: Peter Ilicciev
rompimento da barragem de Fundão, da
Samarco/Vale/BHP Billiton, no município
de Mariana (MG), é
uma catástrofe de proporções tão
colossais que pensar e escrever sobre o assunto é desafiador. Por décadas, acadêmicos, jornalistas,
artistas e sobreviventes se dedicarão
a tentar explicar o que aconteceu
na Bacia do Rio Doce. Por melhor
que se esforcem, serão sempre apenas parcialmente bem-sucedidos.
Alguma dimensão do desastre — social, ambiental, judicial, econômica, subjetiva, metafísica — ainda
permanecerá à espera de outras investigações, em uma trama que nunca chegará ao fim, mas que, por isso
mesmo, é imperiosa.

O
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Nesta e nas fotos seguintes, a destruição provocada pelo rompimento da barragem da Samarco
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Algumas das primeiras peças deste
quebra-cabeças foram montadas no
aniversário de seis meses do desastre,
no seminário O Desastre da Samarco:
Balanço de Seis Meses de Impactos e
Ações, realizado nos dias 5 e 6 de maio
em Mariana. Organizado pela Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz, em parceria
com a Estratégia Internacional para a
Redução de Desastres das Nações Unidas (UNISDR, na sigla em inglês), a
Rede de Pesquisadores em Redução do
Risco de Desastres no Brasil (RP-RRDBR), as universidades federais de Minas Gerais (UFMG), de Ouro Preto
(UFOP), de Juiz de Fora (UFJF) e a Universidade do Estado de Santa Catarina (Udes), o evento reuniu vítimas,
pesquisadores, ativistas e representantes do poder público para compartilhar
estudos, experiências e relatos sobre o
rompimento e tudo que o envolve.
As discussões foram acaloradas
e apresentaram perspectivas por vezes inconciliáveis. O desastre é um
campo em disputa e os debates refletiram isso. É natural, assim, que
uma das primeiras polêmicas tenha
se dado sobre como definir o que
aconteceu: um imprevisível acidente? Uma tragédia, como se fossem
os deuses a estar por trás de tudo?
Quem sabe um mais neutro desastre? Ou ainda um milagre de Deus,
como disse, sob vaias, na mesa de
abertura – a única do evento a que
assistiu – o prefeito de Mariana, Duarte Gonçalves Júnior (PPS), sob a
justificativa de que o rompimento
ocorreu durante o dia, causando provavelmente menos fatalidades do
que se tivesse sido à noite?
“A forma como o Estado nomeia
as coisas tem efeitos sobre o sofrimento social. Dar nome às coisas é
uma ação de poder, que cria a realidade. Quando damos um nome, coisas que não existiam passam a
existir”, disse na primeira mesa de
debates a socióloga Andrea Zhouri,
da UFMG. A pesquisadora explicou
que as mineradoras e parte da imprensa se referiram ao ocorrido primeiro como acidente e, em seguida,
como um conflito socioambiental.

Segundo ela, estas denominações
exprimem não só uma tentativa de
naturalização do incidente e de seus
efeitos, mas, mais do que isso, também impossibilitam o debate sobre
questões como o modelo da mineração e a recorrência do rompimento de
barragens, além de definir quem é vítima e quem não é.
Mais tarde, numa pergunta dirigida a uma mesa formada por advogados, o vice-presidente de Atenção
e Promoção em Saúde da Fiocruz,
Valcler Rangel, de certa maneira ofereceria um termo que sintetizaria a
opinião da maioria dos presentes,
com uma terminologia bem diferente da usada pelas mineradoras:
“Para mim, o que houve foi um crime. Então, quero saber se posso me
referir assim ao desastre, sem correr
o risco de ter problemas com a Justiça”. Sim, responderiam unanimemente os profissionais do direito
presentes, a destruição da Bacia do
Rio Doce caracteriza um crime, e isso
pode e deve ser dito. Uma questão
que permanecia em aberto até ali,
contudo, é em que medida ele foi
premeditado.

Dos riscos e
das estruturas
Desenvolvida sobretudo a partir
da década de 1950, a perspectiva
sociológica clássica sobre desastres
trabalha com a noção de que desastres são eventos concentrados no
tempo e no espaço. Eles são caracterizados como tendo um começo
súbito, no qual uma subdivisão da
sociedade passa por perigos severos;
um meio, no qual a estrutura social
é acometida; e, em última instância, um final, quando a vida social
retorna mais ou menos ao normal,
ou quando ocorre a recuperação.
Em contraposição a esta formulação, boa parte dos estudos contemporâneos sobre desastres os entende
como manifestações previsíveis e esporádicas da própria organização da
sociedade. Embora eventos como furacões, enchentes ou terremotos pos-
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sam servir como gatilhos, os danos
que se seguem têm origem em condições sociais e em processos que podem estar muito distantes dos eventos
em si, como a pobreza, a desigualdade, a degradação ambiental e o fracasso de sistemas de proteção social
e ambiental.
No seminário sobre o desastre da
Samarco, nem tanto se falou sobre
os gatilhos que provocaram a eclosão da torrente de lama, como a hipótese de um ínfimo terremoto ter
contribuído, ou até mesmo o indiscutível sobrecarregamento da barragem de rejeitos. Ao invés disso, para
tentar explicar o que provocou o desastre, duas linhas principais se estabeleceram, em alguns pontos
complementares; e, em outros, in-
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compatíveis.
A primeira destas perspectivas
foi defendida com maior ênfase pelo
coordenador da UNISDR no Brasil,
David Stevens. Em sua apresentação, Stevens afirmou que os riscos
são inerentes à vida; da hipótese de
um meteoro arrasar o planeta a um
acidente de bicicleta, jamais se poderá anular a possibilidade de uma
grande desgraça. O fundamental, de
acordo com o representante da
ONU, é como lidar com esse risco:
se da maneira correta, isto é, de forma a preveni-lo e minimizá-lo, ou
então com negligência e irresponsabilidade. “O importante é que haja
alguém monitorando e transparência”, disse Stevens.
Que esses atributos faltaram no
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desastre da Samarco, é algo indiscutível. Boa parte da população nem
sequer sabia que, centenas de quilômetros acima, havia barragens no Rio
Doce; não havia sirenes para alertar
a população (os avisos vieram por telefone ou então por helicópteros que
pousaram em algumas localidades);
não havia pontos de encontro para a
população; ainda mais grave, o sistema de automonitoramento da empresa era falho.
A outra explicação do acidente,
entretanto, considera conservadora
esta compreensão de que o que produziu o acidente foi uma ausência de
gestão sobre o risco. Sem necessariamente discordar do postulado de que
toda atividade humana implica em riscos, diversas apresentações ocupa-

ram-se em desenvolver por que a devastação socioambiental é inerente
à atividade mineradora na forma atualmente desenvolvida no país e por
que uma calamidade semelhante era
esperada – antes da barragem de Fundão, aos menos outros sete acidentes envolvendo barragens de rejeitos
foram registrados nos últimos 15 anos
apenas em Minas Gerais.
A apresentação que melhor explicou isso foi a do engenheiro e professor da Universidade Federal de Juiz
de Fora Bruno Milanez. Utilizando
dados entre 1965 e 2015, resultado
de um relatório produzido por sete
pesquisadores, Milanez mostrou a
íntima correlação entre os ciclos da
economia mineradora e do rompimento de barragens. Segundo o en-

genheiro, a elevação dos preços do
minério de ferro leva a uma urgência
de procedimentos de licenciamento,
de execução e dos custos operacionais e de capital. Quando os preços
caem, no entanto, há uma pressão
por redução dos custos operacionais
– o que diminui, também, a segurança. Isso leva a uma quantidade de
rompimentos superior em escala e
quantidade depois das fases de vacas gordas. Em outras palavras, rompimentos de barragens não são
inesperados, mas, tal como a economia minerária, cíclicos. “Um dos
aprendizados que precisam ser tirados deste caso é que o rompimento
de barragens é estrutural precisa ser
tratado dessa forma”, observou.
Milanez esmiuçou também de

que modos estes rompimentos estruturais se relacionam ao modelo de
financiamento da empresa. Desde
2009, período de seu maior crescimento, 100% do lucro da Samarco
foi entregue a acionistas. Todos os
seus investimentos vieram a partir de
dívidas, criando um risco financeiro
muito elevado, com um endividamento maior do que seu próprio capital – o que incentivaria um aperto
nos cintos para poder fechar as contas. “Como ela reduz os custos?
Onde ela mexeu para diminuir custos? Exatamente quando essa redução começa, vemos um aumento da
taxa de acidentes de trabalho. Uma
hipótese é que [ao diminuir os custos], a empresa aumenta o lucro,
diminui o monitoramento e diminui
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a segurança”, disse Milanez.
Em uma mesa no segundo dia do
evento, o pesquisador do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da Escola Nacional de
Saúde Pública (Ensp/Fiocruz) Carlos
Machado de Freitas, um dos organizadores do encontro, traria reflexões que
de certa maneira fariam uma conexão
entre as duas perspectivas em disputa,
em sua palestra sobre as características inerentes a desastres. Nenhum
desastre, afirmou Machado de Freitas,
deve-se a uma causa única; por trás
de cada um deles há sempre um acúmulo de pequenas falhas, transforma-
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das em normalidade ao longo do tempo. De acordo com o pesquisador, os
“desastres constituem fraturas expostas
dos sistemas tecnológicos, permitindo vislumbrar um universo pouco acessível em
situações habituais, onde anormalidades,
acidentes e desastre de menor impacto
são tornados invisíveis e transformados
em normalidades”.
Segundo o pesquisador, o desastre
da Samarco já foi precedido por uma
série de outros desastres em menor
escala, assim como por acidentes de
trabalho e danos ambientais anteriores. O risco, disse Machado de Freitas,
pode ser considerado resultado de má

governança, mas esta má governança não se limita ao rompimento da barragem, e sim é estrutural. E a má
notícia, segundo ele, é que “o desastre não só atualiza o cenário de risco
anterior, como traz novos riscos. Se tínhamos risco de doenças antes, o desastre traz novos riscos de doenças e
agravos”.

Bicho vivo
Antônio Geraldo de Oliveira, conhecido como Nié, atualmente mora
sozinho em Paracatu de Baixo, distrito
rural de Mariana devastado pela lama.

Quando a lama chegou, a Defesa Civil
determinou que ele, a mulher e os dois
filhos saíssem da casa. Foram para um
hotel no centro de Mariana. Nié não
gostou do barulho, da comida. Então,
oito dias depois, voltou sozinho para o
lugar onde nasceu. A relação com a
família agora se limita a uma visita
semanal. “Minha mulher nem está falando comigo, porque eu quis voltar
para cá. Mas é ruim [estar aqui], porque eu já me acostumei com a mulher
gritando, a escola funcionando, as velhas dançando”.
Antes do desastre, Nié costumava
se levantar todo dia às 4h da manhã
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para trabalhar na roça. À tarde, depois
de fazer serviço para os outros, cuidava
da própria lavoura. Atualmente, desperta às 7h: a horta – com cebola, tomate,
almeirão, batatinha, mandioca – já não
existe mais. Quanto às galinhas que tinha, “andaram roubando”. Igualmente acabaram os serviços.
Nos primeiros dias após a tragédia, Nié recebeu doações de alimentos e água. No começo de maio, no
entanto, não contava mais com nenhum tipo de assistência da Samarco
nem do poder público. “Uma moça
passou e perguntou: o senhor aceita
ajuda? Aceito, uai. Mas ela não voltou”, diz. “Espero que eles consertem
isso tudo aqui. Se quiser levar pra longe, eu não aceito. Meu pai diz que,
se a Samarco não consertar, ele mesmo vai consertar. Ele acha que a Samarco está demorando... Mas a
Samarco vai consertar”.
O caso do agricultor concentra uma
boa parcela dos problemas enfrentados pelos moradores: a destruição do
modo de vida, que se estende até as
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relações pessoais e familiares. O fim
do modo de subsistência. A ausência
de participação nas decisões e de informação. A súbita dependência da
empresa que provocou tudo isso.
Produzida ao final do encontro, a
Carta do Rio Doce (Watu) afirma que,
desde 5 de novembro, “o desastre se
perpetua em uma crise crônica, sentida diariamente para além dos impactos imediatos, visíveis e mensuráveis.
(...) Pessoas e comunidades ao longo
da Bacia do Rio Doce continuam sofrendo (...) por restrição de acesso à
água de qualidade, por impedimento
de desempenharem atividades econômicas e sociais, por terem a saúde
fragilizada, por verem seus modos de
vida territorializados profundamente
transformados a ponto de comprometerem a sua reprodução social e pela
inadequação de ações institucionais
que desconsideram suas necessidades e direitos fundamentais. Tais efeitos, e seus desdobramentos, se
manterão presentes na realidade da
região ainda por muitos anos, pere-
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nizando a tragédia”.
Sérgio Papagaio, morador do município de Barra Longa, também atingido, define estes problemas como um
“bicho vivo”. Papagaio, que desde o
desastre se envolveu com o Movimento de Atingidos por Barragens (MAB),
tem visto e se esforçado diariamente
para mitigar os problemas. Ele não só
é capaz de descrever o que já aconteceu até aqui – como a explosão de casos de dengue, que saltaram de três
casos confirmados entre 2013 e 2015
para mais de 400 em 2016 (a Escola
Nacional de Saúde Pública atualmente desenvolve estudo a este respeito)
– como também faz previsões. Sabe,
por exemplo, que os mais de 650 funcionários que atualmente circulam pelo
município de 7 mil habitantes carregam
problemas consigo: “Boa parte da renda do município vinha de senhoras que
faziam e vendiam crochê. Elas não
podem mais fazer isso, porque há caminhões para cima e para baixo com
poeira. Esse tanto de operários também fez os casos de prostituição au-

mentarem. Também temos medo que
daqui a alguns anos surjam ‘os filhos
da lama’: crianças nascidas de meninas que se envolveram com trabalhadores, que foram embora e nunca mais
apareceram”, disse.
Na primeira vez que este repórter
vislumbrou a extensão da destruição
em Mariana in loco, o que lhe chamou a atenção foi um problema até
então por ele desconhecido no que diz
respeito ao desastre: preconceito. A
área urbana de Mariana não foi atingida e ali, em um bar ao lado do hotel
no Centro do município, garçom e cliente discutiam qual era o real sofrimento dos moradores das áreas rurais.
“Muita gente foi para os hotéis e não
quis mais sair, porque lá tinha cama,
comida e roupa lavada”, disse o funcionário do estabelecimento, Messias.
“Pessoas vieram inventar que pescavam, quando nem havia peixe no rio.
Querem se dar bem”.
A declaração é um sintoma do grau
de dependência da mineração na economia de Mariana. Segundo o prefei-

to do município, 89% de suas receitas
são oriundas de atividades relacionadas à mineração. Desde o acidente,
boa parte dos moradores do município
está de licença e impedida de trabalhar, como as atividades ainda não retornaram. Com isso, recebem apenas
o que está disposto na carteira, o que
reduz seus vencimentos brutalmente.
A previsão é que o município feche o
ano de 2016 com déficit de R$ 50 milhões. “Vivo situação extremamente
delicada. Preciso manter a responsabilidade do município, e não tem sido
fácil. Querem que eu corte a escola
em tempo integral?”, perguntou Duarte Júnior.
Ninguém soube responder à dúvida
do prefeito, mas é certo que a dependência não para de aumentar, uma vez
que pessoas que antes viviam de agropecuária de subsistência se veem sem
opções, exceto trabalhar na reconstrução, agora contratadas por seus próprios
algozes. Rafaela Dornelas, do Núcleo de
Estudo, Pesquisa e Extensão em Mobilizações Sociais (Organon) da Universida-

de Federal do Espírito Santo (Ufes), desenvolveu algumas ideias sobre isso no
seminário, em uma apresentação resumindo um relatório preliminar de seu
grupo de estudo sobre impactos socioambientais imediatos do desastre.
Dornelas discorreu sobre a situação
de atingidos que tiveram suas vidas
mudadas, como por exemplo uma comunidade que vivia da agricultura e da
pesca de subsistência, e agora trabalha para a Samarco. “Temos muitos
relatos de moradores e ribeirinhos trabalhando para a empresa, recebendo
R$ 150 e sendo vigiados por supervisores. A situação entre a pesca e o trabalho como empregado é muito
diferente. Com a perda e a contaminação das lavouras, todo mundo tem
dúvida sobre o que está ou não está
contaminado”, afirmou.
O morador de Barra Longa Flávio
Márcio trouxe mais perspectivas sobre
essa questão. Segundo ele, “a lama
chegou na cidade e continua na cidade. Ano passado tivemos um só caso
de dengue, enquanto este ano já tive-

Depois do contato com as amostras, os cientistas
observaram o efeito de destruição e danificação
das célulasFoto: IOC/Fiocruz
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Uma difícil
reparação
No mesmo dia em que começava o
seminário em Mariana, um acordo entre
a União, os estados de Minas e do Espírito Santo e a Samarco era homologado
em Brasília, determinando o pagamento
de indenização a vítimas e a reparação
socioambiental. Segundo os termos do
acordo, a Samarco teria 15 anos para reparar o estrago que causou. A empresa
pagaria R$ 4,4 bilhões entre 2016 e 2018
para a restauração; após este ano, o aporte anual previsto passaria para R$ 1,2 bilhão. As ações seriam executadas pela
iniciativa privada, mas fiscalizadas pelos
estados. Não foram definidas indenizações para todos os afetados pelo rompimento da barragem. Não foram
apontados responsáveis penais.
Em agosto, a Justiça anulou o acordo, a pedido do Ministério Público Federal. No seminário, o procurador Edmundo
Antônio Dias Netto adiantou que tentaria recorrer e anular a decisão, baseando-se em inúmeros vícios do processo, a
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começar pela completa ausência de participação efetiva dos atingidos nas negociações – o que configuraria, segundo
ele, violação do direito de informação.
Dias Netto afirmou também que a União
tinha conflito de interesses para ser um
dos lados, uma vez que tem ações da
Vale e faz parte do conselho consultivo
da empresa. “Um acordo feito sem ouvir o povo só pode ser mau acordo. Ele
cria uma espécie de consórcio governamental-empresarial”, resumiu.
A impugnação é sem dúvidas
uma vitória dos atingidos. Segundo
Dias Netto, o Ministério Público vai
atrás de indenização de R$ 155 bilhões, para garantir reparação em
todas as áreas, incluindo danos humanos, sociais, econômicos e ambientais – abrangência que, segundo o
próprio, falta ao acordo firmado em
maio. O método para a adoção desta nova ação reparatória seria participativo, incluindo audiências públicas
com povos e comunidades tradicionais, mediante mapeamento e consulta prévia. O cálculo desta nova
indenização foi baseado na indenização pelo vazamento de petróleo no
Golfo do México provocado pela BP.
“Não somos piores do que eles, então não merecemos um centavo a
menos”, justificou.
Caso alcance um novo acordo, o
Ministério Público de Minas Gerais espera chegar a um termo de reparação
que ouça os atingidos, e que não seja
conduzido pela Samarco. O que a
maioria dos presentes no seminário de
fato gostaria, no entanto, é bem mais
ambicioso do que isto: uma mudança
de paradigma que revisasse o modelo
da mineração exploratória, pondo um
fim às estruturas que tornam o risco de
desastres semelhantes inevitável.
Dois participantes do seminário trouxeram esta ideia com maior eloquência. O primeiro foi o sociólogo Luciano
Florit, da Universidade Regional de Blumenau (Furb), em uma das últimas intervenções da plateia. “Em relação à
gestão do risco, qual é o balanço que
foi feito para se assumir esse risco? Com
que critérios foram tomados essa decisão? Com que critérios esse risco se tornou aceitável? A mineração não é uma
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vocação dada por Deus”, comentou.
“Há uma naturalização de vocação que
foi imputada e dada por Deus; foi construída e forçada ao longo dos séculos.
Quem fez isso foram seres humanos em
relações sociais, políticas e econômicas.
Estes mesmos seres humanos que fizeram poderiam desmontar. A mineração
não é uma fatalidade”.
Palavras muito análogas foram ditas
também pelo jovem líder indígena Douglas Krenak. Douglas comentou como,
para seu povo, o Rio Doce (Watu) é uma
das entidades mais sagradas que existem.
Segundo o jovem índio, desde a devastação a autoestima do povo nunca andou
tão baixa. Um de seus tios, de 105 anos,
encontra-se deprimido, sem entender o
que aconteceu ou onde foi parar a vida
que ali estava. Douglas disse também que
seu povo tem sido tornado invisível em
meio a toda a crise e nem sequer foi consultado ou ouvido por órgãos federais.
Segundo Krenak, contudo, esta
não é a primeira vez que isto acontece: desde 1808, quando Dom João VI
declarou guerra aos Krenak, o povo
tem sofrido repetidas agressões, ataques e deslocamentos. Para o jovem
índio, os séculos de violências repetidas os ensinaram a enfrentar desafios
aparentemente impossíveis. E a proposta que ofereceu para o desta vez não
é menos ambiciosa que coerente: nada
menos do que uma mudança nos paradigmas que organizam a sociedade
brasileira hoje, em sua busca por desenvolvimento a qualquer custo.
“Nós temos um estilo de vida que
as pessoas chamam de particular ou
diferente, mas é uma forma de tentar
sobreviver que ajuda outras pessoas.
O Estado tenta colocar os povos indígenas como primitivos, quando na verdade não queremos nada disso,
queremos entender que progresso é
esse e participar disso, porque temos
muito a contribuir”, afirmou. “Nossa
vida passa pela questão de preservar e
utilizar, produzir produzindo. O rio é
sagrado para nós, mas para a Samarco e para a Vale não é. Temos que
começar a pensar em nova dinâmica
de desenvolvimento humano, porque
hoje a guerra é contra todos nós. Todos nós estamos nessa guerra justa”.

Foto: Gutemberg Brito/IOC

mos 400. As ruas estão esburacadas.
Cada ponto de quintal tem um buraco
de lama e ela é o trem mais esquisito
que já vi. A empresa diz que ela não
é tóxica, mas nós não sabemos. A cidade inteira foi afetada. Temos hoje
mais de 600 funcionários de empreiteira por lá”, contou.
Márcio comentou a dificuldade de
se organizar a população para demandar seus direitos perante a mineradora
e o poder público. Segundo ele, essa
situação é totalmente inédita à cultura
política local. Márcio mencionou uma
reunião na qual se discutiu a necessidade de criar cercas para o gado, uma
vez que os animais não podem mais
beber a água do rio. Segundo o representante dos atingidos, a Samarco tenta
dividir os moradores, seduzindo-os com
ninharias. “Nas reuniões, oferecem
refrigerante e salgadinhos aos agricultores. E aquelas pessoas, que nunca
passaram por situação parecida, ficam
intimidadas e acabam concordando
com o que é dito, sem nem entender
o que está em discussão”, afirmou.

REVISTA DE MANGUINHOS

|

AGOSTO DE 2016

35

ESPECIAL

o dia 5 de novembro
estava cuidando do
meu quintal e da minha
horta, quando de repente o telefone tocou. Foi
sorte, porque na zona rural o telefone nem sempre funciona. Era minha
irmã, falando que a barragem tinha
rompido e destruído Bento Rodrigues.
Ela disse que provavelmente ia passar por perto da minha casa e dos
nossos pais. Minha filha estava pegando um ônibus para ir para a escola em Águas Claras e para ir até lá
tem uma ponte. Quando pensei nisso, falei para o pai dela ir buscar a
filha de volta, porque sabia que a
lama ia destruir a ponte.
Fiquei abalada, chorava, não sabia a condição que estava expressando. Gritei com ele para que buscasse
ela na escola e ele foi de moto. Depois pedi para um rapaz sair e avisar
os moradores de Paracatu de Baixo.
Eu não sabia de nada, só que era
muito perigoso. Ninguém acreditou
no rapaz, e também pensei que tal-
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vez não fosse isso tudo.
Uma hora e meia depois, meu irmão disse que a lama já estava em Ponte
do Gama, que é bem próximo, e que
estava destruindo Ponte do Gama inteira. Nesse momento, meu marido voltou com a Alice e me senti aliviada.
À noite, a luz acabou, mas não
precisávamos ver para saber o que estava acontecendo. O barulho e o mau
cheiro eram tão fortes que mesmo à
distância daria para ouvir e sentir tudo.
Meu marido pediu para ver como estava casa dos nossos pais, à frente da
nossa. Quando abriu porta, a lama estava na nossa porta.
Quando vi a situação, vi que precisaríamos ir para a casa do vizinho, mais
alta. O vizinho soube e pediu que caseiro abrisse a casa para nós. Aquela era a
casa que tinha sido de meus avós. O
rapaz abriu a porta e nós entramos.
Meus pais passaram a noite no quarto.
Não consegui dormir, fiquei a noite inteirinha em claro na casa.
Quando a ponte se rompeu, parecia um furacão: um barulho imen-
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so, muito forte. Foi aí que a casa de
meus pais foi coberta até quase o
teto. Eles tinham vivido naquela
casa por 54 anos.
Por volta de 15 para as 5 da manhã, saí andando, com minha irmã,
meu cunhado e meu sobrinho. Minha
irmã disse: “é, gente, acho que não
sobrou nem o galo para cantar”. Mas
o galo subiu no telhado, junto de três
galinhas, e cantou de lá.
Nessa hora, meu filho de três
anos acordou. Meu marido tinha ficado com ele. A criança estava muito assustada e acordou descalça
gritando: “pai, enchente, pai, enchente”. Meu marido o acalmou,
mas a destruição era total. Meus vizinhos próximos também não tinham
mais casa. Minha vizinha passou a
noite no mato, com o marido que tem
um problema de saúde sério.
Na minha casa a lama parou na
porta.
E aí começou luta.
Desci a Paracatu de Baixo. As casas estavam todas destruídas, e tinha

uma, duas, três pessoas no máximo.
Aí começou a luta.
Meu quintal estava destruído.
Onde eu criava galinha, porco, cabra
de leite, tudo destruído. Mas eu não
era considerada atingida. A Defesa
Civil nos tirou e não tínhamos para
onde ir. Não queríamos ir para a cidade. Meus pais não ficam na cidade de forma nenhuma. Meu filho
também não, gritava e chorava, coisas que nunca fazia antes.
Meu marido teve que assinar um
termo de compromisso de que passaríamos a noite em nossa casa e nos mudaríamos depois para outra casa. Começou
uma correria e fomos para outra casa.
Aí começou aquela luta, se eu era
atingida ou não atingida; se eu tinha
dinheiro para receber “benefício”, que
não considero benefício, pois eu tinha
minha renda de subsistência. Eu tinha
tudo, da alface ao alho. Tinha leite de
cabra. Conseguia pôr frutas, legumes,
leite, ovo caipira, carne na mesa. Tudo
com qualidade, nada com agrotóxico.
Eu tinha meu conforto.

E começou minha luta, porque não
me consideravam uma atingida.
Consegui então receber uma taxa
por deslocamento físico. E esse mês agora (maio) que eu consegui receber um
salário que a Samarco propôs. Falam que
é um auxílio a quem foi atingido, e tive
que provar por A + B que eu tinha sido
atingida, tive que mostrar fotos de minha horta, de onde eu criava porco e
alho, tive que provar para ter esse benefício, que não considero benefício.
Mas teve gente mais atingido do que
eu que não conta e não recebe nada.
João Gregório da Cruz, em Pedras,
por exemplo. Ele não teve deslocamento físico, porque ele não aceitou sair
de casa. Não o consideram ainda atingido por isso. Ele só recebeu insumos
para a horta dele. Acho que não vão
pagar, porque ele não saiu de casa
E aí começa essa luta, porque espero que devolvam minha vida e minha família.
Não quero mais o mesmo lugar.
Não suportaria ficar de baixo de sirene, dentro da minha casa, que demo-

rei 18 anos para construir. Não consigo
mais sonhar no mesmo lugar, não consigo imaginar à noite ouvir barulho e
ter que sair correndo. Meu sítio não
era em área de risco. Meus pais não
doaram um terreno em área de risco,
a Samarco implantou essa área de risco, e ela tem que devolver minha dignidade e meu direito de sonhar.
Parei de estudar no Ensino Fundamental. Minha profissão é lavadora. Optei por viver lá para ter uma
vida de tranquilidade, dormir de porta e janela abertas, meus filhos podiam sair à noite. Hoje não consigo
mais. A Defesa Civil diz que quem
vai viver lá tem que aceitar que vai
viver em área de risco. Quero que ela
devolva a minha vida de novo, e a
de meus amigos.
Não se pode retirar o direito de
todo mundo sonhar e devolver coisas
para pôr no lugar do sonho. Nossa vida
foi suja de lama de cima a baixo.
*Depoimento concedido no seminário O Desastre da Samarco: Balanço
de Seis Meses de Impactos e Ações.
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A incerteza nas águas do rio
Um desastre cujas consequências serão sentidas por décadas
Graça Portela*
tarde daquela quintafeira, 5 de novembro de
2015, ficou marcada
para sempre: o rompimento da barragem de
Fundão, da mineradora Samarco se
transformou no maior desastre ambiental do Brasil – o pior vazamento de mineração do qual se tem conhecimento
no mundo, considerando o volume de
rejeitos despejados. Segundo técnicos,
entre 50 e 60 milhões de metros cúbicos (m3), vazaram da barragem, destruindo o distrito de Bento Rodrigues, em
Mariana (MG), além de afetar Águas
Claras, Ponte do Gama, Paracatu e Pedras e as cidades de Barra Longa e Rio
Doce. Ao todo, 40 cidades entre o leste
de Minas Gerais e o Espírito Santo foram atingidas, chegando ao litoral deste último.
O mar de lama matou 19 pessoas, espalhou rejeitos de minérios, principalmente manganês e ferro, ao
longo de 600 quilômetros do Rio Doce,
e deixou um saldo de destruição ainda não calculado. Apesar de terem
passado meses após a tragédia, o
vazamento ainda não cessou e, de
acordo com Christovam Barcellos, coordenador do Laboratório de Informação em Saúde (LIS) do Instituto de
Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz), o desastre continua.
Os dados da Atlas Água Brasil, sistema desenvolvido pelo LIS que contém os indicadores sobre água, saúde
e saneamento baseados na última
Pesquisa Nacional de Saneamento
Básico (2010), ajudaram os pesquisadores a mapear a capacidade instalada de água de cada cidade, se
havia estações de água, qual a porcentagem da população que usa a
rede comum de abastecimento e se
havia outras redes, além de mostrar
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as populações mais vulneráveis durante o auge da crise de Mariana. O
LIS ainda colaborou com a análise dos
dez laudos divulgados pelas diversas
instituições, georreferenciando informações como locais e períodos de coletas da água do Rio Doce.
“Além disso, fizemos um mapa do
relevo da região para ver quais as áreas mais diretamente afetadas, imaginando que um pedaço da bacia do Rio
Doce, mais alto e mais próximo ao norte da bacia, teria outras fontes de abastecimento. Quem estivesse mais
próximo da área de várzea seria mais
afetado”, explica Barcellos. As informações foram partilhadas com o Ministério da Saúde, o Instituto Nacional
de Pesquisa Espacial (Inpe), dentre
outras instituições que estão ainda analisando a água do Rio Doce, como as
secretarias de Meio Ambiente do Espírito Santo e de Minas Gerais, Coordenação Geral e Vigilância em Saúde
Ambiental (CGVAM/MS), grupos de
geoquímicos das universidades federais
de Minas Gerais (UFMG), do Espírito
Santo (UFES) e de São Carlos (UFSCar), a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), do
Ibama e outras instituições.
Todo esse levantamento fez com
que Barcellos percebesse que o impacto inicial foi grande, mas o que
está por vir pode ser ainda maior. O
pesquisador alerta que, se o rejeito
for basicamente formado por ferro e
manganês, poderia ser retirado por
um filtro numa estação de tratamento. Mas, segundo ele, “esses minérios carregam a capacidade de se
combinar com outros metais mais
pesados e carregá-los, e ainda não
estudamos direito o efeito disso”. Barcellos se refere ao fato de que a região de Mariana é rica em arsênio –
“e possivelmente, mercúrio” – que
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são dois metais muito mais tóxicos
do que o ferro e o manganês, segundo Barcellos.
“Esses metais vão ser carregados até onde? Até a foz do Rio
Doce? Se retirarmos o ferro e o manganês da água, também sairão o
arsênio e o zinco? Ainda não sabemos disso”, ressalta. O pesquisador
também alerta para o perigo do consumo pela população: “Tanto o mercúrio quanto o arsênio na água não
podem ser consumidos de maneira
nenhuma pela população. Há também a questão da agricultura: é possível se plantar em uma área com
arsênio e mercúrio? É uma questão
a se estudar e monitorar por grupos
bons de pesquisa que possam responder esse tipo de coisa”.
Outro problema é o período chuvoso, que ocorre entre outubro e março
na Bacia do Rio Doce, onde a probabilidade de cheias pode trazer vários problemas para a região. Para Barcellos,
“todas as vezes em que houver chuvas
fortes na região, ela vai revolver o fundo e jogará manganês e ferro na remobilização (a volta desses minérios para
água), e não sabemos como eles interagirão com outros componentes e se
essa interação será tóxica ou não”.
A questão toda é a persistência desses minérios no meio ambiente – “não
sabemos como será. Esperamos que isto
vá durar muitas décadas; o Rio Doce não
vai se recuperar tão cedo”, afirma Barcellos. O Laboratório, por meio do Núcleo de Geoprocessamento, participará,
com o Inpe e outras entidades, da criação de um sistema de alerta e monitoramento sobre a qualidade do Rio Doce. O
processo está em fase de avaliação pela
Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig).
O pesquisador do Icict defende que
seja revisto o licenciamento ambiental

das atividades de mineração no país,
com mais controle sobre elas. “Ela
precisa ser mais rigorosa, porque senão teremos muitos acidentes desse
tipo ocorrendo no Brasil”. Ele se refere ao projeto de lei 37/2011, que
trata sobre o novo Código de Mineração no Brasil, que está há três anos
aguardando votação no Congresso
Nacional, e o Projeto de Emenda
Constitucional (PEC) 65/2012, que
retirou três etapas de avaliação técnica para o licenciamento ambiental:
licença prévia, licença de instalação
e licença de operação), flexibilizando as regras – a empresa precisaria

apenas apresentar um estudo de impacto ambiental prévio. Pesquisadores e ambientalistas se posicionam
contra, pois temem que novos desastres ambientais possam ocorrer até
com mais frequência no país.
Talvez o estranhamento do poeta da
Inconfidência Mineira, Claudio Manoel da
Costa, em seu Soneto VII (do livro Obras,
de 1768), possa traduzir o que o desastre
ambiental em Bento Rodrigues/Mariana
representa para o Brasil e o mundo: a
transfiguração humana e social trazida
pela modernização – a que custo?
*Colaborou Raíza Tourinho
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Filipe Leonel
o Brasil, em cada quatro mulheres, mais de
uma apresenta sintomas de depressão no
período de 6 a 18 meses após o nascimento do bebê. A
constatação é do estudo Factors associated with postpartum depressive symptomatology in Brazil: the
birth in Brazil National Research Study, 2011/2012, realizado pela pesquisadora Mariza Theme, da Escola
Nacional de Saúde Pública Sergio
Arouca (ENSP/Fiocruz), e publicado
no Journal of Affective Disorders. A
prevalência desse distúrbio no país
foi mais elevada que a estimada pela
OMS para países de baixa renda, em
que 19,8% das parturientes apresentaram transtorno mental, em sua
maioria a depressão.
O trabalho foi desenvolvido no
âmbito da pesquisa Nascer no Brasil,
maior estudo a respeito de parto e
nascimento no país já ocorrido. Coordenado pelas pesquisadoras Maria
do Carmo Leal e Silvana Granado, a
pesquisa apontou número excessivo
de cesarianas (52% no total, contra
88% no setor privado) e ainda a persistência de intervenções dolorosas
e desnecessárias no parto (como a
episiotomia e a manobra de Kristeller, uso de ocitocina, menor frequência da utilização de analgesia
obstétrica, dentre outros).
“O estudo Nascer destacou o elevado número de cesarianas e os efeitos que o parto no Brasil tem sobre a
mulher e o bebê. Sabíamos, por
exemplo, da associação entre a cesariana e o desenvolvimento do transtorno de estresse pós-traumático, mas
não era isso que desejávamos analisar. O que ainda não havia sido investigado era se tal modelo de parto,
com muitas intervenções desnecessárias, poderia ser um desencadeador
do quadro depressivo dessas mães.
Esse foi um dos pontos de partida da
pesquisa”, explicou Mariza.
A depressão pós-parto traz nume-

N

rosas consequências ao vínculo da
mãe com o bebê, sobretudo no que
se refere ao aspecto afetivo. A literatura cita efeitos no desenvolvimento social, afetivo e cognitivo da
criança, além de sequelas prolongadas na infância e adolescência. “A
mulher depressiva, normalmente,
amamenta pouco e não cumpre o
calendário vacinal dos bebês. As crianças, por sua vez, têm maior risco
de apresentar baixo peso e transtornos psicomotores”, esclareceu.

Depressão pós-parto atinge mulheres
pardas e de baixa
escolaridade
A pesquisa entrevistou 23.896
mulheres no período de 6 a 18 meses após o nascimento do bebê. A
prevalência global de sintomas de depressão pós-parto foi de 26,3%, mas
a comparação entre os períodos de
6 a 9 meses (25,7%) e de 9 a 12
meses (27,1%) não indicou diferença significativa no desenvolvimento
do transtorno mental.
Foram analisadas variáveis sociodemográficas, individuais e obstétricas. Com o intuito de verificar se
o uso de intervenções durante o trabalho de parto, particularmente o trabalho de parto muito doloroso e sem
analgesia, estaria associado ao desenvolvimento de sintomas depressivos, foi criado um indicador de
“trabalho de parto doloroso” que incluía as mulheres submetidas ao uso
de medicação para acelerar o trabalho de parto, e que referiram aumento significativo da dor; que não
tiveram acesso a nenhum tipo de
analgesia; e que passaram pela manobra de Kristeller (aplicação de
pressão na parte superior do útero
com o objetivo de facilitar a saída
do bebê). Além disso, o histórico de

perda fetal ou neonatal; complicações na gravidez, parto e pós-parto
(incluindo a realização de histerectomia) e se a gravidez foi planejada
estiveram no escopo das entrevistas.
“Observamos que essas variáveis da intervenção no parto não
mostraram associação com a depressão pós-parto. O resultado nos
leva a algumas hipóteses, entre elas
o fato de haver uma aceitação como
“normal” o modelo atual de atenção ao parto ainda realizado no Brasil. Em outras palavras, será que
essas manobras já estão tão assimiladas que não funcionariam como
um possível fator que levaria à depressão?”, questionou.
As mães que apresentaram sintomas de depressão pós-parto, de
acordo com o modelo final da análise, são da cor parda, de baixa
condição socioeconômica, com antecedentes de transtorno mental,
com hábitos não saudáveis, como
o uso excessivo de álcool, paridade
alta e que não planejaram a gravidez “Os resultados são muito coerentes com o que a literatura
internacional demonstra”, disse.
Por último, chamou a atenção
da equipe de trabalho uma pergunta sobre a avaliação do atendimento na maternidade, na ocasião da
alta médica. As mulheres que desenvolveram sintomas de depressão
foram aquelas que avaliaram pior
seu atendimento. “Isso suscitou algumas interpretações, mas, como a
investigação da depressão foi realizada num único momento, não sabemos se a avaliação foi ruim
porque a mulher estava deprimida
ou se o atendimento, de fato, foi
inadequado e desencadeou o surgimento dos sintomas. As mulheres
que fizeram má avaliação do atendimento tiveram probabilidade duas
vezes maior de apresentar os sintomas depressivos do que aquelas que
avaliaram como muito bom”.
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Luciene Paes
trabalho dos bombeiros
militares do município
do Rio de Janeiro pode
afetar a saúde deles?
Pode-se correlacionar
às causas de afastamento médico
dos trabalhadores as atribuições específicas de cada especialidade
existente na instituição? Essas questões norteiam a dissertação de Luiz
Antonio de Almeida no mestrado
em Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz),
sob a orientação do pesquisador Luiz
Carlos Fadel de Vasconcellos e coorientação de Renato José Bonfatti.
O aluno, que é cabo bombeiro militar, partiu da hipótese de que a intensificação do trabalho da categoria
e os anos de dedicação ao ofício colocam-se como fatores potenciais
para o desenvolvimento de diversas
doenças relacionadas às suas atividades. A pesquisa, num universo de
2.454 trabalhadores, identificou as
cinco doenças mais detectadas nessa categoria. Em primeiro lugar,
com 26 registros, está a lombalgia
com ciática; em seguida, os transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com
radiculopatia – com 25 registros;
logo após, os transtornos internos de
joelho (18 registros); em quarto lugar, com 16 registros, os episódios
depressivos graves com sintomas
psicóticos; e, por último, a dor lombar baixa (13 registros).
Segundo o aluno, a categoria desempenha ações de fundamental importância para a sociedade e o tema
desse estudo ainda é pouco discutido pela academia. A atividade do
trabalho dos bombeiros militares
pode ser resumida na salvaguarda e
defesa de vidas e bens em situações
emergenciais e contingenciais. Durante o seu exercer laboral, os bombeiros estão expostos às cargas
físicas, químicas, mecânicas, biológi-

O

cas, fisiológicas e psíquicas.
O município do Rio de Janeiro,
em 2015, tinha uma extensão territorial de 1.199,828 km² e uma população estimada em de 6.476.631
habitantes. Na região, o Corpo de
Bombeiros mantém 25 unidades que
totalizam, aproximadamente, 2.454
trabalhadores. Essas unidades de salvamento terrestres não especializadas situadas no município são
divididas entre dois centros administrativos: o Comando de Bombeiros
de Área I Capital (CBA-I Capital)
composta por 14 unidades situadas
nas Zonas Norte e Oeste com 1413
bombeiros; e o Comando de Bombeiros de Área X Capital II (CBA-X
Capital II), com 11 unidades distribuídas pela região da Grande Tijuca,
Centro e Zona Sul totalizando 1.041
bombeiros, aproximadamente.
No período analisado, as unidades juntas foram responsáveis por
51,5% de todos os atendimentos realizados no estado, o equivalente a
173.532 atendimentos. A instituição
divide seus atendimentos em três categorias: incêndio, salvamento e
atendimento pré-hospitalar (APH).
Em 2015, dos atendimentos realizados no município, 134.906 foram
APH, 30.696 foram na categoria de
salvamento e 7.930 foram combate
a incêndio. De acordo com o estudo,
trabalham no serviço mais demandado pela população carioca aproximadamente 860 bombeiros.
No Centro de Perícias Médicas e
Saúde Ocupacional da categoria houve um total de 16.898 registros de
atendimentos médicos, resultando
em 1.818 registros de afastamento
médico para tratamento da saúde referente às 25 unidades estudadas.
Essas ausências somam um total de
55.507 dias de afastamento do trabalho para tratamento, o que equivale a aproximadamente 152 anos.
Ao dividir o total de dias de afasta-

mentos pelo efetivo de 2.454 bombeiros do município, chega-se a aproximadamente 23 dias de afastamento
para cada trabalhador.
A pesquisa também constatou
que, a partir dos 30 anos de idade,
um elevado crescimento no número
de registros de afastamento do trabalho para tratamento da saúde. A faixa etária que mais apresentou registros
foi a dos bombeiros entre 40 e 49 anos
com um total de 641 registros.
O estudo concluiu que o conjunto formado pelo acúmulo de atividades, efetivo reduzido e grande
demanda pelos serviços prestados
pela instituição coloca-se como uma
via potencial para o adoecimento dos
bombeiros. “O amplo espectro de
doenças encontradas nos bombeiros
do município pode possuir relação
direta com as atividades de trabalho
desenvolvidas pela categoria. Por isso,
considero que se faz necessária a reposição do efetivo, o enxugamento
das atividades de trabalho e o estabelecimento de uma atenção à saúde com ênfase na prevenção”.
Luiz Antonio de Almeida é graduado em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
(2011) e especialista em Direito e
Saúde e em Saúde do Trabalhador e
Ecologia Humana pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca.
Atua como cabo bombeiro militar do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro desde 2008. Foi
pesquisador colaborador da linha de
pesquisa Saúde, Trabalho e Direito e
também da linha A Construção do
SUS na Perspectiva do Direito, ambas do Departamento de Direitos
Humanos, Saúde e Diversidade Cultural da Ensp/Fiocruz. Atua como
pesquisador no projeto de pesquisa
A Atenção Psicossocial no Contexto
de Pós-Eventos Extremos no Brasil, do
Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da Ensp.
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SANEAMENTO

internacional da
Fundação Bill & Melinda
Gates

Condições
precárias
Habitação, saneamento básico e
a proliferação de dengue, zika e
chikungunya nas favelas
Luiza Gomes
travessando becos estreitos, pequenos prédios, sobrados, barracos e
lajes se erguem uns sobre os outros nas encostas e franjas da cidade do Rio de Janeiro.
Há pontos nas favelas em que o ar mal
circula, o sol não bate, as ruas alagam
e o esgoto corre a céu aberto. Como
essas condições de habitação interferem na saúde de seus moradores e favorecem a proliferação do Aedes
aegypti? Existe relação entre a oferta
deficitária dos serviços de saneamento
básico e o alastramento das epidemias de dengue, zika e chikungunya?
Dados da Secretaria Municipal de
Saúde do Rio de Janeiro apontam uma
possível resposta: a cada 100 mil habitantes do Complexo do Alemão, 1.922
foram infectados pela dengue nos
meses de janeiro a abril de 2016, enquanto que em todo o município do
Rio de Janeiro, a proporção foi de 272
por 100 mil habitantes – sete vezes
menor que no conjunto de favelas cariocas. Em Manguinhos, o número foi
de 147 casos por 100 mil habitantes
no período.
O adensamento populacional, as
condições precárias de moradia, a oferta irregular do abastecimento de água,
política ineficaz de gestão de resíduos
sólidos e o tratamento de esgoto são
alguns dos aspectos da crise de saneamento e habitação nas periferias urbanas. A lista é longa e a espera por
políticas que contemplem as especificidades dos territórios favelizados dos

A

centros urbanos, inquietante.
É para esse conjunto causticante de
fatores que compõem os determinantes sociais da
saúde em territórios
vulnerabilizados que
atentam os pesquisadores Leo Heller, da
Fiocruz Minas e relator das Nações Unidas sobre água e
saneamento, e Guilherme Franco Netto,
especialista em Saúde, Ambiente e Sustentabilidade, da
Vice-Presidência de
Ambiente, Atenção
e Promoção da Saúde (VPAAPS) da Fiocruz. Ambos foram
convidados pelo Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz
para o debate online
Saneamento básico
como direito humano, que procurou organizar as pautas e
iniciativas da Fundação relacionadas a
esses temas.
“No caso específico do Aedes, a falta de abastecimento
regular de água obriFoto: Projeto Colabora

REVISTA DE MANGUINHOS

|

AGOSTO DE 2016

45

ga a população a estocar volumes complementares em tonéis; essa água limpa
e parada é um dos locais preferidos do
mosquito”, introduziu Guilherme Netto.
“Nas vias públicas das comunidades, o
maior problema é a defasagem do Estado na gestão dos resíduos sólidos nessas
localidades. Sem a coleta regular, o lixo
deixado nas ruas – muitas vezes em armazenagem inadequada ou insuficiente –, passa a acumular a água da chuva,
retida em recipientes, e facilita a instalação dos criadouros”, afirmou.
De acordo com a coordenadora do
Serviço de Vigilância em Saúde do Centro de Saúde Escola Germano Sinval
Faria da Fiocruz, a relação entre adensamento populacional nas favelas e escalada nas notificações de dengue, zika
e chikungunya é direta. “Essas são doenças urbanas tropicais. Nas áreas com
maior densidade demográfica, como nas
comunidades, em um mesmo raio de atuação o mosquito consegue infectar mais
gente. Assim, o ciclo de transmissão se
propaga continuamente, sem ser interrompido – o que dificilmente acontece
em áreas menos populosas da cidade”.

Manguinhos
O Complexo de Manguinhos engloba favelas dos bairros de Bonsucesso, Manguinhos, Higienópolis e Benfica,
distribuídas por 261,84 hectares
(1.618.400m²). A população ultrapassa a marca dos 36 mil habitantes, segundo dados do Registro Eletrônico de
Informação em Saúde (Reis), e está
distribuída em 15 sublocalidades, entre favelas e conjuntos habitacionais.
Entre janeiro e abril, foram notificados 162 casos de dengue, zika e
chikungunya em Manguinhos, segundo a Coordenadoria de Saúde da Área
de Planejamento 3.1 (CAP 3.1) da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa
Civil do Rio de Janeiro. No informativo
do Centro de Saúde, a curva de notificações de chikungunya dá um salto em
meados de abril.
“Chikungunya não tinha no inicio,
começou a aparecer depois de meados
de março, e hoje é a notificação mais
comum entre essas doenças. Na semana de 8 a 15 de abril chegamos a ter 20
casos novos”, contou Regina Daumas.

Foto: Brunna Arakaki
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Para aumentar a eficácia das
ações de combate ao vetor em Manguinhos e ampliar o controle social,
a Coordenadoria de Cooperação Social da Fiocruz, como membro da Rede
Manguinhos no Controle do Aedes –
composta por lideranças locais, organizações comunitárias e diversos departamentos e unidades da Fundação
– está buscando uma plataforma virtual para ancorar um mapa participativo dos criadouros de Manguinhos.
A ideia vem sendo discutida em parceria com o Instituto Pereira Passos,
para aplicação da tecnologia.
“Essa e outras iniciativas são previstas no Plano de Controle do Aedes
aegypti, uma estratégia construída coletivamente por setores da Fiocruz junto aos movimentos sociais organizados
de Manguinhos. Por meio delas, estamos chamando a atenção das pessoas
e dos gestores da politica de saúde para
a importância de controlar os criadouros do mosquito não apenas dentro das
casas, mas nos espaços públicos”, disse o coordenador de Cooperação Social da Fiocruz, Leonídio Madureira.

Transformar
a realidade
Em um Brasil em que 2.495 municípios (44,8% dos municípios brasileiros) não têm rede coletora de
esgoto e um Rio de Janeiro no qual
30% dos domicílios não estão ligados a um sistema de saneamento formal, resta às comunidades a face
mais dura dos déficits infra-estruturais e de serviço: insalubridade e exposição permanente ao risco de
contaminação por vetores. Some-se
a isso a falta de atenção do poder
público a esses espaços e o resultado é explosivo, com reflexos diretos
no campo da saúde.
No caso específico das epidemias de dengue, zika e chikungunya,
Guilherme Franco Netto informa que
a Fiocruz está se organizando para
fomentar pesquisas que se detenham
sobre as relações entre o saneamento inadequado e a proliferação do Aedes aegypti, a partir da metodologia
de pesquisa-ação, que é voltada tra-

dicionalmente para o aprimoramento das práticas estudadas e resolução
de problemas coletivos.
“Estamos avaliando junto à VicePresidência de Ensino, Informação e
Comunicação qual o melhor instrumento para a captação dos projetos
de pesquisa”, anunciou. “Cientificamente, existem poucas evidências
da relação entre as duas coisas, apesar de isso ser sensível e observável
na realidade”, argumentou. Os resultados deverão ser apresentados ao
Ministério das Cidades e à Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

Saneamento
no Brasil
Somente em 2007 o Plano Nacional de Saneamento Básico fixou diretrizes, metas e ações para o setor,
e, em 2011, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu, entre outros princípios, a regularidade,
continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos servi-

ços públicos de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos. Ainda
recentes, as novas legislações ensaiam uma maior estruturação das políticas setoriais a nível nacional, mas
são fragilizadas pelas turbulências
políticas que desestabilizam atualmente o Governo Federal, na opinião do pesquisador Leo Heller, do
Centro de Pesquisa René Rachou (Fiocruz Minas) e relator das Nações
Unidas sobre água e saneamento.
“De uma parte, o governo federal vem se organizando e ganhando
mais estabilidade no que diz respeito às transformações do setor”, comentou. Em sua análise, apesar dos
avanços, o fortalecimento dos municípios – indispensável, já que o saneamento é um serviço de caráter
local – ainda não ocorre.
“Há um anacronismo na organização federativa para o setor e de outros
governos estaduais ausentes e governos municipais em geral frágeis. Isto,
sobretudo nos municípios de menor
porte e nos localizados nas regiões
menos desenvolvidas”, afirmou.

Foto: Rio Real
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Maíra Menezes*
á três anos, Nancy Dominga da Costa, de 42
anos, sofreu um acidente vascular cerebral. O caso chamou a
atenção dos médicos e a investigação apontou uma causa inesperada
para a funcionária pública: doença
de Chagas crônica. A enfermidade
não era novidade para ela. Nascida
na cidade de Grão Mogol (MG),
Nancy já tinha sofrido com a morte
de um sobrinho de 29 anos, vítima
de problemas cardíacos provocados
pela infecção. No entanto, nunca tinha sido alertada de que também
poderia ser portadora do agravo.
“Acompanhei ele no hospital e sempre cuidei de mim. Eu fazia exames
todos os anos, mas parece que os
médicos não sabiam o que era doença de Chagas. Isso foi um susto”,
disse ela que, depois do caso, viu
seus dois irmãos serem diagnosticados com a enfermidade.
A negligência com relação ao
agravo foi um dos motivos que levaram dezenas de portadores, familiares e pessoas afetadas pela doença
de Chagas no Rio de Janeiro a fundar a Associação Rio Chagas. A assembleia de fundação da entidade
ocorreu no campus da Fiocruz, em
Manguinhos, na Zona Norte do Rio
de Janeiro. Também participaram do
evento pesquisadores do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), do Instituto Nacional de Infectologia Evan-

H

dro Chagas (INI/Fiocruz), do Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos/Fiocruz), do Instituo
Nacional de Cardiologia (INC) e representantes do Ministério da Saúde e da organização internacional
Iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas (DNDi).
Liderada pelos portadores, a entidade tem um Conselho Científico,
que tem por objetivo aproximar pacientes e especialistas dedicados ao
estudo da doença. O órgão já conta
com a participação de cientistas e
estudantes do IOC e do INI e está
aberto a novas adesões. Eleita presidente da Associação, Nancy espera que atuação coletiva atraia
olhares para a enfermidade e para
os problemas enfrentados pelos pacientes e suas famílias. “Hoje, os
afetados pela doença de Chagas não
são ouvidos e ninguém sabe sobre a
nossa situação. Com essa associação, queremos ter voz para mudar
essa realidade”, afirmou.

Até 4 milhões
de portadores
O Ministério da Saúde estima que
2 a 4 milhões de pessoas sejam portadoras da doença de Chagas no Brasil,
sendo que a maioria contraiu a infecção no passado e apresenta a forma
crônica do agravo. Considerada emblemática, a família da vice-presidente da

REVISTA DE MANGUINHOS

|

AGOSTO DE 2016

49

Associação Rio Chagas, Luzia Lopes
dos Santos, de 73 anos, é um exemplo de como o problema atravessou
décadas no país. O irmão dela, Ricardo Lopes dos Santos, e a irmã,
Maria Lopes dos Santos, também são
portadores da doença de Chagas e
integram a Associação. Os três nasceram na cidade mineira de Lassance, onde o médico Carlos Chagas
descreveu pela primeira vez, em
1909, a doença que acabou batizada com seu nome. Mesmo assim,
Luzia só descobriu a infecção aos 60
anos, depois de dois anos de consultas médicas e exames para investigar as causas de uma constipação
crônica. “A associação é uma forma
de trazer visibilidade para essa doença, que é desconhecida e tratada
como doença de pobre. Acredito que
isso pode nos dar poder para termos
diagnósticos mais rápidos e sermos
atendidos com mais carinho”, avaliou Luzia. Além de buscar direitos,
combater o preconceito é um dos
objetivos da entidade. A primeira secretária da Associação Rio Chagas,
Cleonice Fernandes Braga, de 40
anos, relata que a discriminação é
um problema especialmente no mercado de trabalho. Nascida em Ubaí
(MG), ela perdeu a mãe aos 4 anos
em consequência da doença. No entanto, o diagnóstico de que também
era portadora do agravo só veio quase 30 anos depois, quando uma irmã
foi internada com problemas cardíacos. “Depois que minha patroa descobriu que eu tinha Chagas, não
durei uma semana no emprego”,
contou a costureira, que atualmente trabalha em uma fábrica no Rio.
“Hoje, não tenho problemas no trabalho. Mas os portadores de Chagas costumam ser deixados de lado
nas entrevistas de emprego, porque
as pessoas não sabem o que é a
doença”, disse ela, ressaltando que
a enfermidade não é contagiosa.
Com dezenas de portadores
atendidos no Instituto Nacional de
Infectologia, a Fiocruz foi o espaço
onde a mobilização dos pacientes
começou. Em 14 de abril de 2015,
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Dia Mundial de Combate à Doença
de Chagas, foi realizado o seminário Falando de Chagas, promovido
pelo IOC em parceria com o INI. O
interesse demonstrado pelos pacientes durante o evento estimulou a criação do curso de extensão Falando
de Chagas com Ciência e Arte, no
qual foram promovidas oficinas mensais para discussão de questões relativas à doença. Idealizadora das
atividades que incentivaram a mobilização dos pacientes, a pesquisadora Tania Araújo-Jorge, chefe do
Laboratório de Inovações em Terapias, Ensino e Bioprodutos do IOC,
afirma que a atuação dos afetados
é fundamental para a melhoria das
políticas públicas relacionadas à doença de Chagas. “Não sabemos
quantos são os portadores crônicos
do agravo no Brasil, porque não existe busca ativa ou notificação compulsória em escala nacional. Com
isso, o diagnóstico não é feito ou
ocorre tardiamente, reduzindo o
acesso ao tratamento”, pontuou.

Mobilização
internacional
A luta dos afetados pela doença de Chagas por seus direitos é
uma realidade em diversos países.
Segundo a Federação Internacional
das Associações de Pessoas Afetadas pela Doença de Chagas (Findechagas), a primeira entidade desse
tipo foi criada em Pernambuco, em
1986. A Findechagas surgiu em
2009. Atualmente, 16 associações
são filiadas à Federação, incluindo
grupos do Brasil, Bolívia, Venezuela, Colômbia, Argentina, México,
Espanha, Itália e Austrália. Recémfundada, a Associação Rio Chagas
enviou representantes ao encontro
de 2016 do grupo, realizado em
abril, na Argentina.
Presente à assembleia de fundação da Associação Rio Chagas, Renato Alves, representante da Secretaria
de Vigilância em Saúde do Ministério
da Saúde, declarou que a mobiliza-
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ção dos pacientes deve contribuir
para ajustes nas políticas públicas.
“Sem dúvida, haverá questões que
exigirão debate. Contudo, o mais importante é que as pessoas diretamente afetadas estejam presentes às
discussões. Com a associação, as demandas desse grupo chegarão com
mais força”, observou. A iniciativa
também foi elogiada pela representante da organização internacional
DNDi, Marcela Dobarro. “Na doença de Chagas, além da necessidade
de novas terapias, existe a dificuldade de acesso ao tratamento já existente. Por isso, estamos ao lado das
associações de portadores que lutam
por esse direito”, comentou.

A doença
de Chagas
A doença de Chagas é causada
pelo parasito Trypanosoma cruzi.
Tradicionalmente, a infecção é transmitida pela picada de insetos triatomíneos, conhecidos como barbeiros.
No Brasil, porém, essa forma de contágio é combatida desde os anos
1970, com o uso de inseticidas e melhorias habitacionais, reduzindo significativamente o número de casos.
Atualmente, a maior parte das infecções ocorre pela via oral, quando barbeiros são triturados junto com
alimentos, por exemplo, na preparação de suco de açaí ou caldo de cana.
Quando diagnosticada na fase aguda, que ocorre logo após a infecção, a
doença de Chagas pode ser curada. A
terapia com o medicamento Benzonidazol, que ataca os parasitos, é fornecida
gratuitamente pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). O tratamento também é
recomendado para os pacientes crônicos que não apresentam sintomas com
o objetivo de prevenir o desenvolvimento de complicações. Os casos em que os
problemas cardíacos ou digestivos já se
desenvolveram após anos de infecção,
a abordagem deve ser avaliada considerando as necessidades individuais.
*Colaborou Max Gomes

AMBIENTE

Foto: Nathalia Gameiro

Nathalia Gameiro e Valéria Vasconcelos Padrão
uem circula pelos blocos
e corredores do prédio da
Fiocruz Brasília não vai
mais encontrar luzes acesas durante o dia (nem
mesmo na garagem), copos descartáveis
fartamente disponíveis e nem aparelhos
de ar condicionados ligados o tempo inteiro. Vai perceber, ainda, que em todos
os andares dos prédios as portas dos elevadores mostram adesivos com fotos dos
trabalhadores expondo a frase: “Juntos
fazemos a diferença”. Essas são apenas
algumas das estratégias e mudanças de
comportamento derivadas de um amplo processo de cuidados com o meio
ambiente, no formato de uma campanha de sustentabilidade. A adesão dos
trabalhadores à causa foi tão significativa que a campanha se transformou em
um programa, envolvendo profissionais
de diversas áreas.
Desde o início, o programa tem
adotado estratégias inovadoras e um

Q

tom mobilizador. Para isso, desenvolveu
uma identidade visual fazendo referência a super-heróis, criou a Liga da Sustentabilidade, brincou com os quatro
elementos da natureza (água, terra,
fogo e ar) e anima os trabalhadores por
meio de ações lúdicas e interativas.
Com o programa, a Fiocruz Brasília
tem estimulado a reflexão sobre a relação saúde e ambiente, especialmente
por levar em consideração que o meio
ambiente integra o rol dos determinantes sociais da saúde. Assim, uma série
de ações tem sido realizada visando à
redução de consumo de energia, de copos descartáveis, de papéis, água e
outros recursos, e também à conscientização sobre desenvolvimento sustentável. Para isso, técnicos da instituição
e de outros órgãos e entidades, como
Ibama, Ministério do Meio Ambiente,
Companhia Energética de Brasília (CEB)
e Universidade de Brasília (UnB), vem
colaborando, de forma articulada, com

o desenvolvimento das ações.
A água foi o primeiro tema abordado e o público escolhido inicialmente foi
o de trabalhadores da limpeza. Eles participaram de algumas oficinas de sensibilização e deram sugestões, por meio
de urnas espalhadas pelo prédio, sobre
medidas para minimizar o desperdício de
água. Várias sugestões foram acatadas,
como, por exemplo, substituição do “timer” de todas torneiras do prédio, além
da utilização de água de reuso para a
lavagem da garagem e dos espelhos
d’água da instituição.
Também foram promovidas gincanas. Nos refeitórios, no horário do almoço, os trabalhadores competiam
para ver quem lavava a louça em menor tempo e de forma mais sustentável. O vencedor ganhava um brinde.
Com os colaboradores do serviço de
Infraestrutura, fez-se uma roda de conversa e uma atividade lúdica contra a
dengue. A atividade simulava uma
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corrida para eliminar possíveis focos do
mosquito transmissor da doença em
meio a um jardim cenográfico repleto
de pneus, garrafas PET e caixa d’água.
Copos descartáveis e papéis também foram temas trabalhados. Todos
receberam canecas feitas de fibra de
coco para evitar o uso dos copos descartáveis na instituição, o que resultou
numa redução de 51% no consumo
desses descartáveis. Em 2015, foram
consumidos 820 pacotes de copos
(cada um contendo cem unidades), e
em 2014 foram 1.614 pacotes, conforme levantamento feito pelo Serviço de
Administração da Fiocruz Brasília. Assim, os funcionários deixaram de utilizar e despejar no meio ambiente mais
de 50 mil copos/mês. Vale destacar que
o tempo que um copo de plástico leva
para se decompor vai de 250 a 400
anos.
Como utilizar equipamentos com
melhor eficiência e economia de energia, além de estimular uma mudança
de hábito foram tratados na fase “Energia” do programa. Os interruptores de
todas salas receberam adesivos com o
alerta “Apague a luz ao sair”. Nos controles de ar condicionado foram colados adesivos com lembretes: “Ao ligar,
feche as janelas”. Reatores e lâmpadas foram desligadas para estimular o
uso da luz natural, bastante intensa no
prédio da Fiocruz Brasília, que foi construído com essa intenção. Também
houve diminuição dos motores que sustentam o sistema de refrigeração do
prédio e abertas janelas no corredor do
subsolo que dá acesso à garagem para
aproveitar a luz solar.
O diretor da Fiocruz Brasília, Gerson
Penna, diz que o Programa da Sustentabilidade traz uma grande oportunidade
de reflexão: “analisar os hábitos, nossa
relação com o mundo e as consequências de nossos atos”. Para ele, é fundamental perceber a responsabilidade com o
espaço que habitamos e com os recursos
naturais. “São gestos, em especial os ditos pequenos, que promovem grandes
mudanças. Como por exemplo, não deixar torneira aberta ao ensaboar a louça,
substituir os copos descartáveis por canecas. O importante é persistir, buscar mais
e sempre”, ressalta o diretor.
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Contra
o Aedes
Nesse meio tempo,
um mosquito – o Aedes
aegypti – voltou a alarmar a vida dos brasileiros.
O aumento substantivo
dos casos de dengue e a
emergência da zika no
país reacenderam o sinal
de alerta na Fiocruz Brasília. Decidiu-se, então,
que os esforços do Programa de Sustentabilidade seriam concentrados,
ao longo de todo o ano
de 2016, no combate ao
mosquito transmissor. Assim, a Fiocruz Brasilia aderiu ao chamamento do
Governo Federal e integrou os esforços para a
busca e a eliminação de
criadouros do mosquito
da dengue e do zika em
todos os prédios de órgãos federais. Foram realizados dois Dia da
Faxina, um deles com a
presença do então ministro da Saúde, Marcelo
Castro, que percorreu as
dependências da unidade e afixou nelas adesivos, atestando que os
espaços haviam sido inspecionados e que estavam livres da presença de
criadouros do mosquito.
Nesses dois dias, os
membros do Programa de
Sustentabilidade, uniformizados e portando placas
da campanha, percorreram todas as salas – do
subsolo ao terceiro andar
— dos dois blocos que integram o edifício da Fiocruz Brasília, orientando e
incentivando os trabalhadores a adotarem ações
de combate ao mosquito
Aedes aegypti no trabalho e em suas casas.
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A Fiocruz Brasília tem estimulado a reflexão sobre a
relação saúde e ambiente, especialmente por levar em
consideração que o meio ambiente integra o rol dos
determinantes sociais da saúde.
Fotos: Nathalia Gameiro
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Oficina sustentável
Agenda 2030 da ONU é adotada em comunidades tradicionais da Serra da Bocaina
André Costa
araty, no litoral do Estado do Rio de Janeiro,
recebeu em junho a oficina de trabalho de implantação da Agenda
2030 do Desenvolvimento Sustentável
nos Territórios das Comunidades Tradicionais da Bocaina. Organizada pelo
Observatório dos Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina (OTSS/Fiocruz), com apoio da Vice-Presidência
de Ambiente, Atenção e Promoção da
Saúde (VPAAPS/Fiocruz), a oficina teve
como objetivo internalizar a Agenda
2030 no contexto da atuação do Fórum de Comunidades Tradicionais
(FCT) e do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina (OTSS) da Fiocruz, de modo a
incorporá-la ao planejamento estratégico local.
O evento foi realizado dando prosseguimento à instalação, em meados
de junho, de um grupo de trabalho (GT)

P

para implantar a Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável nas atividades da Fiocruz. O grupo de trabalho
vai propor as diretrizes da Fundação
para a adoção da Agenda, tendo por
missão, segundo a portaria que o instituiu, “fornecer subsídios para que a
Fiocruz seja instituição estratégica de
Estado em saúde na plena implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”.
Na oficina na Bocaina, um aspecto importante do desenvolvimento sustentável foi ressaltado: a valorização
dos modos de vida e dos valores tradicionais, de modo que a adoção da
Agenda nos territórios respeite a lógica dos mesmos. “A Agenda 2030 não
tem uma cara, ela depende da disputa que se dá no nível local, regional e
nacional”, disse o assessor da VPAAPS
Guilherme Franco Netto aos demais
participantes. “Nosso desafio é explorar oportunidades para integrar esta

agenda com o planejamento estratégico do FCT. A oportunidade é que as
iniciativas sejam propositoras de bemestar. Isso implica uma percepção coletiva do valor do nosso trabalho no
território”.
A oficina determinou que a adoção da Agenda 2030 no território seguirá quatro eixos estratégicos: 1)
saúde; 2) governança (a articulação dos
atores no território de modo a possibilitar o desenvolvimento sustentável); 3)
gestão hídrica e saneamento; 4) inclusão produtiva (agroecologia, prospecção dos usos da biodiversidade). Cada
um destes eixos visa alcançar objetivos específicos, seguindo estratégias
particulares para tal e, igualmente, lidando com públicos diversos.
O eixo da saúde será composto por
profissionais da área médica, nutricionista, biólogo, veterinário, sociólogo,
engenheiro, geólogo, educador, antropólogo, odontólogo, entre outros, ten-

Fotos: divulgação
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do por público quilombolas, índios e
caiçaras. Diversas unidades da Fiocruz,
como Ensp, IOC, INI, IFF e Bio-Manguinhos, devem participar das atividades, com o objetivo principal de
conhecer, compreender, analisar e avaliar as características de saúde suas
correlações com os arranjos sociais,
ambientais e demográficos e produtivos nas comunidades tradicionais.
O eixo de governança, por sua vez,
tem por objetivo a articulação em rede
das diversas comunidades tradicionais
da Bocaina. O empoderamento, a
ampliação e a diversificação dos atores envolvidos nos diferentes projetos
da Agenda 2030 será estimulada. Dentre seus primeiros objetivos a serem
postos em prática estão a produção de
um diagnóstico da governança atual do
FCT e do OTSS, a constituição e a estruturação de um espaço de gestão da
Agenda 2030 no OTSS, o desenvolvimento de um conjunto de indicadores
que vão compor o monitoramento e a
avaliação da implementação da Agenda 2030 na Bocaina, entre outros.
Já o eixo de gestão hídrica e saneamento tem um objetivo principal
tão simples quanto ambicioso – e fun-

damental para as comunidades envolvidas: alcançar 100% de saneamento nas comunidades tradicionais
de Angra, Paraty e Ubatuba. Para tal,
planeja pôr em prática medidas como
a adoção do saneamento ecológico
desenvolvido na Praia do Sono como
modelo replicável, a recuperação do
Rio Carapitanga, a plenas condições
de banho e pesca, e implantação de
núcleos de gestão participativa implantados em todas as microbacias
dos três municípios.
A inclusão produtiva, por fim, inclui estratégias como a constituição
de uma central de turismo de base
comunitária e o delineamento de um
roteiro turístico que passe pelos territórios tradicionais, a ampliação das
áreas de agroecossistemas e da oferta de alimentos, a consolidação de
incubadoras, a valorização e o fortalecimento da pesca artesanal e a
identificação de componentes de biodiversidades. Estas medidas visam
cumprir objetivos como ampliar a
possibilidade de permanências das comunidades territórios, criar alternativas de educação diferenciada e
assegurar o protagonismo de jovens

Fotos: divulgação
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e mulheres na utilização da agricultura como modo de vida, aproveitando a agroecologia para promover o
encontro de gerações.
Enquanto encaminhamento da oficina, o OTSS estabelecerá um mecanismo de gestão da Agenda 2030 da
Bocaina, tendo sido definidos grupos
para iniciar a elaboração dos projetos
estratégicos. Segundo o coordenador
do Observatório, Edmundo Gallo, a oficina foi um momento importante, por
oferecer à Fiocruz uma experiência baseada em demandas específicas de um
território, trabalhando ao mesmo tempo com desenvolvimento sustentável
e promoção da saúde. “É um projeto
extremamente complexo, que trabalha com turismo de base comunitária,
educação diferenciada, saneamento
ecológico, agroecológico, entre muitos
outros objetivos”, disse. “Conseguir aliar isso à Agenda 2030 é muito importante para demonstrar que o modo de
vida de comunidades tradicionais tem
um caráter sustentável e de desenvolvimento de saúde. A partir dessa experiência e de outras poderemos dar
contribuições efetivas às comunidades”, completou.

QUESTÕES HÍDRICAS

Valéria Costa
sustentabilidade, um
dos principais dilemas
deste século 21, não é
apenas um neologismo
da moda. É mais do que
aliar recursos naturais à prática cotidiana. Conhecedor e defensor do termo,
o professor e pesquisador da Universidade de São Paulo (USP) Leandro Giatti defende a tese de que o país
exporta seus re-

A

cursos naturais, como a água, por meio
dos alimentos produzidos no Brasil e
vendidos no exterior. A polêmica foi
levantada pelo pesquisador em sua
palestra Nexos urbanos de sustentabilidade e saúde, realizada no Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD/
Fiocruz Amazonas), quando participou
do Seminário Determinantes Sociais
do Processo Saúde-Doença: Condições Desiguais de Vida em Espaços
Amazônicos, promovido pelo
Programa de Pós-

Graduação em Condições de Vida e
Situações de Saúde na Amazônia
(PPGVIDA) da instituição.
Conforme seus estudos, a sustentabilidade tem que levar em consideração esse aspecto que, mesmo que
de uma forma virtual, vem contribuindo com uma escassez de recursos hídricos sistemáticos em áreas de
produção no país. Segundo Giatti, a palavra de ordem na produção mundial
de alimentos é a agricultura intensiva,
o que gera um consumo intensivo de
energia e, por tabela, de água. “Não
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existe isenções, não existe uma cidade rica de água que esteja fora desse
risco. A água vai acabar, os recursos
estão acabando”, acrescentou.
Seguindo essa lógica analítica,
ressaltou o pesquisador, o Brasil exporta muita água e energia quando
o assunto é exportação de alimentos. “O primeiro ponto a se pensar
são as commodities ligadas ao agronegócio. Nós exportamos soja e exportamos água virtual, esse é o
conceito. Quanta água foi preciso
para produzir cada tonelada de soja?
O clássico é a carne bovina, em torno de 15 mil litros (de água) por quilo em toda a cadeia produtiva. Então
você precisa ter uma riqueza hídrica
para ser um produtor, um exportador
disso”, analisou.
Apesar de toda a importância
para o equilíbrio da economia, o
pesquisador afirma que essa “exportação de água” não tem sido considerada pelos grandes produtores e
exportadores, haja vista o passivo
ambiental que está se gerando por
conta da excessiva demanda por recursos hídricos. “Então, tínhamos que
ter um planejamento melhor para

pensar, de maneira mais integrada,
do que a gente chama de serviços
ambientais, a água é um serviço ambiental. Ela tem que ter um feedback, tem que ter investimento para
proteção e de onde sai esse dinheiro? Tem que sair da produção. A produção de soja tinha que gerar recursos
para a recuperação e preservação de
recursos naturais necessários para a
produção da chuva”, afirmou.
Em sua avaliação, esse contexto
acaba trazendo à tona um uso abusivo, exploratório e predatório dos recursos hídricos. É como numa moeda de
troca: o país aceitar, para exportar seus
produtos, entregar um recurso que é
finito. “Um dia nós poderemos não ter
mais água para produzir o que nós produzimos, porque não pensamos nisso
agora”, observou.
E, justamente para que o conceito de “sustentabilidade” seja realmente concretizado da melhor
forma possível, a academia está desenvolvendo várias pesquisas sociais
no sentido de integrar todas as áreas e não apenas o lado da economia. Em suas pesquisas, Giatti têm
trabalhado com a sustentabilidade

A palavra de ordem na produção
mundial de alimentos é a
agricultura intensiva, o que gera
um consumo intensivo de energia
e, por tabela, de água.
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tendo como foco principal a saúde.
Ele ressaltou que a saúde não é só
um resultado da sustentabilidade, e
sim uma condicionante. “Não dá
para começar a pensar em sustentabilidade sem incluir a saúde humana e o bem-estar desde o início da
análise da cadeia. Então, a gente
tem feito esse esforço. E eu acho que
é uma contribuição necessária, que
deve gerar ponderações e políticas
públicas”, observou.
Giatti ressaltou que suas pesquisas em torno da sustentabilidade dialogam com estes conceitos e pensar
sustentabilidade da cidade remete a
pensar a sustentabilidade do território, não tem como desacoplar. “O alimento que se consome em Manaus
é produzido fora e, sendo produzido
fora, consome água fora. Ou seja, se
terceiriza o uso de água na produção
de alimento, sendo que temos muita
água aqui em Manaus. Isso é curioso, mas enfim, por que não temos
espaço, a gente não tem cadeia produtiva? O fato é que Manaus importa alimentos e, com isso, importa
recursos hídricos dos locais de origem”, exemplificou.

ESTANTE ESPECIAL

Biodiversidade
em questão

só traz reflexões teóricas, mas as coloca
em diálogo com diferentes iniciativas
para a melhoria da saúde das cidades.

Henrique Lins de Barros

332 páginas | R$ 50 (formato 16 x 23
cm) | Ano: 2014

Este livro traça um
extenso panorama sobre o atual equilíbrio do
meio ambiente para mostrar como a
sua degradação ameaça de
modo iminente a própria
existência do Homo sapiens. O autor explica como a existência da vida no planeta depende de sua extrema diversidade,
atualmente ameaçada pelo consumismo
desenfreado e pela mentalidade de curto
prazo da produção capitalista. Esta publicação é uma resposta contundente aos
lugares-comuns sobre ecologia e preservação do meio ambiente, ressaltando a
urgência de ações efetivas contra o consumismo e a uniformização cultural.
96 páginas | R$ 24 (formato 13,5 x 19
cm) | Ano: 2011 | Coedição com a Claro Enigma (Companhia das Letras)
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Cidades saudáveis? Alguns
olhares sobre o tema
Carmen Beatriz Silveira, Tania Maria
Fernandes e Bárbara Pellegrini (orgs.)
A grande maioria da
população vive hoje
nas cidades. Mas
elas variam bastante entre si e há
diferenças marcantes mesmo
dentro de uma
mesma cidade, o que tem
impacto sobre as características da
vida urbana e as condições de saúde da
população. Compreender essa complexidade é essencial para a tomada de decisões sobre intervenções públicas nas
cidades. Estudos e ensaios sobre o assunto estão reunidos neste livro, que não
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Determinantes ambientais
e sociais da saúde
Luiz Augusto C. Galvão, Jacobo Finkelman e Samuel Henao (orgs.)
Traduzido do original em espanhol,
este livro tem como
objetivo disseminar no Brasil análises e debates
para a redução dos danos
à saúde associados a problemas ambientais. Os organizadores
chamam atenção para a crescente
medicalização das agendas de saúde, “ignorando com frequência a crescente massa de evidências que
associam uma boa ou má saúde individual e coletiva a um grau de determinantes ambientais e sociais,
dominados por amplas iniquidades
sociais e econômicas que limitam o
bem estar e o progresso de amplos
setores da população”.
601 páginas | R$ 60 (formato 21,5 x 28
cm, capa dura) | Ano: 2011 | Coedição
com a Opas/OMS
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Ecologia política dos riscos:
princípios para integrarmos o
local e o global na promoção
da saúde e da justiça
ambiental
Marcelo Firpo de Souza Porto
Desenvolvimento humano, meio ambiente e justiça são temas indissociáveis. Contudo, o atual modelo de
desenvolvimento brasileiro e internacio-

nal, no âmbito de
um capitalismo globalizado, intensifica padrões de
produção e consumo injustos e
insustentáveis.
Esta não é uma
constatação
nova, mas, a partir dela,
o livro desenvolve uma crítica diferenciada: o objetivo é criar estratégias de entendimento que favoreçam o diálogo e
a implantação de medidas de curto,
médio e longo prazos para a construção de sociedades justas, democráticas e sustentáveis.
270 páginas | R$ 38 (formato 16 x 23
cm) | Ano: 2012 (2ª edição)
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Injustiça ambiental e
saúde no Brasil: o mapa
de conflitos
Marcelo Firpo Porto, Tania Pacheco e
Jean Pierre Leroy (orgs.)
Identifica e sistematiza os conflitos
ambientais provenientes das lutas contra as
injustiças e o
racismo ambiental nos territórios onde
foram, estão sendo
ou serão realizados diferentes projetos econômicos e políticas governamentais.
Como gerador das injustiças, existe um
modelo de desenvolvimento marcado pela
concentração de riquezas, por processos
decisórios pouco democráticos, pela exploração insustentável dos recursos naturais e
pelo desrespeito aos direitos humanos fundamentais das populações. Os mapas de
conflitos ambientais, como o abordado nesta obra, dão visibilidade a esses graves problemas, contribuindo para a construção de
um mundo mais solidário e sustentável.
306 páginas | R$ 44 (formato 16 x 23
cm) | Ano: 2013
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Política pública e
gestão de serviços
de saneamento

Monteiro Costa, Luiz Roberto Santos
Moraes e Carlos Machado de Freitas
Coleção Temas em Saúde

Léo Heller e José Esteban
Castro (orgs.)
Muitas pessoas
em todo o mundo ainda não
têm acesso ao
abastecimento de água
e ao esgotamento sanitário, sobretudo
as populações mais pobres. Estudos apontam que não faltam soluções tecnológicas nem
existem limitações físicas naturais
intransponíveis: os obstáculos
para a universalização sustentável dos serviços estão ligados a
crises de governo e da gestão democrática e a desafios éticos. Portanto, é preciso um esforço
sistemático para organizar esse
campo em termos conceituais e
metodológicos. E esta é justamente a proposta deste livro. Os 20
primeiros capítulos foram originalmente publicados em inglês. E há
seis capítulos inéditos, cinco deles dedicados à análise da experiência brasileira.
567 páginas | R$ 140 (formato 18,5
x 26,5 cm, capa dura)| Ano: 2013 |
Coedição com a Editora UFMG
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Saneamento: promoção
da saúde, qualidade de
vida e sustentabilidade
ambiental
Cezarina Maria Nobre Souza, André

Grande parte da
população do mundo vive em condições precárias de
acesso a bens e
serviços essenciais. Esse quadro poderia ser
minimizado e
até evitado se
fosse possível oferecer saneamento
básico a todos. Este livro propõe um
novo olhar sobre a tríade “desenvolvimento, ambiente e saúde”, com o
objetivo de formular estratégias inovadoras para garantir o acesso mais amplo
ao saneamento. Fatores como o modo
de vida da população, as condições
socioeconômicas e a cultura servem
de base na busca por soluções capazes de combinar tecnologia e gestão
sociocultural.
140 páginas | R$ 15 (formato 12,5 x
18 cm) | Ano: 2015
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Sustentabilidade,
ambiente e saúde na
cidade de Manaus
Carlos Machado de Freitas e Leandro
Luiz Giatti (orgs.)
Esta obra combina
distintas experiências multidisciplinares e uma
abordagem sistêmica, de modo
a conjugar elementos de
diferentes
setores ou disciplinas, como aspectos socioeconômi-

cos, ambientais e de saúde, no
estudo de um objeto único: a situação da saúde em uma metrópole brasileira com mais de dois
milhões de habitantes, em meio à
maior floresta tropical do planeta
e às margens de dois dos maiores
rios do mundo. Os capítulos estão
divididos em três grandes temas:
forças motrizes e pressões, a situação socioambiental e as condições de vida e saúde.
351 páginas | R$ 64 (formato 16 x
23 cm) | Ano: 2015 | Coedição com
a Editora da Universidade Federal
do Amazonas (Edua)
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Território, ambiente
e saúde
Ary Carvalho de Miranda, Christovam Barcellos, Josino Costa Moreira e Maurício Monken (orgs.)
O livro traz a contribuição original
de geógrafos,
epidemiologistas, economistas,
historiadores e arquitetos sobre
as relações entre
condições ambientais e situação de
saúde. Aqui é ressaltado o papel do
território como mediador entre os
processos econômicos e sociais e
também suas externalidades –
materializadas no espaço geográfico na forma de intensas mudanças nas condições ambientais e
suas consequências sobre o processo de saúde e doença.
274 páginas | R$ 42 (formato 16 x
23 cm) | Ano: 2008

COMO COMPRAR:
Web: www.fiocruz.br/editora | E-mail: comercialeditora@fiocruz.br | Tel.: (21) 3882-9007
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FIO DA HISTÓRIA

A ciência perde Luis Rey
Versátil e plural, o cientista deixa um legado na parasitologia, na
educação e na saúde pública espalhado em três continentes
Serviço de Jornalismo/Instituto Oswaldo Cruz
o sobrenome, Luis Rey já
tinha a grandeza que
marcou sua trajetória.
Médico e pesquisador
notável, ele se sagrou
um dos mais importantes parasitologistas do país. Foram 60 anos dedicados ao
ensino da parasitologia, 13 anos em trabalhos como consultor da Organização
Mundial da Saúde (OMS) e 20 anos na
Fiocruz. Luis Rey morreu em 5 de março, a poucos dias de completar 98 anos.
Pesquisador-emérito da Fiocruz, Rey
foi autor de diversos livros, como as
obras de fôlego Parasitologia e bases
da parasitologia médica e Dicionário de
termos técnicos de medicina e saúde –
esta última ganhadora do Prêmio Jabu-
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ti de Literatura na categoria Ciências Naturais e Saúde, em 2000. Na autobiografia Um médico e dois exílios, deixou
o registro de suas memórias e as histórias de andanças por várias partes do
mundo. No Instituto Oswaldo Cruz (IOC/
Fiocruz), Rey foi responsável pela criação do Laboratório de Biologia e Controle da Esquistossomose.
”Eu mudei muito e nunca tive medo
de mudar. Me entreguei a várias atividades sucessivamente. Variar as experiências enriquece o conhecimento, e isso
é muito importante”, disse em entrevista concedida, em 2013 e publicada no
site do IOC. Ao se formar pela Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (USP), em 1944, ele já tinha aban-
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donado a especialização em esquizofrenia pela cardiologia. Mas a vontade de
promover mudanças contundentes na
sociedade não cabia em um consultório
na capital paulista. Dois anos depois, por
sugestão do professor e amigo Samuel
Pessoa, chegava ao interior do Pará para
assumir os atendimentos no posto do
Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp),
na floresta amazônica. Mas a sensação
de impotência 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 Santé Publique, em Paris, graças a
uma bolsa do governo francês. Lá, conheceu Dora, que se tornaria a companheira de uma vida inteira.

Membro do Partido Comunista Brasileiro (PCB) por 12 anos, teve sua ideologia atacada e o emprego tomado
pelo golpe militar de 1964. Foi demitido da USP, junto a outros colegas, com
base no Ato Institucional nº 1, que cassou os direitos políticos de cidadãos vistos como opositores ao regime. Era o
início do exílio, que o levaria a viver
em cinco países diferentes em 18 anos.
Encarou o desafio de uma epidemia de esquistossomose na África.
Como consultor da OMS, sua primeira
missão foi acabar com a doença na Tunísia, que se propagava rapidamente
pelos oásis do deserto do Saara. Foram
quatro anos vivendo no deserto, trabalhando no combate aos caramujos transmissores e no tratamento dos casos de
infecção. O resultado foi a erradicação
da doença. Rey tinha, finalmente, transformado a vida de milhares de pessoas
como sempre sonhara. “Sonho muito,
mas sonho para produzir, criar e encontrar soluções para os problemas”, disse, na entrevista concedida em 2013.
Com o sucesso da missão, em 1974,
Rey levou a família para Genebra, onde
foi responsável pela criação de programas internacionais de saúde e assumiu
um posto na Divisão de Malária e Doenças Parasitárias. Nos anos 80, voltaria à
África, desta vez, para Maputo, em meio
à guerra civil moçambicana. À frente do
Instituto Nacional de Saúde (INS), ministrou aulas de parasitologia, fundou a Revista Médica de Moçambique e abriu
portas para o intercâmbio científico com
o Brasil. No ano de 2008, foi inaugurado
o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, capitaneado pelo IOC
e realizado em parceria com o INS.
Em 1985, após 15 anos de luta junto ao Supremo Tribunal Federal, o médico ganhou o processo contra sua
demissão da USP. Era hora de retornar ao Brasil ao lado de Dora, sua “pátria em tempos de exílio”, conforme a
dedicatória no Dicionário de termos
técnicos de medicina e saúde (Guanabara Koogan, 1999). Convidado inicialmente para assumir a chefia do
Departamento de Helmintologia do
IOC, Rey criou o Laboratório de Biologia e Controle da Esquistossomose (hoje
chamado de Laboratório de Biologia e

Parasitologia de Mamíferos Silvestres
Reservatórios), que
chefiou até 2005.
Realizou atividades
no Departamento
de Medicina Tropical e aceitou o convite do sanitarista
Sérgio Arouca, então presidente da
Fiocruz, para dirigir o Instituto Nacional de Controle
de Qualidade em
Saúde (INCQS).
Sobre a perda
de Rey, um de seus
discípulos resumiu:
“Ficará a lembrança
de alguém que amou
a vida, a viveu com
muito bom humor,
sempre dedicado à
ciência”, disse o pesquisador Paulo Sergio
D’Andrea, parceiro de
publicações. Como
legado de Rey, ficam contribuições
de peso, no Brasil e
no exterior, e um
ensinamento valioso sobre a saúde
que, nas suas palavras, se traduz na
frase: “Sem prevenção, a saúde é areia
movediça”.
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