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EDITORIAL

E
sta edição é a primeira do ano e também a primeira do meu
mandato como presidente da Fiocruz. Dando início a esta
nobre missão, apresento aos leitores uma revista que tem
como foco duas unidades de produção da Fundação que
completaram 40 anos em 2016: o Instituto de Tecnologia

em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) e o Instituto de Tecnologia em
Fármacos (Farmanguinhos). Este número da Revista de Manguinhos
mostra como ambas vêm inovando na busca de soluções para problemas
de saúde pública e redirecionando seus esforços, tendo em vista o novo
perfil epidemiológico da sociedade brasileira. As duas unidades, Bio e Far
– como são simpaticamente chamadas pelos trabalhadores da Fiocruz –
exercem um papel fundamental na liderança e no desenvolvimento da
ciência e tecnologia nacionais e também incorporam uma função estra-
tégica para o país, já que respondem às demandas do SUS e contribuem
fortemente para ajudar o Brasil a superar a dependência internacional
em segmentos como a farmoquímica, entre outros.

Ainda nesta edição, uma reportagem aborda os 30 anos da Casa
de Oswaldo Cruz (COC), unidade voltada à preservação da memória e
à história da Fiocruz e da saúde pública. Como ex-diretora da Casa,
muito me orgulho com a trajetória da unidade, da qual saíram a revis-
ta História, Ciências, Saúde – Manguinhos, referência em seu campo
do conhecimento, o Museu da Vida, dedicado a pensar e implementar
ações de divulgação científica, e o programa de pós-graduação, com
os cursos de mestrado e doutorado em História das Ciências e da Saú-
de, reconhecidos internacionalmente, entre outros feitos notáveis. E
em breve a COC vai inaugurar sua nova sede, o Centro de Documen-
tação e História da Saúde (CDHS).

Esta Revista de Manguinhos aborda a desospitalização e os desafi-
os enfrentados pelas famílias que precisam recorrer à Justiça para garan-
tir o direito de continuar o tratamento em domicílio. Outro texto apresenta
o trabalho de pesquisadores para conhecer melhor o norovírus, a principal
causa das diarreias provocadas por vírus no mundo, e as dificuldades para
o desenvolvimento de uma vacina. Os novos lançamentos da Editora
Fiocruz, a exposição Manguinhos revelado e a seção Fio da História, além
de outros estudos, também estão nesta edição.

Boa leitura!

Nísia Trindade Lima

Presidente da Fundação Oswaldo Cruz
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NOTAS

A Escola Nacional de Saúde
Pública Sergio Arouca (Ensp/Fio-
cruz) lançou a versão em portugu-
ês do site Mad in America, criado
pelo premiado jornalista america-
no Robert Whitaker, especializado
no tema da indústria farmacêutica
no campo da psiquiatria. O Mad in

Fundação lança versão
em português do site
Mad in America

‘Memórias’ é a revista
mais acessada em
ciências biológicas

Com aproximada-
mente 2,8 milhões de
acessos na plataforma
SciELO(Scientific Electro-
nic Library Online), que
indexa revistas científicas
de acesso aberto de 14
países ibero-americanos,
além da África do Sul, a
revista Memórias do Ins-
tituto Oswaldo Cruz é
a publicação científica
brasileira mais acessada
na área de ciências bio-
lógicas. O levantamento foi re-
alizado pelo portal Ciência em
Revista e corresponde ao perío-
do de setembro de 2015 a
agosto de 2016. Pela primeira
vez, o ranking considerou a di-
visão das revistas em oito áreas
do conhecimento, conforme
adotado pelo Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico (CNPq). Entre
os periódicos classificados em
primeiro lugar, Memórias é o

“O estresse no trabalho representa
importante fator de risco psicossocial asso-
ciado à morbidade e à mortalidade cardi-
ovascular. A elevação da pressão arterial
tem sido apontada como um possível me-
canismo pelo qual o estresse no trabalho
aumenta o risco cardiovascular. Mas exis-
tem grandes inconsistências na literatura a
respeito dessa relação, determinadas, em
grande parte, por questões metodológi-
cas”. A afirmação é da aluna do doutora-
do em Epidemiologia em Saúde Pública
da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/
Fiocruz) Leidjaira Juvanhol Lopes. Sua tese,
desenvolvida sob orientação da pesquisa-
dora Rosane Härter Griep, adotou diferen-
tes estratégias analíticas que forneceram
evidências de que a relação entre o estres-
se no trabalho e a pressão arterial varia ao
longo da distribuição de pressão arterial,
sendo mais evidente entre os participan-
tes com mais de 50 anos, e não sendo
observadas diferenças segundo sexo. Ela
explica: “O estresse no trabalho vai au-
mentar a pressão arterial dependendo dos
níveis de pressão arterial do indivíduo. Ou
seja, de acordo com o valor da pressão
arterial, o estresse no trabalho vai agir de
forma mais ou menos acentuada”.

Informe Ensp

Pesquisa
investiga
relação entre
pressão arterial
e estresse

Brasil tem o propósito de ampliar e forta-
lecer o diálogo entre aqueles que dese-
jam repensar a psiquiatria e construir um
novo paradigma de assistência psiquiátri-
ca. Além do Brasil e Estados Unidos, co-
munidade mantém os sites Mad in
America Hispano-Hablante e Mad in Ja-
pan (em desenvolvimento).

único editado no Rio de Janeiro, ao
lado de uma publicação do Rio Gran-
de do Sul e seis de São Paulo. Em
2015, a revista alcançou fator de im-
pacto 1.789 e foi a mais citada da
América Latina pela 11ª vez conse-
cutiva, segundo o Journal Citation Re-
ports, relatório que reúne indicadores
de relevância das publicações cientí-
ficas no mundo. Memórias foi criada
por Oswaldo Cruz em 1909.

Maíra Menezes
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Com a palestra Uveítes infeccio-
sas, o Instituto Nacional de Infecto-
logia Evandro Chagas (INI/Fiocruz)
inaugurou, em novembro, o seu nú-
cleo da Rede Universitária de Tele-
medicina (Rute). O ambiente é
composto por uma sala de videocon-
ferência com equipamentos para co-
nexão em banda larga que permitem
assistência remota a pacientes e ati-
vidades de educação a distância,
além de pesquisa colaborativa, e
nasce de uma parceria da unidade
com a Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa (RNP), responsável pela co-
ordenação da Rute. A Rute estimula

INI/Fiocruz ingressa na Rede Rute
e avança na telemedicina

a integração e a cola-
boração entre profissi-
onais de saúde por
meio de Grupos de In-
teresse Especial (do in-
glês Special Interest
Groups - SIGs). O pri-
meiro SIG do INI será
o de Pesquisa Clínica,
conforme informou o
médico responsável
pelo projeto no Institu-
to, Manoel Paes de Oli-
veira Neto.

Antonio Fuchs

Os 217 municípios do Maranhão
poderão ficar, progressivamente, mais
quentes e mais secos até 2070. A par-
te oeste do estado, por exemplo, po-
derá ter um aumento de mais de 5°C
e uma diminuição de até 32% no vo-
lume de chuvas no período indicado.
As informações fazem parte de uma
pesquisa inédita que avaliou a vulne-
rabilidade das cidades maranhenses
à mudança do clima. Coordenado
pela Fiocruz em parceria com o Mi-
nistério do Meio Ambiente, o estudo
faz parte das atividades do projeto Vul-
nerabilidade à Mudança do Clima.
Para a coordenadora do projeto, Mar-
tha Barata, ainda há incertezas sobre
os impactos das mudanças climáticas
e seus efeitos. No entanto, é preciso

Estudo inédito mapeia
mudança de clima no Maranhão

definir estratégias para entender
como o clima pode afetar as popula-
ções, os ecossistemas e as atividades
econômicas dos estados e municípi-
os. “A proposta do projeto é criar in-
dicadores que permitam a análise da
vulnerabilidade humana à mudança
do clima. A partir da coleta e combi-
nação de informações, é possível ter
uma melhor interpretação sobre os
municípios que são mais e menos
vulneráveis às alterações climáticas
e, desta forma, elaborar ações de
adaptação que possam contribuir para
o desenvolvimento local”, destaca a
pesquisadora.

Reginaldo Alves – projeto Vulnera-
bilidade à Mudança do Clima
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NOTAS

Lançada em outubro, a nova pá-
gina do Acervo Digital de Obras Ra-
ras e Especiais da Fiocruz (http://
www.obrasraras.fiocruz.br/) oferece,
de forma sistematizada, um dos acer-
vos bibliográficos mais importantes da
América Latina. O site disponibiliza
milhares de páginas dos principais tí-
tulos abrigados na Seção de Obras
Raras Assuerus Overmeer. Entre os
destaques, figuram trabalhos, até
então inéditos em meio digital, de
autores como o patrono da Funda-
ção, o cientista Oswaldo Cruz. Outra
atração é o periódico Brazil Médico,
um dos mais importantes na história
das ciências no país. O internauta
pode fazer buscas por título, descri-
ção e palavras-chave em diversos ti-
pos de materiais como livros, periódicos
e teses. O sistema também permite o
uso em diferentes idiomas.

Renata Augusta

Novo site
do Acervo
Digital de
Obras Raras

Conhecido pelo efeito prote-
tor para o coração, o resveratrol
pode ser a base de uma nova te-
rapia para a doença de Chagas
crônica, segundo estudo realiza-
do pelo Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz) e a Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Encontrada nas uvas – e, portan-
to, no suco dessas frutas e no vi-
nho –, a molécula vem sendo
estudada para diversas doenças
que envolvem problemas cardía-
cos. Publicado na revista científi-

Molécula da uva pode reverter
danos por doença de Chagas

ca PLoS Pathogens, o trabalho, coorde-
nado pela pesquisadora Claudia Neto
Paiva, do Instituto de Microbiologia Pau-
lo de Góes, da UFRJ, mostra que o res-
veratrol foi capaz de recuperar funções
cardíacas em camundongos. Este efei-
to benéfico foi observado mesmo com
tratamento iniciado de forma tardia,
quando os animais apresentam sinais
clínicos. Além disso, a molécula redu-
ziu a quantidade de parasitos Trypano-
soma cruzi, causadores da doença.

Maíra Menezes

Pesquisadores e profissionais de
saúde ganharam uma nova ferra-
menta para analisar grandes volu-
mes de dados e conjuntos de
informações sobre a área. A Plata-
forma de Ciência de Dados aplica-
da à Saúde é uma iniciativa do
Instituto de Comunicação e Informa-
ção Científica e Tecnológica em
Saúde (Icict/Fiocruz) que disponibili-
za para a comunidade científica e
gestores um serviço online de arma-
zenamento, gestão e análise de
dados em saúde, possibilitando o
uso de estratégicas como análise
visual, mineração de dados, big
data, aprendizagem de máquina,
dentre outras. A interface para a pla-

Lançada Plataforma de Ciência
de Dados Aplicada à Saúde

taforma está disponível no site do projeto
(bigdata.icict.fiocruz.br). Para acessar a pla-
taforma, os interessados deverão realizar
um cadastro no sistema, informando e-mail
e criando uma senha de acesso.

André Bezerra

Foto: Raquel Portugal
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O Rio de Janeiro ganhou em outu-
bro um laboratório natural para cientis-
tas, estudantes e o público interessado
em meio ambiente com a inaugura-
ção da Estação Biológica Fiocruz Mata
Atlântica, que tem o propósito de apoi-
ar, estimular e acolher a pesquisa, a
inovação, a educação, a dissemina-
ção e a divulgação do conhecimento
sobre a diversidade socioambiental e
a relação entre ambiente e saúde.
Estações biológicas têm papel estra-
tégico na compreensão de questões
associadas a mudanças climáticas,
perda de biodiversidade, espécies in-
vasoras e exóticas e declínio de poli-
nizadores. São usadas para ajudar a

biodiversidade, a conservação ambi-
ental e a pesquisa sobre o manejo de
ecossistemas.

A Estação Biológica Fiocruz Mata
Atlântica tem 430 hectares e situa-se
sobreposta à vertente leste do maciço
da Pedra Branca, na Zona Oeste do Rio
de Janeiro. A primeira estação biológi-
ca do município, que vem coroar um
processo iniciado em 2003, será a pri-
meira vinculada ao Ministério da Saú-
de, a primeira a acolher a pesquisa em
biodiversidade e saúde no Brasil e a
terceira do mundo localizada em área
de influência humana elevada.

André Costa

Inaugurada primeira
estação biológica do Rio

Desde 1978, a centenária Socie-
dade de Medicina e Cirurgia do Rio
de Janeiro (SMCRJ) realiza premia-
ção pelo reconhecimento aos médi-
cos que se dedicam à profissão com
afinco e ética. Em 2016, o eleito para
receber o prêmio Médico do Ano, em
sua 38ª edição, foi o então presiden-
te da Fiocruz, Paulo Gadelha. A sole-
nidade ocorreu em outubro, no
Auditório Geral Nobre do Hospital Uni-
versitário Gafreé e Guinle, no Rio de
Janeiro. “Quando recebi a notícia fi-
quei muito surpreso e emocionado.
O meu processo de formação, logo
depois da residência médica em psi-
quiatria, foi dedicado à saúde públi-
ca, área muitas vezes considerada um
campo mais afastado da vertente tra-
dicional da medicina”, comentou Ga-
delha. “Desde 1985 eu me envolvi
profundamente com a Fiocruz, de tal
forma que a minha trajetória profissi-

onal se mesclou de maneira profunda
com a minha vida. Na Fiocruz, dada a
complexidade e a diversidade da insti-
tuição, todas as dimensões da pesqui-
sa, da medicina e da saúde pública se

Ex-presidente da Fiocruz recebe
prêmio Médico do Ano da SMCRJ

integram num processo único,
como pudemos vivenciar com a
epidemia de zika”.

Aline Brito - SMCRJ
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iante da emergência
internacional de saúde
pública causada pelo
vírus zika, a Organiza-
ção Mundial da Saúde

(OMS) reforçou a importância das
ações para monitorar a resistência dos
mosquitos Aedes aegypti a inseticidas
utilizados e publicou um documento
atualizando os procedimentos indica-
dos para realização da vigilância. Com
o objetivo de disseminar essas práti-
cas e avançar na formação de uma
rede integrada de monitoramento nas
Américas, foi promovida uma oficina
promovida pela Organização Pan-
Americana de Saúde (Opas) e o Insti-
tuto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), com
apoio do Ministério da Saúde, do Cen-
tro de Controle e Prevenção de Do-
enças dos Estados Unidos (CDC) e do
Instituto de Biologia do Exército (IBEx).
O treinamento reuniu entomologistas
dos ministérios da Saúde de 11 paí-
ses e contou com atividades teóricas
e práticas coordenadas pelo Labora-
tório de Fisiologia e Controle de Ar-
trópodes Vetores do IOC.

”O treinamento é muito impor-

D
Maíra Menezes

TREINAMENTO

tante para os nossos países. O Labo-
ratório de Fisiologia e Controle de Ar-
trópodes Vetores atua na missão do
IOC, unindo pesquisa, formação de
recursos humanos e prestação de ser-
viço à sociedade”, afirmou a vice-di-
retora de Ensino, Informação e
Comunicação do Instituto, Elisa Cu-
polillo. “Espero que o intercâmbio de
conhecimento contribua para as po-
líticas públicas de saúde em todos os
países”, completou o diretor do IBEx,
coronel Edson Pereira Filho.

Pressão seletiva
De acordo com José Bento Pe-

reira, chefe do laboratório e coor-
denador-técnico da capacitação, a
resistência está relacionada a carac-
terísticas genéticas dos insetos, que
permitem que sobrevivam aos inse-
ticidas. Geralmente, ela é identifi-
cada apenas em alguns mosquitos
de uma população. Porém, quando
os inseticidas são aplicados indiscri-
minadamente, esses mosquitos so-
brevivem e os genes da resistência
tendem a ser mais frequentes nas

gerações futuras, reduzindo a
eficácia dos produtos. Detectar
a resistência e identificar os me-
canismos envolvidos é funda-
mental para o manejo dos
inseticidas, incluindo a escolha
dos produtos mais adequados e
a realização de trocas quando ne-
cessário. “Com o uso racional de
um inseticida, el iminamos a
pressão seletiva do ambiente e o
fenômeno de resistência pode ser
revertido. O objetivo é evitar que
ferramentas importantes no contro-
le dos mosquitos sejam perdidas”,
afirmou o pesquisador.

Ao lado da vigilância, a aplica-
ção correta e o uso racional dos inse-
ticidas são considerados essenciais
para evitar a disseminação da resis-
tência. Uma das autoras do guia so-
bre monitoramento e manejo da
resistência em mosquitos A. aegypti
publicado pela OMS, Martha Quiño-
nes lembra que os produtos disponí-
veis considerados seguros para a
saúde humana são limitados, tornan-
do a questão ainda mais importante.

“Sem um uso adequado e racio-
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nal dos inseticidas é difícil con-
seguir a redução das populações

de mosquitos e, consequentemente,
das doenças transmitidas por eles.
Portanto, temos que assegurar um
bom manejo e vigiar muito bem o
surgimento da resistência entre po-
pulações de insetos, aplicando me-
didas para mitigar esse problema”,
declarou ela.

O pesquisador Ademir Martins des-
tacou que o controle mecânico dos cri-
adouros do A. aegypti, evitando o
acúmulo de água parada, é essenci-
al. “O uso residencial de inseticidas

também provoca pressão seletiva e es-
timula a disseminação da resistência.
Precisamos preservar esses produtos
para os momentos em que eles são
realmente necessários ou ficaremos
sem esta alternativa”, enfatizou.

Rede de
vigilância

Além de apresentar as metodo-
logias recomendadas na última pu-
blicação da OMS, o curso promoveu
a troca de experiências entre os paí-

ses. Segundo Haroldo Bezerra, da
Opas, a maioria dos países da Amé-
rica Latina tem capacidade técnica
para realizar a vigilância da resistên-
cia do A. aegypti a inseticidas. No
entanto, é necessário avançar e for-
talecer essa vigilância como uma ro-
tina, padronizando os métodos,
procedimentos e interpretação dos
resultados, o que permite uma me-
lhor comparação dos resultados e
compartilhamento de informações.

“Queremos estimular que as aná-
lises sejam consideradas pelos toma-
dores de decisão em cada país e, no

RM 36.pmd 25/01/2017, 16:5911



R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   A G O S T O  D E  2 0 1 612

futuro, formar uma rede integrada
de monitoramento. Assim, podemos
trabalhar conjuntamente na busca
de soluções para o problema de re-
sistência dos vetores aos insetici-
das”, disse.

Entomologistas dos ministérios da
Saúde de Bolívia, Colômbia, El Salva-
dor, Equador, Guatemala, Honduras,
Nicarágua, Peru, República Dominica-
na e Uruguai participaram do treina-
mento, que também teve a presença
de um representante do Programa Na-
cional de Controle da Dengue do Mi-
nistério da Saúde do Brasil. Com
presença endêmica do mosquito A.
aegypti, todos esses países registram
casos de dengue. Além disso, com
exceção do Uruguai, todos passaram
a ter também a circulação dos vírus
chikungunya e zika nos últimos anos.
Considerando as diferentes estraté-
gias adotadas atualmente para o
manejo dos inseticidas, os entomo-
logistas acreditam que o curso e a
futura criação de uma rede de vigi-
lância nas Américas devem contribuir
para o aprimoramento das ações de
controle do vetor.

Na Guatemala, a coordenadora
do Programa de Controle de Veto-
res, Soledad Morales, diz que o mo-
nitoramento da resistência do A.
aegypti aos inseticidas é realizado,
mas sem periodicidade fixa. A expec-
tativa é tornar essa ação sistemática
após o curso. “O intercâmbio de in-
formações e de tecnologias é muito
importante, pois nos proporciona um
melhor manejo integrado dos veto-
res”, avaliou Soledad. Já na Repúbli-
ca Dominicana o responsável por
entomologia e controle de vetores,
Angel Solis, conta que o plano de vi-
gilância passou a incluir o monitora-
mento da resistência do A. aegypti
esse ano. Até 2015, o país trabalha-
va apenas com a vigilância de resis-
tência nos mosquitos transmissores
da malária. “Com esse curso, pode-
remos começar a unificar os critérios
e homogeneizar as técnicas para
construir um verdadeiro programa in-
ternacional de vigilância da resistên-
cia”, ponderou Angel.
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PESQUISA

a busca por um trata-
mento para as leishma-
nioses que dispense o
uso de injeções e tenha
menos efeitos colate-

rais, pesquisadores do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) estudam
o uso combinado de dois medicamen-
tos que já estão disponíveis no merca-
do. Apesar de terem sido desenvolvidos
para outros fins, o antidepressivo Imi-
pramina e o antifúngico Miconazol
têm potencial para agir contra os pro-
tozoários do gênero Leishmania, que
causam a doença. Em um artigo pu-
blicado na revista Parasites & Vectors,
os cientistas do Laboratório de Bio-
química de Tripanosomatídeos do IOC

N
Maíra Menezes

A combinação de fármacos combateu
os parasitos e não apresentou efeitos
tóxicos para as células de defesa
(Foto: Gutemberg Brito)
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Mecanismo de
ação: achado
inédito

Embora o potencial leishmanicida da
Imipramina tenha sido observado na dé-
cada de 1980, seu mecanismo de ação
contra os parasitos ainda não tinha sido
descrito e a combinação com outras subs-
tâncias também nunca havia sido testa-
da. Os experimentos feitos com a espécie
Leishmania amazonensis – uma das cau-
sadoras da forma cutânea da infecção –
apontam que o fármaco impede a sínte-
se de uma molécula fundamental para a
sobrevivência dos parasitos: o ergosterol,
tipo de lipídeo que compõe a membra-
na dos micro-organismos, além de parti-
cipar de vias de sinalização intracelular.
De forma inédita, a pesquisa indica que
a Imipramina tem a capacidade de inibir
uma enzima da L. amazonensis chama-
da de C24-metiltransferase, que atua na
fase final da síntese do ergosterol. “Este
é um alvo interessante porque o ergos-
terol não é produzido em células de
mamíferos. Logo, um fármaco que afe-

ta a síntese dessa molécula não deve
prejudicar o organismo dos pacientes”,
comenta Santos.

Utilizado para combater infecções
causadas por fungos, o Miconazol tam-
bém bloqueia a síntese do ergosterol nos
parasitos, porém usando um mecanis-
mo de ação diferente: ele age sobre a
enzima conhecida como C14-desmeti-
lase. De acordo com Andrade Neto, o
fato de os dois fármacos atuarem em
pontos distintos da mesma via bioquí-
mica é positivo para o efeito antiparasi-
tário. Nos testes, a combinação dos
fármacos apresentou efeito aditivo, ou
seja, a ação de um somou-se à do ou-
tro. “Verificamos que não existe anta-
gonismo entre Imipramina e Miconazol.
Com o efeito aditivo, existe o potencial
de usar quantidades menores de cada
um dos fármacos e obter um resultado
melhor”, destaca o pós-doutorando.

Realizados com a forma amastigota
do parasito L. amazonensis – a mesma
etapa do desenvolvimento do parasito
que é encontrada nos pacientes –, os
experimentos mostraram que as doses
isoladas de Imipramina e Miconazol ne-
cessárias para matar cerca de 50% dos

apontam que esses fármacos de uso
oral parecem agir por meio de me-
canismos complementares. Os testes
realizados em culturas de células –
primeira etapa nas pesquisas de no-
vos remédios – indicam que a com-
binação dos compostos permitiria
utilizar doses reduzidas para comba-
ter os micro-organismos.

”Os produtos que já são licencia-
dos passaram por testes de seguran-
ça que estão entre as etapas mais
difíceis e caras do desenvolvimento
de fármacos. Por isso, o reposiciona-
mento de medicamentos é uma es-
tratégia importante na busca por
novas terapias, principalmente con-
tra doenças negligenciadas como as
leishmanioses”, explica o pesquisa-
dor do Laboratório de Bioquímica de
Tripanosomatídeos do IOC e coorde-
nador do trabalho, Eduardo Caio Tor-
res Santos. “A Imipramina e o
Miconazol são conhecidamente se-
guros. Ao associar as duas substânci-
as e reduzir as doses, podemos
diminuir também os riscos de efeitos
colaterais do tratamento”, acrescen-
ta o pós-doutorando Valter Andrade
Neto, do mesmo laboratório e primei-
ro autor do artigo.

Causadas por diferentes espécies
de parasitos do gênero Leishmania, as
leishmanioses podem se apresentar na
forma cutânea, com feridas na pele;
mucosa, com lesões na boca e no na-
riz; ou visceral, com danos em órgãos
como fígado e baço. Em todos os ca-
sos, o tratamento da infecção costu-
ma ser baseado nos antimoniais
pentavalentes, uma classe de remédi-
os utilizada desde a década de 1940,
que pode causar diversos efeitos cola-
terais, incluindo danos ao coração, fí-
gado, pâncreas e rins. Os remédios
estão disponíveis apenas em formula-
ções intravenosas e intramusculares, o
que demanda a administração por um
profissional de saúde. Além disso, nos
casos em que os parasitos apresentam
resistência aos medicamentos antimo-
niais, é necessário recorrer a fármacos
ainda mais tóxicos, como a Anfoterici-
na B e a Pentamidina. A
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parasitos têm a eficácia muito aumenta-
da quando usadas em conjunto, chegan-
do a eliminar 90% dos micro-organismos.
Em comparação, para alcançar o mes-
mo resultado utilizando somente Mico-
nazol, seria necessário dobrar a dose. Os
testes confirmaram ainda que as duas
substâncias – tanto separadas, como
combinadas – não apresentam efeitos
tóxicos para os macrófagos, células de
defesa dos mamíferos que são infecta-
das pelos parasitos.

Próximas etapas
Ressaltando que o estudo ainda

está na fase inicial, os pesquisado-
res consideram que os resultados in-
dicam que a Imipramina pode ser
útil para o tratamento das leishma-
nioses, principalmente pela combi-

nação com outros medicamentos.
Segundo eles, além de agir direta-
mente sobre as leishmanias, o fár-
maco tem a capacidade de inibir a
chegada de colesterol até esses mi-
cro-organismos, o que pode contri-
buir para a eficácia da terapia – um
aspecto que pretendem investigar
nas próximas etapas do trabalho.

“Assim como o ergosterol produ-
zido pelos parasitos, o colesterol pro-
duzido pelas células dos mamíferos
é uma molécula de lipídeo da classe
dos esteróis. Em pesquisas anteriores,
observamos que as leishmanias pas-
sam a captar mais colesterol quando
a síntese do ergosterol é bloqueada
por fármacos. Imaginando que esse
pode ser um mecanismo de escape
desenvolvido pelos parasitos, consi-
deramos que a Imipramina pode as-

sumir um efeito ainda mais importan-
te”, explica Andrade Neto.

Para Santos, é possível que o an-
tidepressivo se torne um coadjuvan-
te na terapia das leishmanioses,
potencializando o efeito de fármacos
do grupo químico do Miconazol – co-
nhecidos como azóis. Segundo o pes-
quisador, as substâncias desse grupo
são muito potentes contra os parasi-
tos do gênero Leishmania nos testes
em laboratório, mas alguns ensaios
clínicos mostraram eficácia reduzida
nos pacientes. “Os azóis são utiliza-
dos há muitos anos para o tratamen-
to de infecções causadas por fungos.
Se a associação com a Imipramina
conseguir resgatar esses medicamen-
tos como opções terapêuticas para as
leishmanioses, teremos um grande
benefício”, afirma.

Segundo Eduardo Caio e Valter, a
Imipramina e o Miconazol bloqueiam
a síntese do ergosterol, molécula
essencial para as leishmanias
(Foto: Gutemberg Brito)
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urante décadas, o ro-
tavírus foi responsável
por surtos de infecções
gastrointestinais e di-
arreia, sobretudo em

crianças menores de 5 anos. Com o
controle baseado em vacinação, este
cenário mudou nos últimos anos,
abrindo espaço para um vírus me-
nos conhecido: o norovírus. Apesar
de ser, hoje, a principal causa das
diarreias provocadas por vírus no
mundo, pouca gente já ouviu esse
nome. Os principais desafios inclu-
em as frequentes mutações genéti-
cas e recombinações do vírus, que
possibilitam a uma pessoa se infec-
tar mais de uma vez e dificultam o
desenvolvimento de uma vacina.
Para entender as origens dos casos
de diarreia, pesquisadores do Insti-
tuto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz)
têm analisado as cepas do vírus que
circulam no Brasil, causando surtos
com diferentes proporções.

D
Lucas Rocha

INVESTIGAÇÃO
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”Durante muito tempo, a incidência
de norovírus esteve associada a ambien-
tes confinados, como creches, asilos ou
navios de cruzeiro. Hoje, a transmissão é
amplamente distribuída e atinge pessoas
de diferentes idades, em diversos locais”,
explica o virologista Tulio Machado Fumi-
an, pesquisador do Laboratório de Virolo-
gia Comparada e Ambiental do IOC. Um
exemplo recente aconteceu em abril,
quando mais de 4 mil pessoas foram in-
fectadas na Espanha após o consumo de
água mineral contaminada. Também re-
centemente, o peso financeiro dos surtos
foi calculado em uma pesquisa da Uni-
versidade Johns Hopkins, dos Estados Uni-
dos: os encargos ao redor do mundo
podem chegar a US$ 64 bilhões por ano,
incluindo gastos de sistemas de saúde e
perda de produtividade.

Em pesquisa publicada na revista
científica Plos One, os pesquisadores
do Laboratório de Virologia Compara-
da e Ambiental encontraram elevadas
taxas de recombinação genética entre
os norovírus associados a surtos ocorri-
dos no Rio Grande do Sul, entre 2004
e 2011. Estudo anterior já havia cons-
tatado que 45% dos surtos de diarreia
identificados na região durante o perí-
odo foram provocados pelo norovírus
– os dados integram a dissertação da
estudante Juliana da Silva Ribeiro An-
drade, desenvolvida no Programa de
Pós-graduação Stricto Sensu em Biolo-
gia Parasitária do IOC.

Segundo Fumian, as mutações ocor-
rem quando duas cepas de diferentes
genótipos de norovírus estão presentes
em um mesmo indivíduo, em uma situ-
ação de coinfecção. “O processo de re-
combinação se desenvolve no interior
das células infectadas. Na etapa de re-
plicação viral, dois genótipos diferentes
dão origem a uma terceira cepa do ví-
rus”, contextualiza ele. Em seguida,
esta nova cepa poderá ser transmitida.

No estudo, foram consideradas 38
cepas circulantes no Rio Grande do Sul,
responsáveis por surtos de diarreia, ob-
tidas a partir de amostras clínicas de pa-
cientes, incluindo 11 cepas do genótipo
GII.4, que é o mais prevalente, além de
27 outras cepas que também circula-
ram na região. Para verificar a presen-
ça de eventos de recombinação, foi

realizado o sequenciamento genético de
todas as amostras. As cepas do tipo GII.4
não apresentaram recombinação gené-
tica. Já entre as 27 amostras dos outros
tipos circulantes do norovírus, 23 foram
identificadas como cepas recombinan-
tes. Isso significa que, em 85% dos ca-
sos, o vírus causador do surto foi derivado
da combinação anterior de dois genóti-
pos diferentes que se “encontraram” em
um mesmo paciente, gerando uma ver-
são recombinante.

”Até o momento havia uma lacuna
de informação no que diz respeito à circu-
lação de cepas recombinantes na popula-
ção brasileira, com apenas um registro
anterior no Norte do país. Vimos que esta
circulação é mais frequente do que se
imaginava e que isso não está restrito a
apenas uma região. Este conhecimento é
de grande relevância, uma vez que o alto
grau de mutações e recombinações é uma

das causas da reinfecção pelos norovírus”,
destaca Fumian.

De acordo com o pesquisador,
conhecer os mecanismos de evolu-
ção desses vírus é fundamental para
o desenvolvimento de um imunizan-
te – a exemplo do que ocorre hoje
com a vacina para gripe, que conta
com uma formulação adaptada aos
vírus circulantes. “Um dos principais
empecilhos para o desenvolvimento
de uma vacina eficaz tem sido a rá-
pida evolução dos norovírus por mu-
tação pontual  e recombinação
genética”, conclui o pesquisador. A
lavagem das mãos com água e sa-
bão antes das refeições ou após usar
o banheiro, e a higienização dos am-
bientes usados para manipular ali-
mentos são algumas das ações que
podem contribuir para a diminuição
da transmissão do norovírus.

Conhecer os mecanismos
de evolução dos norovírus
é fundamental para o
desenvolvimento de um
imunizante, segundo os
pesquisadores
(Foto: Gutemberg Brito)
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nvolvidos no mapea-
mento da diversidade
de micro-organismos
presentes nos espaços
públicos em cidades dos

seis continentes, os pesquisadores do
Consórcio Internacional Metagenô-
mica e Metadesenho do Metrô e Bi-
omas Urbanos, conhecido como
MetaSUB, acompanharam os Jogos
Olímpicos e Paralímpicos do Rio de
Janeiro de um ponto de vista inédi-
to. Enquanto mais de 1 milhão de
visitantes passaram pela cidade para
assistir às competições, os cientistas
visitaram estações de metrô para
coletar amostras e analisar a trans-
formação provocada pelos eventos
no microbioma carioca.

E
Maíra Menezes

PESQUISA
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Batizado de Olimpioma, o pro-
jeto foi coordenado na capital flu-
minense pelo pesquisador Milton
Ozório Moraes, chefe do Labora-
tório de Hanseníase do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz). Se-
gundo ele, trilhões de micro-or-
ganismos habitam o corpo de
qualquer indivíduo saudável, de-
sempenhando funções relevantes
para a saúde. “Uma vez que as
Olimpíadas trouxeram visitantes de
todas as regiões do planeta para o
Rio e grande parte deles passou
pelas estações de metrô, podere-
mos verificar o impacto desse fluxo
de pessoas sobre a diversidade de
micro-organismos que normalmen-
te existe nesses locais”, afirmou o
pesquisador.

Líder do MetaSUB em São
Paulo e coordenador-adjunto do
projeto Olimpioma, o pesquisador
Emmanuel Dias-Neto, do A. C. Ca-
margo Cancer Center, ressalta que
estes foram os primeiros eventos
mundiais nos quais a migração de

bactérias, fungos,
vírus e outros seres
microscópicos foi
estudada. “Vamos
analisar como os mi-
cro-organismos são
transportados com
as pessoas e como
eles podem perdurar
de algum modo na
cidade-sede, levan-
do assim a relevan-
tes consequências
no contexto de saú-
de pública local”,
destacou.

Iniciada antes do
período dos Jogos, a
coleta de amostras
foi realizada duran-
te as Olimpíadas e
seguiu nas Paralim-
píadas e após a con-
clusão dos eventos.
Em todas as etapas,
o material foi coleta-
do dentro de compo-
sições de metrô e em
nove estações com

grande fluxo de passageiros: Vicente
de Carvalho, Del Castilho, Maracanã,
Central, Carioca, Saens Peña, Bota-
fogo, Cardeal Arcoverde e General
Osório. Ao todo, foram coletadas mais
de mil amostras.

O consórcio internacional Meta-
SUB surgiu a partir da pesquisa de
Christopher Mason, professor asso-
ciado de fisiologia, biofísica e ge-
nômica computacional no Instituto
de Biomedicina Computacional, do
Weill Cornell Medicine, nos Estados
Unidos, líder da iniciativa. Em 2013,
ele e sua equipe mapearam o mi-
crobioma do metrô de Nova York.
Segundo o pesquisador, os sistemas
de transporte de massa das cidades
são os maiores locais de troca de
DNA e RNA entre as pessoas no
mundo, refletindo o microbioma de
bilhões de indivíduos.

“Estudamos estes sistemas para
construir um mapa do microbioma,
o que pode levar à descoberta de
novas espécies e novos métodos de
análise forense de DNA. Também
buscamos acompanhar os marcado-
res genéticos de resistência aos an-
timicrobianos e pesquisar novos
genes de biossíntese em micro-orga-
nismos desconhecidos, que podem
ser capazes de produzir antibióticos”,
disse Mason, que também atua como
WorldQuant Research Foundation
Scholar, no Weill Cornell Medicine.

Para investigar a diversidade de
micro-organismos no ambiente, os
pesquisadores utilizam um cotonete
especial com fibras sintéticas – cha-
mado de swab – e coletam amos-
tras de superfícies como bancos,
corrimão e terminais de autoatendi-
mento. No laboratório, todo o ma-
terial genético encontrado é extraído
e sequenciado. Em seguida, as se-
quências de DNA são analisadas para
identificar as espécies presentes. Em
junho, os pesquisadores do MetaSUB
realizaram o primeiro dia de amos-
tragem global de DNA, com coleta
de amostras em 56 cidades de 33
países nos seis continentes. O obje-
tivo é que a avaliação do Olimpio-
ma seja realizada novamente nos
Jogos de Tóquio, em 2020.
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empre que uma amos-
tra é coletada de um
paciente com gripe, exis-
te a possibilidade de que
ela revele a presença de

uma nova variedade do vírus influenza,
causador da infecção. Por conta da trans-
missão respiratória, as novas variedades
do vírus têm potencial para provocar
surtos e até mesmo uma pandemia em
escala global. Embora não seja frequen-
te – e por isso, apenas quatro pandemi-
as de gripe foram registradas desde
1918 –, a possibilidade de impactos tão
relevantes deixa clara a importância do
monitoramento permanente desses mi-
cro-organismos. A vigilância sobre as
mudanças naturais do vírus é um dos
trabalhos de rotina no Instituto Oswal-
do Cruz (IOC/Fiocruz), que atua como
referência nacional em influenza para
o Ministério da Saúde por meio do La-
boratório de Vírus Respiratórios e do
Sarampo. O Instituto foi anfitrião do
curso Vigilância laboratorial: seleção,

S
Maíra Menezes e Max Gomes

Vigilância contra a gripe
PARCERIA

processamento e envio de amostras para
diagnósticos de influenza e outros vírus
respiratórios, promovida junto à Orga-
nização Pan-Americana de Saúde
(Opas) e com apoio do Ministério da
Saúde. A capacitação reuniu profissio-
nais dos 27 Laboratórios Centrais (La-
cens) dos estados e do Distrito Federal
e dos centros de referência regionais
para influenza no país, localizados no
Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e
no Instituto Evandro Chagas, no Pará.

“A vigilância dos vírus influenza tem
vários objetivos. Um dos principais é
monitorar as linhagens que estão circu-
lando, em cada país e globalmente, para
decidir sobre as cepas que serão incluí-
das na vacina da gripe do ano seguinte.
Além disso, uma vez que esse vírus pode
mudar bastante, é possível o aparecimen-
to de novos subtipos com potencial pan-
dêmico, como aconteceu em 2009
[quando surgiu o vírus A(H1N1)pdm09,
nomenclatura estabelecida como forma
de diferenciar a variante do vírus em re-

lação à que circulou até 2008]. Para sa-
ber disso, precisamos do monitoramen-
to com dados gerados por uma rede de
laboratórios, como existe no Brasil”, ex-
plicou a pesquisadora Marilda Siqueira,
uma das organizadoras do curso e che-
fe do Laboratório de Vírus Respiratórios
e do Sarampo do IOC.

Na mesa de abertura do evento,
estiveram presentes Marilda Siqueira;
o assessor da Vice-Presidência de La-
boratórios de Referência da Fiocruz,
Marco Aurélio Horta; a coordenadora-
geral de laboratórios do Ministério da
Saúde, Mariana Pastorello Verotti; a res-
ponsável pela área de vigilância da in-
fluenza no Ministério da Saúde,
Walquíria Almeida; e a consultora in-
ternacional especialista em laboratóri-
os da Opas Juliana Leite. A atual
situação econômica, política e sanitá-
ria do Brasil foi lembrada pelos partici-
pantes, que ressaltaram a relevância da
atuação dos profissionais e das institui-
ções da área da saúde nesse contexto.

Fiocruz foi anfitriã de curso, promovido junto à Opas, que reuniu equipes dos 27 laboratórios
centrais e dos centros de referência para discutir monitoramento do vírus influenza

Em três dias, profissionais
discutiram diversos aspectos
da vigilância laboratorial do
vírus influenza
(Foto: Gutemberg Brito)
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Do local
ao global

Além de discussões sobre meto-
dologias para diagnóstico laboratori-
al e identificação das linhagens dos
vírus influenza, o treinamento contou
com espaços para troca de experiên-
cias e para apresentação das pers-
pectivas nacionais e internacionais
sobre o tema. A consultora Juliana
Leite ressaltou que os profissionais
que atuam na ponta do processo de
vigilância devem ter a compreensão
da relevância global das suas ações.
“A vigilância da influenza envolve
uma cadeia que, no Brasil, começa
nos Lacens e passa pelos centros de
referência regionais até chegar ao
centro de referência nacional, que é
responsável por enviar informações e
amostras para o centro colaborador
da OMS nas Américas. Cada amos-
tra que chega aos laboratórios é precio-
sa. A boa coleta e o bom processamento
das amostras são a base para toda a
vigilância da influenza”, enfatizou.

Dos 27 Lacens do Brasil, 19 já
são capacitados para realizar análi-
ses pela técnica de RT-PCR em tem-
po real, que permite identificar os
subtipos do vírus influenza A. As uni-
dades que ainda não contam com a

metodologia enviam as amostras
para avaliação nos centros de refe-
rência regional, já que a detecção
dos subtipos – como H1N1, linhagem
da influenza pandêmica, ou H5N1,
causador da gripe aviária, por exem-
plo – é fundamental tanto para a ela-
boração da vacina como para a
detecção de novos patógenos. Amos-
tras prioritárias para testes também
são encaminhadas para os centros
de referência por todos os laborató-
rios para análises aprofundadas. Em
alguns casos, até mesmo o sequen-
ciamento genético dos vírus pode ser
necessário, o que é feito no nível de
referência nacional.

Segundo Mariana Verotti, do Mi-
nistério da Saúde, a atuação coorde-
nada da rede é essencial para a
agilidade da resposta à influenza. “A
realização de um curso voltado para
as equipes técnicas é muito importan-
te não apenas pela capacitação ofe-
recida, mas pela troca de experiências
e pela possibilidade de traçar um pa-
norama da situação da vigilância la-
boratorial da influenza no Brasil”,
declarou.

Por se tratar de um país continen-
tal, que reúne diferentes padrões cli-
máticos, o Brasil apresenta um cenário
variado quanto à circulação dos vírus
influenza. De caráter sazonal, a gripe
costuma acontecer, sobretudo, no in-

verno, mas o período de maior inten-
sidade da doença pode durar até 12
semanas no país, começando mais
cedo em algumas regiões e acaban-
do mais tarde em outras. Atualmen-
te, cerca de 250 unidades de saúde
distribuídas por todas as regiões atu-
am como sentinelas para detecção da
doença, realizando a coleta de infor-
mações e amostras nos casos de Síndro-
me Gripal (SG) e Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG), em que o paci-
ente necessita de internação. Além
disso, desde a pandemia de gripe de
2009, existe um sistema de vigilância
universal dos casos de síndrome res-
piratória aguda grave.

De acordo com Walquíria Almei-
da, do Ministério da Saúde, os dados
epidemiológicos, combinados com os
resultados laboratoriais, podem con-
tribuir para melhorar a assistência aos
pacientes. “A influenza provoca mor-
talidade e tem um impacto importan-
te na saúde pública. Por isso, é
necessário prevenir e controlar a sua
ocorrência. Com as informações que
reunimos a cada ano, conseguimos
avaliar, por exemplo, os fatores de
risco para o desenvolvimento de ca-
sos graves, como a idade dos paci-
entes e a existência de comorbidades.
Essas informações são úteis para os
profissionais que fazem o atendimen-
to”, afirmou.

Profissionais dos 27 Laboratórios Centrais (Lacens) dos
estados e do Distrito Federal e dos centros de referência
regionais para influenza participaram do treinamento
(Foto: Gutemberg Brito)
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m estudo liderado pelo
Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz), que de-
tectou pela primeira
vez mosquitos Aedes

aegypti do Rio de Janeiro naturalmen-
te infectados com o vírus zika, teve
resultados completos publicados. Os
dados haviam sido anunciados em
maio de 2016. O artigo publicado na
seção Zika Fast Track da revista cientí-
fica Memórias do Instituto Oswal-
do Cruz é o primeiro a relatar a
presença do vírus zika em mosquitos
A. aegypti na América do Sul. Para os
autores, a pesquisa reforça o papel do
A. aegypti na transmissão da doença,
já que a presença do vírus não foi de-
tectada em nenhuma outra espécie
coletada ao longo do estudo.

No trabalho, foram analisados cer-
ca de 1,7 mil insetos de diferentes es-
pécies capturados dentro e no entorno
das residências de pacientes com sus-
peita de zika. A infecção natural foi
detectada em três grupos de A. aegyp-
ti, sendo dois compostos por fêmeas e
o terceiro por um inseto macho. Uma
vez que os machos não se alimentam

U
Maíra Menezes

de sangue e, portanto, não podem
contrair o vírus de pessoas doentes, o
achado aponta para a hipótese de
transmissão vertical – quando a fêmea
infectada passa o vírus para os filhotes
– ou durante o acasalamento.

Coordenado pelo Laboratório de Mos-
quitos Transmissores de Hematozoários do
IOC, o estudo contou com a colabo-
ração do Laboratório de Biologia
Molecular de Flavivírus do Instituto e
do Laboratório de Pesquisa Clínica em
Doenças Febris Agudas do Instituto
Nacional de Infectologia Evandro Cha-
gas (INI/Fiocruz). A Secretaria Munici-
pal de Saúde do Rio apoiou as coletas.

Um ano de
levantamento

Para realizar o estudo, a equipe
do laboratório visitou as residências
de pacientes com suspeita de zika no
Rio de Janeiro entre junho de 2015 e
julho de 2016. Os mosquitos foram
aspirados no interior e no entorno dos
imóveis. O esforço resultou na coleta
de quase 600 A. aegypti, 26 Aedes

PESQUISA
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Equipe coletou mosquitos no interior e no entorno de residências
de pacientes com suspeita de zika (Foto: Josué Damacena)

albopictus e cerca de 1,1 mil Culex
quinquefasciatus – espécie popular-
mente conhecida como pernilongo ou
muriçoca. Considerando a espécie, o
gênero e o local de coleta, os insetos
foram divididos em grupos, chama-
dos pelos cientistas de pools. A pre-
sença do vírus zika nos mosquitos foi
investigada com dois métodos mole-
culares: RT-PCR em tempo real e RT-
PCR, que permitem identificar a
presença do material genético dos
patógenos nas amostras.

Dos 198 pools de A. aegypti três
estavam naturalmente infectados,
sendo um formado por três fêmeas
de Realengo, na Zona Oeste da ca-
pital fluminense; outro por uma fê-
mea de Coelho da Rocha, em São
João de Meriti, na Baixada Fluminen-
se; e o terceiro por um macho dessa
mesma localidade. Nos insetos de
Realengo, os pesquisadores obtive-
ram o sequenciamento do material
genético dos patógenos detectados.
Foi observada semelhança com ou-
tros vírus zika sequenciados durante
a atual epidemia nas Américas. Dos
21 pools de A. albopictus e 249 po-
ols de C. quinquefasciatus, nenhum
apresentou o vírus.

Resultados
internacionais

A identificação de mosquitos in-
fectados no campo é uma etapa cen-
tral para determinar a espécie que
atua como vetor de uma doença. Esse
achado indica que os insetos são ca-
pazes de se infectar naturalmente ao
sugar o sangue de pessoas doentes, o
que complementa os resultados dos
testes de competência vetorial anteri-
ormente realizados pelo laboratório.
Nestes experimentos os insetos são
alimentados artificialmente com san-
gue contendo o vírus e análises iden-
tificam se eles são capazes de liberar
a forma ativa do patógeno na saliva,
indicando potencial para transmitir a
doença pela picada.

No caso do vírus zika, A. aegypti
naturalmente infectados já tinham

sido encontrados na África e na Ásia.
Em julho deste ano, um estudo pu-
blicado na revista científica Journal
of Infeccious Diseases por pesquisa-
dores da Universidade do Texas Me-
dical Branch relatou a presença de
mosquitos A. aegypti com infecção
natural no México. A competência
vetorial da espécie também foi de-
monstrada. Em março, cientistas do
Laboratório de Mosquitos Transmis-
sores de Hematozoários do IOC e do
Instituto Pasteur publicaram um es-
tudo apontando a capacidade de
transmissão do vírus zika pelos A.
aegypti do Brasil. Neste contexto, os
pesquisadores consideram que a de-
tecção de infecção natural em mos-
quitos do Rio de Janeiro reforça a
caracterização do A. aegypti como vetor

primário da doença durante a atual epi-
demia no continente americano.

Os cientistas destacam que o tra-
balho aponta a necessidade de in-
vestigar como ocorre a transmissão
do vírus zika para os mosquitos ma-
chos e qual a relevância desse fenô-
meno na propagação da doença. Um
achado semelhante foi realizado em
2011, no Senegal, quando pesqui-
sadores encontraram insetos machos
da espécie Aedes furcifer infectados
com o vírus zika em um vilarejo. A
transmissão vertical do patógeno ou
durante o acasalamento são as prin-
cipais hipóteses para explicar essa
contaminação, que pode contribuir
para permanência do vírus no ambi-
ente mesmo na ausência de casos
em pacientes.
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riado em 1976 com a
missão de produzir me-
dicamentos para aten-
der às necessidades da
população brasileira, o

Instituto de Tecnologia em Fármacos
(Farmanguinhos/Fiocruz) chega aos 40
anos com o olhar no futuro. Devido à
mudança do perfil epidemiológico da
população brasileira, a unidade redi-
recionou sua estratégia de produção.
Farmanguinhos vem absorvendo co-
nhecimento técnico-científico para
produzir medicamentos de alta com-
plexidade tecnológica e maior valor
agregado, estratégia viabilizada por
meio de Parcerias de Desenvolvimen-
to Produtivo (PDP).

Desta forma, a unidade da Fiocruz
responsável pela produção de medica-
mentos continua exercendo seu papel
estratégico para o país no que concer-
ne à assistência farmacêutica no âm-
bito da saúde pública: além de
corresponder às demandas voltadas
para doenças negligenciadas, em bre-
ve Farmanguinhos vai fabricar os pro-
dutos dessas parcerias e, com isso,
ajudar o Brasil a superar a dependên-
cia internacional em parte deste nicho.
Para receber os novos produtos, serão
feitas obras de adequação da área fa-
bril do Complexo Tecnológico de Me-
dicamentos (CTM), planta industrial
com 40 mil metros quadrados localiza-
da em Jacarepaguá, na Zona Oeste do
Rio de Janeiro.

Segundo a vice-diretora de Opera-
ções e Produção, Elda Falqueto, a pre-
visão é de que as obras sejam
concluídas num período de nove me-
ses. “Num primeiro momento serão
fabricados três medicamentos: Tacroli-
mo, Atazanavir e Pramipexol”, frisa.
Ela explica que o transtorno causado
pelas obras valerá a pena, principal-

C
Alexandre Matos

mente pelo legado que ficará. “Para
receber os demais produtos das PDP,
por exemplo, não será necessário fa-
zer novas adequações nas fábricas”,
observa.

Se os transtornos são inevitáveis,
Elda ressalta, entretanto, que um gran-
de benefício para a instituição é a aqui-
sição dos novos equipamentos. Para
produzir o Pramipexol, por exemplo,
Farmanguinhos disporá de uma área
nova com o sistema totalmente fecha-
do. “Isto significa que, após a adição
da matéria-prima, não haverá mais
manipulação dos insumos pelos técni-
cos. Esse sistema visa não somente
proteger o processo produtivo como
também o operador e o ambiente, uma
vez que não haverá particulado (partí-
culas em suspensão no ar) nas salas”,
explica a farmacêutica. Ela diz que esse
processo reduz o tempo de produção,
já que elimina algumas etapas.

Primeiros frutos
O Pramipexol é um anti-parkiso-

niano considerado uma das princi-
pais terapias contra a doença de
Parkinson, enfermidade degenerati-
va do Sistema Nervoso Central. Atu-
almente, é o único dessa classe
disponível no Brasil. O Atazanavir é
o antirretroviral mais utilizado no tra-
tamento de pessoas que vivem com
HIV/Aids no país. De acordo com o
Ministério da Saúde, atualmente
47,6 mil pessoas fazem uso do me-
dicamento. O Tacrolimo é um imu-
nossupressor, medicamento usado
para evitar a rejeição de rins trans-
plantados.

Além desses três medicamentos
iniciais, futuramente Farmanguinhos
produzirá outros nove também pro-
venientes de PDP. A lista é compos-

ta pelos antirretrovirais Duplivir
(Lamivudina+Tenofovir), Triplivir
(Lamivudina+Tenofovir+Efavirenz);
pelo tuberculostático 4 em 1 (Rifampi-
cina + Isoniazida + Etambutol + Pirazi-
namida); por Budesonida+Formoterol
(antiasmático); Cabergolina (agonista
dopaminérgico); pelos oncológicos Me-
silato de Imatinibe e Docetaxel. Tam-
bém constam da lista o Sevelâmer (para
controle de fósforo no sangue do paci-
ente com doença renal crônica em di-
álise); o imunossupressor Sirolimo; e a
Insulina Humana Recombinante (hormô-
nio para controle da diabetes).

Legado
tecnológico

O gerente de Projetos Industriais,
Alexandre Moore, informa que as PDP
só trouxeram benefícios para Farman-
guinhos. “Adquirimos uma encapsula-
dora que trabalha com baixa dosagem
(da substância ativa). No caso do Ta-
crolimo, por exemplo, é preciso um
equipamento de alta confiabilidade
devido à quantidade que deve ser mi-
nuciosamente calculada”, ressalta.

Esse mesmo equipamento possi-
bilitará ao Instituto a incorporação de
outra tecnologia: o encapsulamento
em pellets. “São microesferas com o
princípio ativo transportados numa
cápsula. Essas microesferas liberam o
fármaco no organismo de forma con-
trolada. Isso é importante porque o
medicamento poderá ter uma ação
mais eficaz”, explica Elda Falqueto.
“Fizemos um acordo com o laborató-
rio francês Servier, que nos transferirá
a tecnologia de produção em pellets.
A partir do momento que dominarmos
esse conhecimento, poderemos inovar
com o uso dele em outros medicamen-
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tos”,  sa l ienta a v ice-diretora.
A previsão é de que, em breve, téc-
nicos do Laboratório de Tecnologia
Farmacêutica (LTF) e da Produção
comecem a capacitação junto à Ser-
vier. A aquisição de outros equipa-
mentos modernos, segundo Elda,
abrirá a possibilidade de novos estu-
dos do LTF sobre outros medicamen-
tos.  De acordo com ela, a renovação
do parque fabril de Farmanguinhos
se iniciou com a renovação das utili-
dades necessárias ao incremento de
produção, como ar-condicionado,
água, ar-comprimido, dentre outros.
“Estamos focados na inspeção da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS)
às instalações da unidade com vis-
tas à pré-qualificação do ASMQ,
período em que a produção terá que
estar em operação, fabricando este
medicamento”, enfatiza.

Inovador, o ASMQ reúne dois prin-
cípios ativos em um único comprimi-
do: artesunato (AS) + mefloquina
(MQ). Desenvolvido em parceria com
a Iniciativa Medicamentos para Doen-
ças Negligenciadas (DNDi, na sigla em
inglês), este antimalárico é capaz de
curar pacientes com malária em até
três dias.  “Após inspeção, contamos
com o fechamento da licitação da
obra para iniciarmos as atividades de
reforma e adequação da fábrica para
as Parcerias de Desenvolvimento Pro-
dutivo”, assinala Elda.

Desenvolvimento
tecnológico

Paralelamente à produção de
medicamentos, a área de Desenvol-
vimento Tecnológico vem se preparan-
do para absorver tecnologias. “Os
governos sempre criaram políticas in-
dustriais. Nas décadas de 50 e 60
foram o petróleo, os automóveis e
outros segmentos. No início do ano
2000 tivemos a licença de patentes
para a área de antirretrovirais e a
política de produtos genéricos. Por-
tanto, essa absorção da tecnologia
que estamos vivendo atualmente não
é importante somente para Farman-

guinhos, mas também para o Brasil”,
observa a coordenadora de Desenvol-
vimento Tecnológico, Kátia Menezes.

Neste sentido, além da produção
dos medicamentos por Farmangui-
nhos, os acordos compreendem tam-
bém a nacionalização da tecnologia
do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA)
a ser fabricado por uma farmoquími-
ca nacional. Além de suprir o Siste-
ma Único de Saúde (SUS) com
produtos estratégicos, Farmanguinhos
ajuda a fortalecer a indústria farmo-
química brasileira.

“Não havia para a área da saúde
uma política industrial com a preocu-
pação de produzir também os IFA.
Para se ter uma ideia da importância
da estratégia, se o Brasil ficasse iso-
lado do resto do mundo (antes das
PDP), não teríamos praticamente ne-
nhum medicamento com produção
inteiramente nacional (incluindo os
princípios ativos)”, assinala Kátia.

Ela explica que as parcerias são
a forma mais rápida. “A pesquisa é
importante, dá saltos inovadores,
mas demora pelo menos 20 anos
para conseguir chegar a um medi-
camento, isso considerando a par-
tir do momento em que se identifica
uma substância ativa. Significa que
é um tempo muito longo e a um
custo muito alto. A forma mais rá-
pida e menos onerosa é por meio
de parceria. É o processo que te-
mos”, avalia. Segundo Kátia, uma
tecnologia de determinado produto
pode ser aplicada em outros medi-
camentos. “Essa é uma das possi-
bi l idades. Conseguimos ganhar
tempo a partir desse conhecimento
e temos uma grande oportunidade
de formação de mão-de-obra qua-
lificada”, pontua.

Ela lembra que, por se tratar de
uma política industrial, as PDP aca-
bam estimulando a abertura de mer-
cados, impulsionando o crescimento
de outras indústrias de serviços. “A
única falha nesse processo, infeliz-
mente, foi não ter observado melhor
a questão que envolve impostos so-
bre importação. A maior parte dos
equipamentos é importada. A políti-

ca deveria ter diminuído ou isenta-
do as tributações para produtos ine-
rentes às PDP”, critica. “Por outro
lado, uma ótima iniciativa diz res-
peito aos registros de medicamen-
tos,  já  que a Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária) está
dando prioridade aos produtos das
PDP”, salienta.

Outros produtos
Ao longo dos últimos 40 anos, Far-

manguinhos já fabricou mais de 20 bi-
lhões de unidades farmacêuticas de
medicamentos para tratar as mais di-
versas patologias, principalmente as
chamadas doenças negligenciadas.
Elas são assim denominadas por se tra-
tarem de enfermidades desprezadas
pelas indústrias farmacêuticas em fun-
ção do baixo custo dessa categoria de
medicamentos.

As principais doenças negligencia-
das são malária, doença de Chagas,
doença do sono (tripanossomíase hu-
mana africana, THA), leishmaniose vis-
ceral, filariose linfática, dengue e
esquistossomose. Além dessas patolo-
gias, Farmanguinhos produz medica-
mentos para os programas de atenção
básica. Com uma planta fabril versátil,
em 2016 produziu antivirais, antirretro-
virais, anti-hipertensivos, antimaláricos,
antibióticos, antipsicóticos e vitaminas,
estas destinadas ao programa de su-
plementação coordenado pelo Minis-
tério da Saúde.

Ao todo, o portfólio engloba 35
medicamentos. São antianêmicos,
penicilínicos, antimaláricos, antilipê-
micos, anti-hipertensivos, ansiolíticos
simples, antiparasitários, antipark-
soniano, antirretrovirais, tuberculostáti-
cos, anticonvulsivantes, antidiabéticos,
neurolépticos, antineoplásicos, antiviró-
ticos, anti-helmínticos do trato gastroin-
testinal, suplementos minerais,
antianêmicos e imunossupressor. A
unidade está também apta a fabricar
produtos para uso em ginecologia e
obstetrícia e outros medicamentos não
enquadrados em classes terapêuticas
específicas, mas que podem ser usados
no tratamento de várias enfermidades.
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Para receber os novos
produtos, serão feitas
obras de adequação da
área fabril do Complexo
Tecnológico de Medica-
mentos (Foto Edson Silva)

Além do Pramipexol, do
Tacrolimo e do Atazanavir,
futuramente Farmanguinhos
produzirá outros nove
medicamentos também
provenientes de PDP (Foto
Edson Silva)
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Brasil é o principal mer-
cado farmacêutico da
América Latina e o sex-
to do mundo. Apesar da
posição de destaque, o

país importa quase todo o Insumo Far-
macêutico Ativo (IFA) usado na fabri-
cação de medicamentos. Trata-se do
principal ingrediente do medicamento,
responsável pela ação terapêutica do

O
Alexandre Matos
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produto. Com o objetivo de reduzir a
dependência do Brasil nesta área, o
Instituto de Tecnologia em Fármacos
(Farmanguinhos/Fiocruz) construirá o
Centro de Referência Nacional em Far-
moquímica, voltado para pesquisa e
desenvolvimento de princípios ativos.
A estrutura será erguida em um terre-
no de 7 mil m2 cedido pela parceira
na iniciativa, a Universidade Federal

do Rio de Janeiro (UFRJ), em espaço
situado no Parque Tecnológico da ins-
tituição acadêmica, na Zona Norte do
Rio de Janeiro.

De acordo com especialistas, a fa-
bricação de IFA pela indústria farmo-
química é tão estratégica para uma
nação quanto a produção farmacêuti-
ca. Isto porque o domínio da tecnolo-
gia para a fabricação de fármacos
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permitiria ao país não depender mais
de matéria-prima importada. No caso
do Brasil, diminuiria custos com a aqui-
sição dos insumos e, com isso, garanti-
ria a ampliação do acesso da população
a medicamentos essenciais, por meio
do SUS.

O ex-vice-presidente de Produção
e Inovação em Saúde da Fiocruz, Jor-
ge Bermudez, liderou a equipe que
desenvolveu o estudo Avaliação do
setor produtivo farmoquímico nacio-
nal: capacitação tecnológica e pro-
dutiva , que mapeou a indústria
farmoquímica nacional em duas oca-
siões: 2004-2007 e 2011-2013. Para
se ter uma ideia da dimensão do
desafio, os autores constataram que
o Brasil, à época, tinha apenas 36
indústrias farmoquímicas, sendo que
nenhuma produzia o IFA para anti-
bióticos, cenário este que persiste.

“Caso haja qualquer intercorrên-
cia internacional que impeça os prin-
cípios ativos destes medicamentos
chegarem ao Brasil, o país correrá o

risco de ficar sem antibióticos”, aler-
tou o diretor de Farmanguinhos, Hay-
ne Felipe. Segundo ele, dentro da
cadeia produtiva, a fabricação de IFA
é a etapa mais importante.

“Apesar de atualmente termos
uma indústria farmacêutica bem desen-
volvida no país, somos extremamente
dependentes de importação de princí-
pios ativos. Vivemos, hoje, com a falta
de antibióticos no Brasil, principalmen-
te da benzilpenicilina. Se os fabrican-
tes optarem por não produzirem mais,
ou aumentarem muito o preço, isso cria
barreiras muito sérias”, observou. “O
sistema de saúde está com dificulda-
des para enfrentar a sífilis congênita,
exatamente por não termos mais a pro-
dução do antibiótico. Por isso, é muito
importante trabalharmos na construção
desse projeto”, concluiu o diretor.

Especialistas afirmam que o ce-
nário é adverso, principalmente por-
que a saúde pública brasileira vem
sendo estrangulada há, pelo menos,
20 anos. Ainda na década de 1990,

por exemplo, a política industrial
equivocada enfraqueceu o setor far-
moquímico nacional e levou o Brasil
à dependência de matéria-prima im-
portada. Neste sentido, Hayne
salientou a importância de se ter
como objetivo o desenvolvimento de
inovações radicais e incrementais. E
contribuir na formação de recursos
humanos. “Para isso, nada melhor
do que um parque tecnológico num
campus universitário para nos ajudar
nesse projeto”, avaliou.

O diretor explicou ainda que o Cen-
tro será um polo inicial de desenvolvi-
mento e de formação de recursos
humanos para que a indústria farmo-
química brasileira retome seu caminho,
principalmente com a experiência das
Parcerias de Desenvolvimento Produti-
vo (PDP). “Nossa expectativa é de que,
com o esforço de construção do Cen-
tro, continuemos ajudando a implan-
tação de uma política industrial
brasileira, principalmente na área far-
moquímica”, assinalou.

O diretor de Farmanguinhos, Hayne Felipe, o reitor da UFRJ, Roberto Leher, e o então
presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha, no lançamento do projeto (Foto Peter Ilicciev)
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Assim como Hayne Felipe, o então
presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha, re-
forçou, no lançamento do projeto, a im-
portância da participação decisiva da
instituição nas políticas de saúde pública.
“O SUS será um ideário sem base se nós
não tivermos a capacidade de pesquisa de
inovação de base produtiva nacional”,
observou. Segundo Gadelha, a partir dos
últimos 15 anos a saúde assumiu um pa-
pel significativo no processo de estímulo à
inovação e à base produtiva nacional.
“Quando pegamos um elemento desse
processo, que é a parte de síntese quími-
ca, fundamental para se obter o conheci-
mento, para que detenhamos a tecnologia
e, num momento de crise, o setor público
possa entrar para fazer a produção dire-
ta”, explicou.

Investir em
conhecimento

Ex-secretário de Ciência, Tecnologia
e Insumos Estratégicos do Ministério da
Saúde, o pesquisador da Escola Nacional
de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp/
Fiocruz) Carlos Gadelha afirmou que a in-
dústria farmoquímica é uma questão em-
blemática no Brasil. “Não pode um país
com mais de 200 milhões de pessoas
depender da oferta internacional de fár-
macos”, criticou. Especialista em política
industrial especificamente para a saúde
pública, Gadelha acreditou que a parceria
entre Fundação e a UFRJ vem em ótima
hora. “Porque poderá avançar em várias
áreas, agregando conhecimento técnico-
científico, e reafirmando a política indus-
trial brasileira. A Fiocruz tem que entrar
no núcleo do conhecimento estratégico
de ciência e tecnologia. Sem esse conhe-
cimento, o SUS não é viável”, enfatizou.

Segundo o pesquisador, o Brasil gasta
hoje cerca de U$ 8 bilhões com produtos
para a saúde. Desses, 75% somente com
fármacos e medicamentos. “Investir no
Complexo Econômico e Industrial da Saúde
(Ceis) é crucial para fortalecer a área de
produção e inovação em saúde, sem a qual
o Sistema Único de Saúde fica vulnerável.
Essa, portanto, é mais uma estratégia que
visa dar sustentabilidade ao SUS. Se não
buscar a inovação, ou seja, não tiver co-
nhecimento, não conseguirá oferecer aces-

Estrutura
e atuação

A concepção do Centro de Referên-
cia Nacional em Farmoquímica prevê uma
estrutura de pesquisa e desenvolvimento
de moléculas farmacêuticas ativas. Após
o desenvolvimento das substâncias em
escala-piloto, os resultados ficarão à dis-
posição para transferência de tecnologia
para as indústrias farmoquímicas. Caso
haja interesse, estes laboratórios produzi-
rão o IFA em escala industrial.

A grande novidade do projeto é a cons-
trução de uma planta-piloto acoplada aos
laboratórios de pesquisa, área necessária
ao aumento de escala do produto. As pró-
ximas etapas serão a elaboração do proje-
to executivo, em 2017. Isto pronto, a
construção do edifício deve começar em
2018. Por fim, ele será equipado com a
estrutura tecnológica necessária. A previ-
são é de que em 2019 comecem as ati-
vidades do Centro, reafirmando o
compromisso da unidade com o SUS.

so da população aos serviços de saúde, o
que, aliás, é um direito garantido pela
constituição”, apontou.

Esforços
e desafios

Neste cenário desafiador, o reitor
da UFRJ, Roberto Leher, ressaltou a im-
portância da iniciativa conjunta. “Con-
cretiza um desejo das duas instituições
em somar esforços em defesa da cons-
trução de bases tecnológicas e científi-
cas para que o país possa ter maior
infraestrutura e autonomia na produ-
ção de fármacos de diversos tipos”.

Leher avaliou que a ideia é expandir
essa relação para uma cooperação aca-
dêmica, como uma pós-graduação em
pesquisa. “Compartilhamento de espaços
de pesquisa de modo que as duas institui-
ções possam alterar o tamanho da base
científica e desenvolvimento em defesa
dos interesses maiores da sociedade bra-
sileira, particularmente em pesquisa e de-
senvolvimento na área da biotecnologia
e da química de fármacos. Queremos de-
senvolver a produção de biofármacos, que
também é algo que entendemos ser muito
estratégico para o Sistema Único de Saú-
de”, concluiu o reitor.

De acordo com o trabalho realiza-
do pela equipe liderada por Bermudez,
as principais classes terapêuticas de IFA
produzidos no Brasil atualmente são
analgésicos, anestésicos, ansiolíticos/
relaxantes musculares, antidepressivos/
antimaníacos, antivirais, antibacterianos
e anti-helmínticos. O relatório sugere
que é preciso expandir a produção de
IFA de oncológicos, bem como ampliar
a fabricação de fármacos para Sistema
Nervoso Central (SNC), sistema cardio-
vascular e para doenças negligenciadas.

Segundo os autores, os dados pode-
rão ser utilizados para subsidiar o Estado
na implementação de políticas industri-
ais que visem ao fortalecimento deste
setor estratégico para a saúde pública.
Algumas das iniciativas são a criação de
Parcerias de Desenvolvimento Produtivo
(PDP), das quais Farmanguinhos vem
participando ativamente, e a própria
construção do Centro de Referência Na-
cional em Farmoquímica.
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Instituto de Tecnologia em
Fármacos (Farmanguinhos/
Fiocruz) concluiu, recente-
mente, a produção dos pri-
meiros cristais de Insulina

Humana Recombinante desenvolvidos
pela equipe do Laboratório de Bioprodu-
tos, vinculado à Divisão de Biotecnologia.
Com isso, a unidade passa a ter capaci-
dade de reproduzir todas as etapas do
processo de produção desse importante
medicamento para pacientes diabéticos.
A fabricação do hormônio por pesquisa-
dores da Fiocruz é fruto de uma parceria
para absorção da tecnologia entre o Insti-
tuto e a empresa Indar, da Ucrânia.

Desde 2006, Farmanguinhos vem ne-
gociando com a empresa daquele país do
Leste Europeu. Em 2013, foi formalizada
a Parceria para Desenvolvimento de Pro-
duto (PDP) entre as duas instituições. Du-
rante esses anos de parceria, as etapas
(quatro) foram realizadas separadamente.
O chefe do Laboratório de Bioprodutos, Fa-
bius Leineweber, explica que, até chegar
aos cristais, foram feitos vários processos,
desde a entrega das cepas da bactéria Es-
cherichia coli, até a fermentação e a
purificação do produto. “Nesta escala de
laboratório foi usada uma fermentação de
três litros. Nosso próximo passo será reali-
zar todas as etapas de produção em se-
quência, processo que ainda não foi feito.
Em seguida, pretendemos aumentar a es-
cala para 30 litros de fermentação”, frisa.

O pesquisador estima que a quinta
fase, a reprodução completa de tudo o
que foi aprendido, ou seja, de toda a
sequência, deverá ser executada no pri-
meiro semestre deste ano. Neste ínte-
rim, o Laboratório de Bioprodutos vem
prestando serviços para outras unidades
da Fiocruz. Apesar de não ser uma plata-
forma de serviços, Leineweber ressalta que
é uma forma de colaborar, por meio da
expertise de Bioprodutos, com as demais

O
Alexandre Matos

Primeiros cristais
ESPECIAL

unidades da Fundação.
Segundo a chefe da Divisão

de Biotecnologia, Bárbara Ferrei-
ra, no Brasil são utilizados cerca de
17 milhões de frascos de insulina
por ano, todos importados. “O
objetivo é internalizar a tecnologia
de produção deste medicamento,
a fim de garantir o abastecimento
do Sistema Único de Saúde, bem
como gerar economia e autono-
mia ao país”, ressalta Bárbara. Ela
informa que a previsão é de que
em cinco anos a instituição inicie a
produção em escala industrial.

A produção nacional de insu-
lina humana foi interrompida em
2001. Desde então, o Brasil depen-
de de importações. Atualmente,
o país tem aproximadamente 14
milhões de pessoas com diabetes.
Mais de 1 milhão de pacientes ad-
quirem insulina por meio da rede
pública de saúde. Neste sentido,
além da assistência à população
diabética, Bárbara destaca que a
nacionalização da tecnologia des-
te importante hormônio por
Farmanguinhos possibilitará au-
tonomia ao Brasil na produção
e distribuição do medicamento.

Biotecnologia
A Divisão de Biotecnologia é

constituída por uma equipe mul-
tidisciplinar que vem trabalhando
intensamente no processo de ab-
sorção de tecnologia da Insulina
Humana Recombinante. O Labo-
ratório de Bioprodutos está dire-
tamente ligado à Divisão de
Biotecnologia, que, por sua vez,
está vinculada à Coordenação de
Desenvolvimento Tecnológico de
Farmanguinhos (CDT).

A fabricação nacional do hormônio por Farmanguinhos
permitirá uma redução de custo do produto

A fabricação da Insulina Humana Recombinante pela Fiocruz
é fruto de uma parceria para absorção da tecnologia com a
empresa Indar, da Ucrânia (Foto Edson Silva)
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Depois do contato com as amostras, os cientistas
observaram o efeito de destruição e danificação
das célulasFoto: IOC/Fiocruz

ocruz
om a
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Instituto de Tecnologia
em Fármacos (Farman-
guinhos/Fiocruz) tem bus-
cado novas soluções
terapêuticas para com-

bater antigos inimigos da saúde públi-
ca. O grupo de Síntese de Fármacos
da unidade, coordenado pela farma-
cêutica Núbia Boechat, trabalha no
desenvolvimento de novas moléculas
híbridas, isto é, contendo mais de um
princípio ativo em sua estrutura. Um
dos estudos demonstrou efeitos promis-

O
Alexandre Matos

ESPECIAL

sores contra a malária e, recentemen-
te, os resultados foram publicados na
Bioorganic & Medicinal Chemistry. De-
vido à sua importância, o trabalho ga-
nhou a capa do periódico científico.

Segundo Núbia, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) preconiza o
uso de mais de um fármaco para tra-
tar doenças infectocontagiosas. Porém,
tal como ocorre no tratamento de Aids,
a administração de coquetéis dificulta
a adesão do paciente à terapia, já que
é preciso tomar muitos comprimidos.

“Por isto é que se tem investido nas
formulações denominadas de Dose Fixa
Combinada (DFC).  Isso diminui a pos-
sibilidade de resistência do parasito aos
componentes, uma vez que o medica-
mento em DFC age em diferentes
mecanismos de ação”, explica a pes-
quisadora.

Apesar de ser considerado um
avanço, o desenvolvimento de medi-
camentos em DFC é complexo. “É pre-
ciso usar dois fármacos numa única
formulação, observando-se sempre a
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interação medicamentosa, bem como
a biodisponibilidade dos componentes
ao mesmo tempo. Em função disso, é
também uma tecnologia farmacêutica
mais complicada”, ressalta.

Como alternativa a essas formula-
ções, Núbia argumenta que o desen-
volvimento de moléculas híbridas, que
vêm sendo criadas pela equipe de Sín-
tese de Fármacos, é uma evolução tec-
nológica na indústria farmacêutica.
“Em vez de pôr dois fármacos distintos
em um único comprimido, as molécu-
las já são criadas com os dois princípi-
os ativos, que atuarão em mecanismos
de ação diferentes, ou seja, atacarão
dois alvos no organismo”, explica.

Em outro trabalho, após uma revi-
são da literatura científica, o grupo da
Síntese constatou que a atorvastatina,
uma das mais utilizadas estatinas para
controlar o colesterol, tem também a
função anti-inflamatória. A pesquisa-
dora revela que a atorvastatina vem
sendo testada como adjuvante no tra-
tamento da malária cerebral, a forma
mais severa da doença, associada a

outros medicamentos antimaláricos.
“A partir da descoberta criamos

moléculas híbridas com atorvastatina e
alguns antimaláricos. O resultado foi
fantástico. Publicamos, então, um arti-
go no primeiro semestre deste ano, na
versão Letters, para garantirmos a des-
coberta. Agora, estamos nos aprofun-
dando nos estudos das moléculas para
alcançarmos mais resultados”, destaca.

Desde 2008 a área vem desenvol-
vendo moléculas híbridas especifica-
mente para o tratamento de malária.
Atualmente, os pesquisadores da Sín-
tese trabalham com quatro fármacos
para malária (artesunato, cloroquina,
mefloquina e primaquina), com os
quais são feitas modificações em suas
estruturas.

Outro trabalho também publicado
na Bioorganic é Síntese de novos deri-
vados quinolínicos com potencial ativi-
dade contra Plasmodium falciparum.
Neste caso, os pesquisadores de Far-
manguinhos criaram moléculas híbridas
com os princípios ativos sulfadoxina e
cloroquina. “Os resultados têm sido

satisfatórios, apresentando menos efei-
tos adversos”, ressalta Núbia, que co-
ordena o grupo de pesquisa. As
informações foram inseridas na Mala-
ria Nexus, uma plataforma de conheci-
mento online, que capta e disponibiliza
a especialistas todos os melhores tra-
balhos do mundo sobre esta doença
negligenciada.

Núbia informa que o estudo mais
avançado contra a malária é o Mefas,
sigla para o sal híbrido contendo artesu-
nato (AS) e mefloquina (MQ). “A partir
do desenvolvimento do ASMQ (medica-
mento em dose fixa combinada), fizemos
uma molécula híbrida com os dois fár-
macos, que chamamos de Mefas. Atu-
almente o projeto está na fase de
biodisponibilidade, na qual é avaliada a
sua farmacocinética. Dependendo do re-
sultado, queremos fazer os ensaios clíni-
cos, eliminando as etapas anteriores, uma
vez que ele é feito a partir de duas molé-
culas que já têm a toxicologia conheci-
da”, argumenta Núbia. Segundo ela, o
sal híbrido tem produzido menos efeitos
adversos do que o medicamento em DFC.

O grupo de Síntese de Fármacos, coordenado pela farmacêutica
Núbia Boechat (à direita), trabalha no desenvolvimento de novas
moléculas híbridas, que contenham mais de um princípio ativo em
sua estrutura (Foto Peter Ilicciev)
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m dezembro de 2015
teve início uma epide-
mia de febre amarela
nos arredores de Luan-
da, capital e maior ci-

dade de Angola. Rapidamente se
estendeu para as 18 províncias do país,
que só naquele mês registrou 360 mor-
tes em função da doença. Diante des-
se quadro, e vendo o surto se alastrar
para países vizinhos como Repúbli-
ca Democrática do Congo (RDC) –
que registrou quase 100 mortes – e
Uganda, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) iniciou em fevereiro de
2016 uma grande mobilização contra
a epidemia. Contando com a ajuda
emergencial de laboratórios produtores
da vacina febre amarela, começou
uma campanha de imunização nos
países africanos. O Instituto de
Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-
Manguinhos/Fiocruz) foi um dos
laboratórios acionados.

No início de maio, representan-

Rodrigo Costa Pereira

ESPECIAL

tes da OMS e da Path, ONG que atua
globalmente na área da saúde, visi-
taram o Instituto para discutir melho-
rias nos processos de fabricação da
vacina e para estudar a possibilidade
de fornecer mais doses. “Eles con-
sultaram os países produtores e pedi-
ram o maior número possível de
doses”, informa a gerente do Depar-
tamento de Relações com o Merca-
do, Denise Lobo.

Esse quantitativo ajudou a imu-
nizar, segundo a OMS, mais de 13
milhões de angolanos. “A redução
dos casos é devido à vacinação e a
todos os esforços que têm sido fei-
tos para a resposta à epidemia, de
buscar que os casos sejam reduzidos.
Conseguimos vacinar pelo menos
13,3 milhões de pessoas. O país tem
a intenção de vacinar toda a popu-
lação a partir dos seis meses de ida-
de. No total, serão 25 milhões de
pessoas”, ressalta o representante da
OMS em Angola, Hernando Agude-

lo Agudelo.
Para cumprir essa meta, a OMS

continua contando com Bio-Mangui-
nhos e os outros laboratórios. Nos úl-
timos meses, o Instituto tem contado
– e muito – com as equipes envolvi-
das na produção da vacina. Essas áreas
têm mostrado um nível de comprome-
timento bastante elevado e fazendo
das competências que vêm sendo
trabalhadas na unidade bases para
a superação.

No Laboratório de Febre Amarela
(Lafam), onde é produzido o ingredi-
ente farmacêutico ativo (IFA), principal
componente da formulação da vacina,
o ritmo de trabalho aumentou e um
esforço extra tem sido necessário por
parte dos seus 39 colaboradores. “Pre-
cisamos descongelar o vírus para en-
tregar à Divisão de Formulação (Difor)
e com o aumento da demanda lá, há
um reflexo natural para nós. Estamos
fazendo um esforço a mais realmen-
te”, afirma Caroline Moura Ramirez,

E
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gerente do Lafam. Por outro lado, ela
conta que essa situação emergencial
foi uma oportunidade. As pessoas es-
tão tendo a real dimensão do seu tra-
balho para a saúde pública. “Foi uma
questão motivacional também. Mostrei
para as equipes a importância do nos-
so trabalho e o comprometimento ne-
cessário para cumprir a missão tem sido
mostrado”, disse.

Trabalhar com planejamento tam-
bém foi importante para o Lafam, que
mantém um estoque estratégico de
IFA. No entanto, a produção neste pe-
ríodo tem escoado muito rápido, o que
exige manter o estoque alto e “de pre-
ferência, trabalhando para aumentá-
lo”, segundo Caroline.

A Difor também se preparou após
ser informada pela Diretoria da emer-
gência na África. “Quando os alertas
foram dados pela OMS houve uma
reunião de alinhamento para saber
como faríamos para atender à neces-
sidade. A direção pediu às áreas res-
ponsáveis para avaliar o impacto nas
nossas atividades. Organizamos um
planejamento de insumos e temos fei-
to tudo o que está a nosso alcance”,
afirma a chefe da Divisão, Daniele
Alves de Oliveira.

Para ela, foi importante consci-
entizar as equipes de que o foco é o
atendimento à emergência do surto
e, se necessário, com pessoas na
produção – em sistema de escala –
de segunda-feira a domingo.
“Estamos trabalhando na capacidade
máxima das nossas instalações. O
que entra na produção tem que sair
o mais rápido possível para atender
às entregas necessárias”. Isso inclui
a parte de documentação e contro-
le da qualidade, que têm exigido
tanto ou mais que a produção. “A
documentação muitas vezes demora
mais que o processo produtivo em
si. O Instituto Nacional de Controle
de Qualidade em Saúde (INCQS/
Fiocruz) tem dado celeridade para
agilizar as liberações e precisamos
estar al inhados para não haver
atrasos”, explica Daniele.

Na área que testa a potência da
vacina febre amarela o ritmo também
anda acelerado. Os funcionários da

Seção de Potência (Sepot), parte do
Laboratório de Controle Microbioló-
gico, apesar de trabalharem também
com as vacinas tríplice viral, polio-
miel i te e rotav í rus,  têm como
prioridade no momento a de febre amarela.
“A entrega desses lotes é essencial. Todos
estão muito comprometidos, sabem a
importância do nosso trabalho, que é
garantir, à pessoa que recebe a vaci-
na, a imunização. Há uma preocu-
pação em dar o melhor sempre”, diz
a chefe da Sepot, Carina de Lima dos

Santos, que trabalha em estreita re-
lação com a equipe da Seção de Con-
trole de Banco de Células (SBCEL),
que produz as células com as quais
eles trabalham, e cuja demanda
também aumentou no período.

Outros setores também estão en-
volvidos e são parte fundamental para
reverter o quadro epidemiológico na
África. O compromisso de cada cola-
borador com a produção e entrega das
vacinas resulta na preservação da vida
de milhares de seres humanos.

O compromisso de Bio-Manguinhos com a produção e entrega
das vacinas resulta na preservação da vida de milhares de seres
humanos (Foto Bernardo Portella)
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GESTÃO

Fundação Oswaldo Cruz
tem uma nova presi-
dente. Doutora em so-
ciologia e servidora da
Fiocruz desde 1987, a

pesquisadora, professora e gestora Ní-
sia Trindade Lima será a primeira mu-
lher a comandar a Fundação, em
quase 117 anos de história. O decre-
to presidencial com a sua nomeação
foi publicado em 4 de janeiro, no Di-
ário Oficial da União (DOU). O médi-
co Paulo Gadelha, que foi eleito e
reeleito, presidiu a instituição nos úl-
timos oito anos.

Escolhida pelo presidente da Repú-
blica, Michel Temer, e pelo ministro da
Saúde, Ricardo Barros, como a nova
presidente da Fundação na gestão 2017-
2020, Nísia Trindade Lima foi a candi-
data mais votada nas eleições internas
da Fiocruz, realizadas em novembro de
2016, com 59,7% dos votos em primei-
ra opção. No processo eleitoral que in-
dica até três nomes para a escolha do
Ministério da Saúde, a candidata Tania
Cremonini de Araújo-Jorge alcançou
39,6% dos votos em primeira opção.

Durante o processo de escolha da
nova presidente da Fiocruz, Nísia Trinda-
de Lima definiu dez compromissos cen-
trais para o seu programa de gestão:
defender o direito universal à saúde: com-
promisso com o SUS; promover a ciên-
cia, a tecnologia e a inovação em
benefício da sociedade; valorizar os tra-
balhadores e promover relações de tra-
balho inclusivas e com respeito à
diversidade; promover a qualidade e a
integração na atenção, na vigilância e
na promoção à saúde; fortalecer a saú-

A

Nísia Trindade Lima,
eleita pela maioria
dos servidores em
novembro, é a
primeira mulher à
frente da Fiocruz

A nova presidente

Nísia Trindade Lima foi a candidata mais votada nas eleições
internas da Fiocruz, realizadas em novembro de 2016, com 59,7%
dos votos em primeira opção (Foto Peter Ilicciev)
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de na agenda ambiental e do desenvol-
vimento sustentável; promover educação
e divulgação cientifica para a ciência, a
saúde e a cidadania; promover a infor-
mação e a comunicação como fatores
estratégicos do desenvolvimento insti-
tucional e como direitos da sociedade;
orientar a cooperação internacional
para o fortalecimento de sistemas uni-
versais de saúde e o desenvolvimento
científico e tecnológico; realizar uma
gestão democrática comprometida com
o papel de instituição pública estraté-
gica de Estado; contribuir para a cons-
trução da Fiocruz do Futuro.

Perfil
Doutora em sociologia, Nísia é ser-

vidora da Fiocruz há quase três déca-
das. Ingressou na instituição em 1987
como pesquisadora da Casa de Oswal-
do Cruz (COC/Fiocruz), assumindo a
direção da unidade de 1999 a 2005. Já
na primeira década do novo milênio,
Nísia atuou ainda como membro do
conselho editorial da Editora Fiocruz, do
comitê científico e da comissão execu-
tiva do 4º Congresso Mundial de Centros
de Ciência e da comissão organizadora
de eventos integrantes da comemoração
do centenário da descoberta da Doença
de Chagas. Participou da criação do
curso de especialização em história da
saúde na Amazônia, em parceria com
o Instituto Leônidas e Maria Deane (Fi-
ocruz Amazonas), e do Programa de Pós-
Graduação em História das Ciências e
da Saúde da COC.

Foi também uma das responsáveis
pelo início da parceria com o governo
federal para incrementar as políticas de
preservação do patrimônio cultural da
saúde, concentrado, em larga medida,
nas próprias edificações da Fiocruz.
Nesta década, Nísia foi indicada ainda
como finalista do Prêmio Jabuti com a
obra Louis Pasteur e Oswaldo Cruz: tra-
dição e inovação em saúde e recebeu
as medalhas do centenário da Funda-
ção Oswaldo Cruz, Euclides da Cunha
e em comemoração dos 110 anos de
fundação da Academia Brasileira de
Letras. Também foi agraciada com o
prêmio Destaque do Ano em Orienta-
ção de Iniciação Científica, do CNPq.

De 2011 a 2016, à frente da Vice-
Presidência de Ensino, Informação e Co-
municação da Fiocruz, tornou-se membro
do Conselho Consultivo do Sistema Uni-
versidade Aberta do Sistema Único de
Saúde (UNA-SUS), que tem como obje-
tivo a educação permanente dos profissi-
onais do SUS, e coordenadora das
Semanas Nacionais de Ciência e Tecno-
logia da Fiocruz. Já em 2012, integrou o
grupo de trabalho para implementação
da Fiocruz Piauí e iniciou o trabalho de
negociação para implementar a Rede Sci-
ELO Livros – hoje no ar com milhões de
downloads e com forte protagonismo da
Fundação. No contexto do compromisso
com a democratização do conhecimen-
to e do acesso à informação, sob sua ges-
tão foram lançados o Programa de Apoio
às Bibliotecas Virtuais em Saúde, o Repo-
sitório Institucional da Fiocruz  (Arca) e as
políticas institucionais de acesso aberto e
de comunicação.

Ainda nos anos 2010, a Fiocruz foi
designada como Centro Colaborador
para Saúde Global e Cooperação Sul-
Sul da Organização Mundial de Saú-
de (OMS), recebeu o prêmio José Reis
de Divulgação Científica e Tecnológi-

ca, foi credenciada como Escola de
Governo e lançou o Portal de Periódi-
cos Fiocruz, o Campus Virtual de Saú-
de Pública, o Campus Virtual Fiocruz e
o Observatório em Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação em Saúde. No período
também foi implementado o mestra-
do profissional em rede, em parceria
com a Associação Brasileira de Saúde
Coletiva (Abrasco), e a Fiocruz assu-
miu a coordenação da Rede de Apoio
à Inovação do Ensino na Saúde, inici-
ativa governamental que tem como
objetivo assegurar o apoio ao progra-
ma Mais Médicos.

Em 2015, Nísia recebeu o Prêmio
Nise da Silveira, na categoria Mulher
Cientista, pela Secretaria Especial de
Políticas para as Mulheres da Prefeitura
do Rio de Janeiro. Em 2016, no contex-
to do enfrentamento à emergência sa-
nitária global em decorrência do vírus
zika, e com o objetivo de colocar cen-
tralmente a dimensão humana na bus-
ca de soluções para este problema, Nísia
criou, no âmbito da Vice-Presidência de
Ensino, Informação e Comunicação, o
programa integrado de pesquisa Rede
de Ciências Sociais e Zika da Fiocruz.

No início de janeiro
Nísia comandou a
primeira reunião de
gabinete da nova
Presidência da Fiocruz
(Foto Peter Ilicciev)
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ENTREVISTA

final de 2016 trouxe uma grata surpresa para
a pesquisadora visitante da Fiocruz Pernam-
buco Celina Turchi: a sua indicação, pela revis-
ta Nature, como uma das dez personalidades
mais influentes da ciência mundial no ano que

passou – e a única brasileira selecionada. Celina tem 64
anos, é médica e PhD em epidemiologia das doenças in-
fecciosas. Coordena o Grupo de Pesquisa da Epidemia de
Microcefalia (Merg), que fez o primeiro estudo caso-con-
trole relacionando o vírus zika com essa doença. O grupo
é formado por 30 pesquisadores oriundos da Fiocruz PE,
Universidade de Pernambuco, Universidade Federal de Per-
nambuco, Secretaria de Saúde de Pernambuco, Escola de
Higiene e Medicina Tropical de Londres, Fundação Altino
Ventura, Associação de Assistência à Criança Deficiente
(AACD) e Instituto de Medicina Integral Professor Fernan-
do Figueira (Imip). É com esses colegas que a coordenado-
ra compartilha o reconhecimento recebido da Nature, como
relata na entrevista abaixo:

O
Solange ArgentaAs mais

influentes
de 2016
Pesquisadora da Fiocruz
Pernambuco figura entre as
dez personalidades do ano
da revista Nature

A senhora foi a única
representante do Brasil
nesta lista de dez persona-
lidades da ciência em 2016.
O que esse reconhecimen-
to significou?

Celina Turchi: Foi uma
grata surpresa. Eu tomei essa
indicação como um reconhe-
cimento do protagonismo do
Brasil e principalmente de ins-
tituições do epicentro da epi-
demia, que foi Pernambuco.
Então, neste sentido, eu fiquei
muito contente pelo reconhe-
cimento do grupo Merg.

A quais características
do trabalho desenvolvido
com o grupo Merg atribui
o destaque que lhe foi con-
ferido pela Nature?

Celina: Gostaria de desta-
car o rigor em produzir evidênci-
as, utilizando-se protocolo de
pesquisa metodologicamente
bem desenhado. Em um contex-
to epidêmico de microcefalia,
utilizou-se metodologia adequa-
da para estabelecer a relação de
causalidade entre a infecção pelo
vírus zika e defeitos congênitos,
no menor espaço de tempo. Se-

Celina Turchi compartilha com os colegas
pesquisadores o reconhecimento recebido
da Nature (Foto Ascom/Fiocruz PE)
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gundo, eu acho que foi a formação de
uma rede de pesquisadores, estes que hoje
compõem o Merg.

Como foram os primeiros dias en-
tre a detecção do problema e o início
das pesquisas na Fiocruz Pernambuco?

Celina: Estava claro desde o iní-
cio que se tratava de uma emergên-
cia em saúde pública. Havia muitas
hipóteses quanto à causa do evento
que precisavam ser investigadas. Mas
eu acredito que a maturidade das ins-
tituições científicas tornou possível
que essa rede funcionasse.  Houve
também a contribuição importante de
pesquisadores de outros países, como
a Escola de Higiene e Medicina Tro-
pical de Londres. A pesquisa caso-con-
trole surgiu num contexto inicial
quando não se tinha ainda provas su-
ficientes de que a microcefalia e os
defeitos congênitos fossem causados
pelo vírus zika.

De que forma o grupo de pes-
quisa que a senhora coordena foi
constituído e como foi seu papel
nessa construção?

Celina: O Ministério da Saúde so-
licitou que eu avaliasse a situação,
como um observador externo num pri-
meiro momento. Ao visitar os hospi-
tais, me dei conta não só da gravidade,
mas da urgência e ficou claro que não
era o trabalho de uma pessoa, nem de
uma equipe pequena. Que a magnitu-
de e a transcendência social do pro-
blema exigiriam uma multiplicidade de
enfoques e uma verdadeira força tare-
fa multidisciplinar. Eu tive um contato
inicial muito esclarecedor com o dou-
tor Carlos Brito (UFPE), que foi quem
levantou inicialmente a hipótese de a
microcefalia estar associada à infecção
pelo vírus zika durante o período ges-
tacional. Depois, recebemos o apoio
da Organização Panamericana de Saú-
de, com Enrique Vázquez. A primeira
iniciativa foi o contato com os profissi-
onais com vasta experiência na con-
dução de estudos epidemiológicos,
como Ricardo Ximenes (UFPE/UPE) da
área de doenças infecciosas e Thália
Barreto (UFPE) da saúde coletiva. O

gratificante foi a adesão de outros pes-
quisadores experientes de outras insti-
tuições com suas equipes.

Qual a sua avaliação da respos-
ta dada pelas instituições brasilei-
ras a essa situação de emergência
em saúde pública?

Celina: Do ponto de vista de conhe-
cimento científico, foi um avanço. O Brasil
teve um protagonismo importante. No
entanto, é preciso mais investimento para
se ter possibilidade de dar respostas de
uma forma mais coordenada e oportu-
na frente as epidemias. Acho que o Mi-
nistério da Saúde fez um bom trabalho,
mas acredito que manter ou aprimorar
os recursos humanos para esse tipo de
investigação é importante para o país.

Como avalia a ciência feita hoje
no Brasil?

Celina: Hoje é difícil falar exclu-
sivamente da ciência brasileira. Eu
tenho orgulho das pessoas e me iden-
tifico com quem milita para fazer um
bom trabalho no campo científico, em
qualquer das áreas. Os incentivos não
são muitos, as carreiras são precári-
as, no entanto hoje em dia não exis-
te a ciência num país só. Estamos
num mundo globalizado, com mui-
tos intercâmbios. O que me surpre-
endeu gratamente nessa situação foi
a ética entre os grupos. Houve inte-
ração de uma forma respeitosa.

Que fatores têm contribuído
para os avanços nos trabalhos do
grupo Merg?

Celina: Acho que há um entusi-
asmo. As pessoas se desdobram, às
vezes, até o limite porque sabem da
importância do trabalho e mais do
que isso, que é uma oportunidade
histórica de produzir conhecimento.
Contamos não apenas com esses
pesquisadores sêniores, mas também
com os alunos de pós-graduação. O
que ajudou foi ter uma estrutura
montada de um instituto que nos
apoiou de forma integral. Foi surpre-
endente o apoio institucional pres-
tado pelo diretor (da Fiocruz PE)
Sinval Brandão Filho.

O que tem representado dificul-
dade para o desenvolvimento das
pesquisas?

Celina: Existiu um descompasso
entre a necessidade de uma resposta
rápida frente à epidemia e os proces-
sos institucionais para a liberação de
recursos. Assim não havia disponibili-
dade de recursos financeiros em situa-
ções emergenciais.

Que respostas o grupo Merg já
obteve e quais são as próximas in-
vestigações?

Celina: O estudo caso-controle
mostrou a força de associação entre o
vírus zika e a microcefalia. Crianças
com microcefalia que nasceram nesse
período da epidemia tinham presença
do vírus, enquanto nenhum dos con-
troles era positivo. Detectou-se que na
primeira onda epidêmica de infecção
pelo vírus, a prevalência de infecção
foi muito alta na população. Atualmen-
te, o estudo da coorte das gestantes
procura responder em que momento
da infecção há maior risco de ter alte-
rações ou anormalidades fetais. Essa
coorte faz parte de um projeto em co-
laboração com a União Européia, o
Zikaplan, que também vai estudar a
coorte de neonatos para descrever o
espectro da infecção congênita. Outras
iniciativas importantes estão sendo fi-
nanciadas, como o projeto sobre o im-
pacto social e familiar da síndrome
congênita do zika.

Que lições destaca dessa experi-
ência de construir um conhecimen-
to novo, em uma situação de
emergência internacional?

Celina: Todos ganhamos uma ex-
periência única de convivência e uma
oportunidade de preencher uma la-
cuna do conhecimento científico. Eu
tinha certeza que o grupo estava
comprometido em dar o seu melhor.
Não tinha nenhuma garantia de su-
cesso. Na pesquisa, como na vida,
não há nenhuma garantia. Havia só
uma certeza, que nós tentávamos
fazer o melhor do ponto de vista ci-
entífico, com ética.
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o Brasil, será proibido dar
golpe de Estado, cons-
pirar, espionar, formar
grupo terrorista, desapa-
recer com preso político,

torturar, promover genocídio, impedir
eleição, matar autoridade, perturbar
manifestação coletiva – incluindo mi-
norias”. No mesmo 22 de janeiro de
1986 em que capas de jornal sintetiza-
vam o anteprojeto da Lei de Defesa do
Estado Democrático, dando o tom das
transformações pelas quais passava o
país depois de mais de 20 anos de dita-
dura, a Casa de Oswaldo Cruz (COC)
iniciava suas atividades com a inaugu-
ração de sua sede no Pavilhão do Re-
lógio, um dos edifícios do núcleo
arquitetônico do início do século 20 que
deu origem à Fiocruz, em Manguinhos,
na Zona Norte do Rio de Janeiro.

A criação de um centro voltado à
memória e à história da Fiocruz e da
saúde pública no Brasil não poderia ser
mais indissociável da conjuntura social
e política nacional daquele momento.
“Era uma época de euforia, com a pers-
pectiva do fim do regime militar, em que
não se podia falar”, afirma a cientista
social Wanda Hamilton, que integrou o
grupo de profissionais que esteve à fren-
te dos primeiros projetos da COC. “Essa
euforia pedia que se passasse a limpo o
que aconteceu no país, o que aconte-
ceu com as instituições. Por que as ins-
tituições estavam como estavam? Aí
entrou a memória. Tudo o que foi cala-
do durante o regime militar precisava
ser falado. A história oral tinha um pa-
pel histórico muito importante nesse

Glauber Gonçalves

HOMENAGEM

sentido”, complementa.
Combalida ao fim dos governos mi-

litares, durante os quais viu suas ativida-
des de pesquisa minguarem por conta
de reduções no orçamento e persegui-
ções políticas a alguns de seus mais im-
portantes cientistas, a Fiocruz buscava
construir narrativas históricas sobre seu
passado recente como forma de se rein-
ventar e projetar a instituição que passa-
ria a ser nos anos seguintes. Ao mesmo
tempo, a Fundação estava imersa nas
discussões relativas à Reforma Sanitária
brasileira, preparando-se para a 8ª Con-
ferência Nacional de Saúde, realizada
em 1986, como parte do processo de
construção do que mais tarde viria a ser
o Sistema Único de Saúde (SUS).

“A efervescência democrática na
Fiocruz era enorme no momento em que
Sergio Arouca inaugurava sua gestão e
dava início a um processo que hoje cha-
mamos de gestão democrática”, diz o
pesquisador Fernando Pires. “Estes três
processos estão muito imbricados: a re-
democratização, a Reforma Sanitária e
uma nova etapa na vida institucional da
Fiocruz”, acrescenta o historiador.

Uma das primeiras iniciativas leva-
das a cabo pela COC na área de pes-
quisa histórica foi o projeto Memória

da Assistência Médica na Previdência
Social, que expressava a preocupação
com a reconstituição histórica como
base para se pensar a Reforma Sanitá-
ria. Uma das pesquisadoras que se
dedicou ao projeto foi a socióloga Ní-
sia Trindade Lima, então vice-presiden-
te de Ensino, Informação e Comunicação
e atual presidente da Fiocruz. “Foi uma
experiência interessante que permitiu
pensar, numa perspectiva histórica,
como a saúde poderia ser um direito
universal no Brasil e como a assistên-
cia médica também poderia ser enca-
rada como um direito, observando
todas as contradições nesse processo”,
observa Nísia.

Em outra frente, profissionais da COC
trabalhavam na recuperação e na orga-
nização do arquivo iconográfico do Insti-
tuto Oswaldo Cruz (IOC). Outro grupo
dedicou-se ao acervo bibliográfico, que
se deteriorava abandonado no prédio da
Cavalariça, construído para abrigar os
animais utilizados no processo de produ-
ção de soro contra a peste bubônica nas
primeiras décadas do século 20. Os pró-
prios edifícios, testemunhas da trajetória
institucional, também passaram a ser ob-
jeto de atenção de profissionais da COC
especializados em patrimônio. Esse tra-

“N
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balho resultou na produção de conheci-
mentos históricos que colaboraram para
cristalizar a ideia de que o IOC, em tem-
pos de Oswaldo Cruz e Carlos Chagas,
tivera papel importante na construção do
Estado brasileiro, explica Pires.

“A recuperação dessa trajetória [...]
teve impacto interno muito importante
que permitiu que ambos os grupos que
atuavam na instituição – sanitaristas e ci-
entistas biomédicos, numa separação sim-
ples – reconhecessem uma espécie de
trajetória comum, em que temas da saú-
de estavam intimamente relacionados do
ponto de vista da memória aos processos
políticos de construção do Estado e de
transformação da sociedade”, afirma Pi-
res, que coordenou a organização do acer-
vo iconográfico do IOC. O conjunto incluía
uma série de imagens das expedições
empreendidas por cientistas de Mangui-
nhos na primeira metade do século 20,
registrados em negativos de vidro, até
então pouco conhecidos dos profissionais
da Fiocruz e do grande público.

Com os projetos iniciais implementa-
dos, a COC estruturou-se como unidade
técnico-científica da Fiocruz em 1987 e
organizou-se em departamentos altamen-
te profissionalizados, dedicados a suas
diferentes frentes de atuação: pesquisa
histórica, arquivo e documentação e pa-
trimônio histórico. Além disso, lançou, no
início da década de 1990, a revista Histó-
ria, Ciências, Saúde - Manguinhos, hoje
referência em seu campo do conhecimen-
to, presente em importantes indexadores
no Brasil e no exterior.

“A Fiocruz é pioneira: você não en-
contra nenhum exemplo, entre as insti-
tuições voltadas especificamente para o
campo da pesquisa e da inovação, ou
mesmo entre as escolas de saúde públi-
ca, alguma que tivesse uma unidade
técnico-científica [dedicada à memória
e à história] no mesmo nível de capaci-
dade de participação, influência e deli-
beração institucional que as demais
unidades, incluindo as mais tradicionais,
como o Instituto Oswaldo Cruz”, afirma
o ex-presidente da Fiocruz Paulo Gade-
lha, primeiro diretor da COC.

O último departamento a se consti-
tuir na Casa foi o Museu da Vida, um
espaço dedicado a pensar e implemen-
tar ações de divulgação científica na Fio-

cruz. Concebido durante a gestão de
Gadelha, o museu foi inaugurado em
1999, período em que Nísia Trindade Lima
esteve à frente da direção da Casa. “O
campo da percepção pública sobre a ci-
ência e da educação em ciência e a ideia
de que os cidadãos devem se apropriar e
interferir nos rumos da ciência também
foram elevados a uma questão central
dentro da Fiocruz”, diz Gadelha sobre o
papel do museu. “Se essa instituição não
se relacionasse com a população de ma-
neira intensa e criativa como o faz, a com-
preensão que a sociedade tem sobre a
Fundação não seria a mesma”.

Ainda no começo da década de
2000, a Casa de Oswaldo Cruz elevou
a sua incursão no campo da educação
a um novo patamar. Nesse período, a
unidade instituiu seu primeiro progra-
ma de pós-graduação, com os cursos
de mestrado e doutorado em História
das Ciências e da Saúde. Avaliado com
o conceito 5, conferido pela Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes/MEC), o pro-
grama é reconhecido internacional-
mente e mantém parceria estreita com
universidades de diversos países.

“Ao longo do tempo, a Casa con-
seguiu obter reconhecimento em fun-
ção das atividades desenvolvidas”, diz
o pesquisador Marcos Chor, há 30 anos
na COC. “Iniciativas como a revista
[História, Ciências, Saúde - Mangui-
nhos] e o programa de pós-graduação
[em História das Ciências e da Saúde]
fazem com que a Casa seja uma refe-
rência central no campo da história das
ciências e da saúde”, acrescenta.

Com setores instalados em diferen-
tes edifícios distribuídos no campus da
Fiocruz em Manguinhos, a COC está
às vésperas de inaugurar sua nova sede,
o Centro de Documentação e História
da Saúde (CDHS), no momento em
que comemora 30 anos. O edifício de
cinco andares concentrará a direção,
os diferentes departamentos e setores.

“Há um aspecto simbólico de se
ter um prédio pensado para abrigar pra-
ticamente toda a unidade. Será impor-
tante ter um espaço em que a direção
e todos os profissionais estejam juntos.
Em muitas organizações, as conse-
quências do crescimento levam à es-

pecialização e à departamentalização,
que podem gerar pulverização e dis-
tanciamento. Nossa tarefa é remar em
direção a ações que integrem. O CDHS
foi pensado assim”, afirma o diretor da
COC, Paulo Elian.

Diretora da Casa no período em
que as obras do prédio foram inicia-
das, a historiadora Nara Azevedo res-
salta que a construção oferecerá
melhores condições para a preserva-
ção dos acervos. “O projeto do CDHS
surgiu com a ideia de que era neces-
sário um prédio em que nossos acer-
vos estivessem mais bem preservados.
Sempre atuamos para melhorar as con-
dições de guarda, mas sabemos que o
prédio que os abriga atualmente tem
limitações”, diz Nara. “Ao mesmo
tempo, o objetivo também era reunir
as atividades de ensino da Casa, área
na qual investimos muito, seguindo
políticas de incentivo da Fiocruz. Fico
muito orgulhosa do que conseguimos
fazer ao longo destes anos”.

Em 2016, a COC deu um novo passo
que reafirma a educação como um de seus
pilares fundamentais: a criação do mes-
trado em Divulgação da Ciência, da Tec-
nologia e da Saúde e do mestrado
profissional em Preservação e Gestão do
Patrimônio Cultural das Ciências e da Saú-
de, a partir da experiência da unidade com
cursos de especialização nessas áreas. “O
grande desafio das instituições públicas está
relacionado à capacidade de atualizar a
sua agenda. É preciso provocar a si mes-
mo novos desafios, e é isso o que a Casa
sempre procurou fazer”, diz Elian.

Os projetos atuais apontam nessa
direção. Entre as iniciativas em anda-
mento, o gestor elenca a aposta da
unidade em produções audiovisuais, do
qual é exemplo uma série de anima-
ções sobre cientistas brasileiros a ser
lançada em breve, ao lado do Preser-
vo, projeto cooperativo de preservação
e difusão dos acervos culturais e cientí-
ficos da instituição, que serão digitali-
zados e disponibilizados ao público. A
unidade coordena ainda um plano de
requalificação do Núcleo Arquitetônico
Histórico de Manguinhos, que preten-
de ampliar o uso cultural do Castelo da
Fiocruz e de outros edifícios centenári-
os da Fundação nos próximos anos.
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MEMÓRIA

Manguinhos revelado
Exposição inédita traz registros da Fundação que pertencem ao conjunto de negativos
de vidro reconhecido pela Unesco como Patrimônio Documental da Humanidade

Demonstração publicada em manual de
abertura de ovo e retirada de embrião
para preparo da vacina anti-amarílica,
produzida pelo Serviço Nacional de Febre
Amarela em Manguinhos
(foto: Silvio Cunha, 1943)
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Haendel Gomes

desenvolvimento das ati-
vidades científicas na
saúde pública do Brasil,
as origens da Fiocruz na
antiga Fazenda de Man-

guinhos e a evolução urbana do Rio de
Janeiro – com grandes mudanças em
sua paisagem – nos anos de 1903 a
1946 são recuperados na exposição
Manguinhos revelado: um lugar de ci-
ência. Concebida pela Casa de Oswal-
do Cruz (COC/Fiocruz), unidade e cen-
tro de memória da Fundação, a mostra
conduz o público à verdadeira jornada
histórica em quatro módulos que reú-
nem fotografias, filmes e objetos mu-
seológicos. Os registros fotográficos são
assinados por J. Pinto (contratado pelo
próprio Oswaldo Cruz) e pertencem ao
conjunto de negativos de vidro – com-
posto por cerca de 8 mil itens digitali-
zados – do Arquivo do Instituto Oswal-
do Cruz (IOC/Fiocruz), reconhecido
pelo Programa Memória do Mundo da
Unesco como Patrimônio Documental
da Humanidade desde 2012.

Com cerca de 120 fotos, a exposi-
ção é inédita e uma oportunidade úni-
ca para o público conhecer parte desse
grande acervo, considerado um reposi-
tório singular da memória visual da saú-
de pública nacional, tanto pelo valor
histórico-documental quanto pelo valor
artístico. Representa ainda uma referên-
cia da técnica e estética fotográficas
aplicadas à saúde e à ciência. Mangui-
nhos revelado: um lugar de ciência é
uma realização da Folguedo, tem ges-
tão cultural da Sociedade de Promoção
da Casa de Oswaldo Cruz (SPCOC) e
patrocínio da Prefeitura do Rio Janeiro,
por meio da Secretaria Municipal de
Cultura e da Fiotec. A mostra está na
Galeria Jenny Dreyfus do Museu Histó-
rico Nacional, no Centro do Rio de Ja-
neiro (próximo à Praça XV), e tem cura-
doria de Aline Lopes de Lacerda, Nezi
Heverton Campos de Oliveira, Pedro
Paulo Soares e Renato Gama-Rosa.

O módulo de abertura Manguinhos
e a cidade do Rio de Janeiro joga luz
em aspecto muito importante: a capa-
cidade de a cidade reinventar-se. A
região de Manguinhos, ainda pouco

O

habitada, era ideal para a fabricação
de soros e vacinas em 1900; iniciava-
se a trajetória de uma das maiores ins-
tituições de saúde da América Latina.
Na ocasião, o acesso a Manguinhos era
possível apenas por barcos – que ato-
lavam devido aos mangues da região
(daí o nome do bairro) – e pela Estra-
da de Ferro Leopoldina. O curso do
século 20 seria marcado por período
de grandes intervenções e alterações
no panorama da região, muito em fun-
ção da necessidade de sanear e urba-
nizar os subúrbios do Rio de Janeiro.

O segundo módulo (Cotidiano de
Manguinhos) passeia pelas origens da
instituição que se consolidou no tripé
pesquisa, ensino e produção de imuno-
biológicos. As fotografias registraram a
visita de personalidades do mundo cien-
tífico (Albert Einstein esteve em Mangui-
nhos em 1925) e político ajudando a
consolidar o prestígio que já desfrutava.

No terceiro módulo, Manguinhos
e os sertões do Brasil, o público confe-
re as expedições dos cientistas do en-
tão Instituto Oswaldo Cruz (IOC) ao
interior do Brasil. As viagens significa-
ram um marco para a pesquisa cientí-
fica e para o conhecimento do Brasil,

associando o ideal civilizatório à pro-
posta de integração dos sertões ao res-
tante do país. As incursões no início do
século 20 estavam relacionadas às ati-
vidades econômicas da época, como
a construção de ferrovias, o saneamen-
to de portos e a extração da borracha
na Amazônia. As expedições promo-
veram pesquisas médicas, de higiene
e de história natural e ampliaram a
atuação do Instituto Oswaldo Cruz no
território nacional.

O último módulo (Negativos de vi-
dro: suportes de memória) aborda a
importância dos registros fotográficos
do IOC. Além de atenderem às exigên-
cias do trabalho científico, diziam res-
peito à constituição da memória do
Instituto. Seja pela qualidade dos pro-
dutos utilizados em sua confecção, ou
pela estabilidade conferida, os negati-
vos de vidro são considerados, até hoje,
o suporte fotográfico que melhor con-
serva as informações e menos sofre
deterioração com o tempo. A digitali-
zação do acervo gera cópias fiéis e que
exigem menos tratamento, caracterís-
ticas que lhes conferem capacidade de
longa permanência, convertendo-os em
preciosos suportes de memória.

Exposição Manguinhos revelado: um lugar de ciência

Período: 11 de novembro a 29 de janeiro
Visitação: terça a sexta-feira, das 10h às 17h30; aos sábados, domingos e

feriados, das 14h às 18h
Local: Museu Histórico Nacional – Galeria Jenny Dreyfus

Endereço: Praça Marechal Âncora s/n.º – Centro – Rio de Janeiro
Informações: (21) 3299-0324

Imagem da exposição mostra a presença feminina nos cursos promovidos pelo Instituto
Oswaldo Cruz. Laboratório de Física e Química para o Curso de Aplicação (1930-1940)
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SAÚDE DA CRIANÇA

Quase metade das famílias
de crianças internadas na
Enfermaria de Pediatria do
IFF/Fiocruz necessita recorrer
à Justiça para garantir o
direito de continuar o
tratamento em domicílio

O pequeno Emanuel é acompanhado
em tempo integral pela mãe no IFF
enquanto aguarda o homecare ser
liberado (Foto: Divulgação IFF/Fiocruz)
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Aline Câmera

or falta de políticas pú-
blicas eficazes, deze-
nas de crianças com
doenças crônicas vi-
vem hoje em unidades

de saúde. Dependentes de algum
tipo de tecnologia, elas seguem in-
ternadas, ainda que já tenham al-
cançado condições de estabilidade
clínica para continuar o tratamento
em domicílio. Este é um dos gran-
des desafios enfrentados atualmen-
te pela pediatria. “Com o avanço
das tecnologias biomédicas e a me-
lhoria do acompanhamento perina-
tal, crianças que, há algumas déca-
das, morriam ainda na sala de parto
ou no período neonatal, hoje sobre-
vivem. Mas tem um custo sobrevi-
ver. Muitas precisarão para sempre
de respiradores mecânicos e sondas
para dieta, por exemplo. Contudo,
são crianças que se encontram está-
veis clinicamente e poderiam conti-
nuar o tratamento em casa, mas que
acabam morando no hospital”, ex-
plica a gerente da Área de Atenção
Clínica à Criança e ao Adolescente
do Instituto Nacional de Saúde da
Mulher, da Criança e do Adolescen-
te Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz),
Lívia Menezes.

Se perante a sociedade em geral
esta é uma realidade até então des-
conhecida, no IFF ela representa a his-
tória de vida de quase metade das
crianças internadas na Enfermaria de
Pediatria. Sem recursos financeiros
para arcar com os altos custos dos
aluguéis de equipamentos e dos ser-
viços de homecare, as famílias preci-
sam recorrer à Justiça para terem o
direito ao tratamento em casa asse-
gurado pelo município onde residem.
“Não tem como a gente pensar em
doença crônica e não pensar em de-
sospitalização. Desospitalizar inclui
atividades de caráter ambulatorial,
programadas, continuadas e desen-
volvidas no domicílio em tempo inte-
gral e muitas no mesmo nível de tec-

nologia e qualidade do hospital. Isso
reduz o chamado custo social de uma
internação prolongada e traz uma
série de benefícios ao paciente,
como a redução de riscos no ambi-
ente hospitalar, diminuição de com-
plicações clínicas e a humanização
no atendimento, entendendo que a
criança está perto da sua família”,
explica a assistente social da Pedia-
tria, Mariana Setúbal.

“A cronicidade na pediatria não nos
permite falar em cura, na maioria dos
casos que atendemos. Diante disso, pre-
cisamos repensar a alta hospitalar. Es-
ses pacientes desospitalizam e conti-
nuam seus tratamentos, por vezes
complexos, em domicílio.  Repensar o
atendimento domiciliar pautado no pro-
tagonismo familiar, aliado a uma rede
de saúde qualificada é nossa principal
meta. Precisamos criar alternativas para
a judicialização”, completa Livia.

Final feliz
para Gabriel

Dois anos: este foi o tempo que
Maria Darina Santos aguardou para
conseguir o tão sonhado homecare
para o filho Gabriel. O menino nas-
ceu com problemas neurológicos e
necessita de aparelhos para respi-
rar. Em seus três anos de vida, Ga-
briel passou apenas um mês e meio
fora do hospital. A última interna-
ção durou dois anos e oito meses.
Neste período, sua mãe precisou
adequar a rotina para acompanhá-
lo. Darina contou com a ajuda de
familiares para se dividir entre os
cuidados com o Gabriel no hospital
e a criação dos outros dois filhos.
“Minha filha sempre diz que o me-
lhor presente que ela poderia ga-
nhar seria ter o irmão dela em casa.
O máximo que eu sempre consegui
foi trazê-la aqui para uma visita.
Sempre precisei me dividir. Meu
coração apertava toda vez que pre-
cisava deixar o Gabriel aqui porque

P
sabia que os outros dois precisavam
de mim em casa”, conta Darina.

“Sem dúvidas, a condição social
dessas famíl ias é tão complexa
quanto a condição clínica da crian-
ça. Assim como a Darina, a maioria
das mães dos pacientes possui ou-
tros filhos. Essas mulheres precisam
abdicar de suas vidas para estar
aqui. Muitas acabam tendo seus ca-
samentos desfeitos, assumindo, além
do cuidado no hospital, o papel de
chefe de família. Outras não podem
contar com uma rede de apoio fa-
miliar. Como cuidar dos outros fi-
lhos? Como sustentá-los se nem sem-
pre elas conseguem manter seus
empregos? Costumo dizer que esta
é uma experiência avassaladora”,
aponta Mariana.

O grande dia de Gabriel e sua fa-
mília chegou após a repercussão que
o caso teve com uma reportagem vei-
culada na imprensa, em outubro. A
saída do Instituto foi cercada de emo-
ção. Os olhos marejados e a voz em-
bargada refletiam a realização de
Darina: “Hoje é o dia em que eu e
minha família mais esperávamos che-
gar. Em todo esse tempo, era esse
dia que eu tanto sonhava. Estou sen-
tindo uma mistura de medo, felicida-
de, ansiedade e muito amor! Ter meu
filho em casa, ter minha família uni-
da, é muito emocionante”, declarou
ela, entre lágrimas.

“Esse dia representa uma vitória
da família do Gabriel e da nossa
equipe inteira de saúde que sempre
esteve mobilizada com o tratamen-
to dele. Também representa uma es-
perança para os que ainda estão
aqui aguardando a sua ida para
casa. Que a chegada do Gabriel pos-
sa aproximá-lo dos irmãos e que a
Darina possa, de fato, ser mãe ao
mesmo tempo dos três filhos que ela
tem, sem precisar abrir mão de um
para cuidar dos outros e que ela pos-
sa ser muito feliz”, enfatizou a pe-
diatra Livia Menezes, que acompa-
nhou Gabriel desde o primeiro
momento da internação.
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A judicialização
e o Fórum de
Políticas Públicas

A judicialização das políticas pú-
blicas, entendida como um cresci-
mento progressivo de ações judiciais
movidas por cidadãos que cobram o
direito à proteção social e atribui ao
Judiciário a função de controle da
constitucionalidade, se tornou uma
tendência crescente no Brasil nas úl-
timas décadas. Inicialmente associa-
da, no campo da saúde, à necessida-
de de medicamentos e determinados
procedimentos médicos para o trata-

mento da Aids, atualmente a judicia-
lização tem se configurado como o
principal caminho de acesso para a
garantia do tratamento das doenças
crônicas.

Na esperança de conseguir um
determinado equipamento, o próprio
homecare ou mesmo um medicamen-
to, dezenas de famílias passam anos
e anos com processos que parecem
nunca ter fim. Renata da Silva Rafa-
el, que também teve sua história re-
tratada na imprensa, segue na mes-
ma espera para levar o filho Emanuel
para casa. Foi pensando nessa reali-
dade que, em 2010, foi criado o Fó-
rum de Políticas Públicas para Crian-
ças e Adolescentes Cronicamente
Adoecidos e suas Famílias.

A frente da Coordenação do Fó-
rum, o IFF vem, desde então, parti-
cipando de diversas agendas com o
intuito de unir esforços para que as
famílias tenham suas demandas ga-
rantidas sem a necessidade de ações
judiciais. “Pela complexidade do uni-
verso das doenças crônicas, a nossa
intenção é instituir mais do que um
projeto de Lei. Trata-se de uma pro-
posta mais ampla: um Programa de
Desospitalização, que reúna todas as
necessidades, desde uma infraestru-
tura habitacional adequada, passan-
do pela questão da tarifa social na
conta de luz até a adequação de um
fluxo para garantia de medicamen-
tos e equipamentos de alto custo”,
explica Mariana Setúbal.

Profissionais da Enfermaria de Pediatria do IFF em festa com a alta de Gabriel (Foto: Divulgação IFF/Fiocruz)
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Fernanda Marques

Brasil tem uma história
bem-sucedida de com-
bate ao mosquito que
precisa ser conhecida e
recuperada no atual ce-

nário”. É o que afirma o historiador Ro-
drigo Cesar da Silva Magalhães, pro-
fessor do Colégio Pedro II e doutor em
História das Ciências e da Saúde pelo
Programa de Pós-Graduação em Histó-
ria das Ciências e da Saúde (PPGHCS)
da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fio-
cruz). Sua tese de doutorado deu ori-
gem ao livro A erradicação do Aedes
aegypti: febre amarela, Fred Soper e
saúde pública nas Américas (1918-
1968), lançamento da Editora Fiocruz.
Nesta entrevista, o autor explica por que
a erradicação não durou muito e co-
menta o que foi aprendido a partir da
experiência da Campanha Continental
para a Erradicação do Aedes aegypti,
lançada em 1947.

Em 1958, 11 países e territórios
das Américas foram declarados li-
vres do Aedes aegypti. Que fatores,
seja no âmbito da ciência, seja no
contexto político, mais contribuí-
ram para essa conquista?

Rodrigo Cesar da Silva Maga-
lhães: Em 1958, durante a 15ª Confe-
rência Sanitária Pan-Americana, realiza-
da em Porto Rico, a Organização
Sanitária Pan-Americana (OSP) – atual
Organização Pan-Americana da Saúde
(Opas) – declarou o Brasil e mais dez
países e territórios das Américas livres do
Aedes aegypti. Nos nove anos seguintes
o inseto não foi encontrado no território
brasileiro, até reaparecer em Belém, em
1967. Essa conquista do campo médico-
sanitário nacional foi resultado de cam-
panhas contra a febre amarela desen-
volvidas no país desde as primeiras
décadas do século 20. O passo decisivo
para a erradicação do vetor, no entanto,
foi dado em 1947, quando, por suges-
tão do governo brasileiro, a OSP lançou
a Campanha Continental para a Erradi-
cação do Aedes aegypti, uma articula-
ção inédita das repúblicas americanas
para combater conjuntamente um pro-
blema sanitário que as afetava.

Erradicação?
Historiador lança livro em que narra a experiência da Campanha
Continental para a Erradicação do Aedes aegypti, nos anos 40

“O

“

ESTANTE / ENTREVISTA
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Que fatores concorreram para
que a erradicação do mosquito não
durasse muito tempo?

Magalhães: O mosquito Aedes
aegypti foi erradicado do Brasil em 1955
e, após uma série de verificações, a
Opas e a OMS atestaram a erradica-
ção da espécie do país em 1958. Em
1967, no entanto, o vetor da febre
amarela reapareceu em Belém, rein-
festando o território brasileiro rapida-
mente. Tal fato ocorreu devido a al-
guns fatores. O primeiro deles é que a
Campanha Continental para a Erradi-
cação do Aedes aegypti não foi bem-
sucedida em todo o continente. Na
América Central, no Caribe e em al-
gumas regiões da Colômbia e da Ve-
nezuela, o mosquito desenvolveu re-
sistência ao DDT, principal inseticida
utilizado nas atividades de erradicação.
No sul dos Estados Unidos, por sua vez,
as atividades foram abandonadas pou-
co depois de iniciadas e o mosquito
nunca deixou de existir. Dessas regi-
ões, o mosquito reinfestou áreas do
continente de onde ele já havia sido
erradicado – como o Brasil – pela cir-
culação de pessoas por vias marítimas
e terrestres. No plano nacional, após a
erradicação do Aedes aegypti em 1958,
o governo brasileiro reduziu drastica-
mente as atividades e o número de
funcionários dedicados ao controle do
mosquito. Como resultado, o Brasil so-
freu uma reinfestação do seu território
pelo Aedes aegypti. Hoje em dia a es-
pécie está presente em todos os esta-
dos brasileiros.

A Campanha Continental para
a Erradicação do Aedes aegypti foi
encerrada justamente em um mo-
mento em que se verificava a rein-
festação do continente pelo mos-
quito. Como explicar essa aparente
contradição?

Magalhães: De fato, dos pontos
de vista científico e sanitário, temos
uma contradição. Contudo, a decisão
de encerrar a Campanha Continental
para a Erradicação do Aedes aegypti
justamente em um momento em que
se verificava a reinfestação do conti-

nente pelo mosquito deve ser compre-
endida no contexto político dos anos
1960. As campanhas de erradicação
implementadas no século 20 foram
pensadas como intervenções técnicas,
verticais, realizadas em um período de
tempo preestabelecido, conduzidas por
especialistas e direcionadas para a eli-
minação de doenças no mundo intei-
ro, uma após a outra, sem se envolver
com os determinantes sociais e econô-
micos da relação saúde-doença.

A partir dos anos 1960, contudo,
com a disseminação da ideologia do
desenvolvimento e a intensificação da
Guerra Fria, o modelo de campanhas
verticais de combate às doenças de-
clinou, dando lugar a campanhas ho-
rizontais, que pressupunham o esta-
belecimento de uma infraestrutura
sanitária paralelamente às atividades
de erradicação. Assim, no fim dos
anos 1960, as limitações e os maus
resultados dos esforços empreendidos
até então para melhorar as condições
de saúde das populações dos países
em desenvolvimento deram origem a
um novo modelo de intervenção sani-
tária. A necessidade de uma redistri-
buição de recursos básicos de assis-
tência ganhou terreno, assim como o
reconhecimento de uma gama mais
ampla de fatores que influenciam as
condições de saúde nos países em de-
senvolvimento.

O novo enfoque da saúde interna-
cional a partir dos anos 1970 emergiu
em um contexto de redefinição do de-
senvolvimento. Agências voltadas para
o desenvolvimento, sobretudo nos Es-
tados Unidos, começaram a questio-
nar as estratégias baseadas em uma
rápida industrialização e em investimen-
tos em projetos agrícolas de larga es-
cala. Em seu lugar, foi dada uma ênfa-
se cada vez maior às necessidades
básicas das populações e a projetos de

menor escala. Neste contexto, campa-
nhas verticais de erradicação, como a
Campanha Continental para a Erradi-
cação do Aedes aegypti, que já vinha
enfrentando problemas, acabaram per-
dendo força e sendo abandonadas.

Em que medida a história que
o senhor conta no livro pode
ajudar a compreender e enfrentar
a atual situação do Brasil em
relação às epidemias de doenças
transmitidas pelo Aedes aegypti?

Magalhães: Como a Campanha
Continental para a Erradicação do Ae-
des aegypti demonstrou, a erradica-
ção do mosquito de um determinado
país não significa necessariamente que
sua população estará segura por mui-
to tempo. Isso porque o país em ques-
tão pode sofrer facilmente uma rein-
festação a partir de suas fronteiras com
nações que não alcançaram o mes-
mo objetivo. Nesse sentido, o comba-
te ao Aedes aegypti demanda um
esforço coordenado de todos os paí-
ses ameaçados pelas enfermidades
por ele transmitidas. No passado, tal
esforço foi liderado por organizações
internacionais como a Fundação Ro-
ckefeller e a Opas. Resta saber se as
atuais organizações internacionais
dedicadas à saúde têm interesse, re-
cursos e condições para impulsionar
uma iniciativa gigantesca como essa
e se países como o Brasil são capazes
de atrair a atenção da opinião públi-
ca internacional para o problema e li-
derar a busca por uma solução. A er-
radicação do Aedes aegypti precisa
voltar a figurar na agenda da saúde
internacional. O Brasil tem uma histó-
ria bem-sucedida de combate ao mos-
quito que precisa ser conhecida e re-
cuperada no atual cenário.

A obra A erradicação do Aedes aegypti: febre amarela, Fred Soper e
saúde pública nas Américas (1918-1968) pode ser adquirida na Livraria
Virtual da Editora Fiocruz (www.livrariaeditorafiocruz.com.br) ou

acessada pelo Portal SciELO Livros (books.scielo.org/fiocruz).

ONDE ENCONTRAR:
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Civilizando as artes
de curar: Chernoviz
e os manuais de
medicina popular
do Império

Maria Regina Cotrim Guimarães
Coleção História e Saúde

Ao se encontrarem no Brasil Im-
perial, a medicina acadêmica e a po-
pular não entraram em rota de coli-
são. Apesar das tensões e dos
distanciamentos entre os dois domí-
nios, havia entre eles vários pontos
de intersecção e convivência. Entre
os elementos que contribuíram para
que as fronteiras não fossem tão rígi-
das destacam-se os manuais ou livros
de medicina autoinstrutivos, como os
de autoria do médico polonês Pedro
Luis Napoleão Chernoviz (1812-1881).
O papel desses compêndios é anali-
sado pela médica Regina Cotrim, que
descortina meandros da medicina no
século 19.

R$ 32
150 páginas (formato 16 x 23 cm)

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

Gestão e políticas
públicas no cenário
contemporâneo:
tendências nacionais
e internacionais

Telma Maria Gonçalves Menicucci e
José Geraldo Leandro Gontijo (orgs.)

Um livro que “oferece um pano-
rama das mudanças, tendências e de-
safios atuais para a gestão pública e
para as políticas públicas”. E mais: que
“identifica categorias de análise rele-
vantes para se entender a configura-
ção do Estado, a atuação do governo
e suas consequências sobre a socieda-
de”. Assim pode ser definida esta co-
letânea, cujos capítulos, apesar de suas
singularidades, giram em torno de prin-
cípios comuns, como a reafirmação do
Estado e de sua centralidade na pro-
dução de políticas públicas para o de-
senvolvimento, o bem-estar e a equi-
dade.

R$ 70
412 páginas (formato 16 x 23 cm)

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

Saúde e políticas
sociais no Rio de
Janeiro

Silvia Gerschman e
Angela Moulin S. Penalva Santos

O contexto concreto do Estado do
Rio de Janeiro, com sua desigual dis-
tribuição de benefícios entre pessoas
e municípios, é o cenário desta cole-
tânea. Com números, entrevistas, aná-
lises históricas e institucionais, o obje-
tivo do livro é tratar o tema das políticas
sociais no Rio de Janeiro em duas pers-
pectivas. “A primeira é a análise das
políticas de saúde segundo a aborda-
gem da gestão política, do papel do
Poder Legislativo e da regionalização
estadual. A segunda apresenta os de-
safios da gestão das políticas territori-
ais na ótica federativa, destacando o
papel do governo estadual”, explicam
as organizadoras.

R$ 53
262 páginas (formato 16 x 23 cm)

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

ESTANTE / RESENHAS
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Meu encontro com
os outros: memórias
de José de Albuquer-
que, pioneiro da
sexologia no Brasil

Sérgio Carrara e Marcos Carvalho (orgs.)
Coleção História e Saúde | Clássicos &
Fontes

A sexualidade como função fisio-
lógica e o desejo sexual como necessi-
dade orgânica primária. A educação
sexual – para homens e mulheres –
como estratégia para solucionar não só
o problema das doenças venéreas, mas
outros como a desarmonia conjugal e
as perversões sexuais. A legitimação e
institucionalização da andrologia, a ci-
ência do homem. A crítica à abstinên-
cia sexual socialmente imposta às mu-
lheres solteiras e viúvas. Essas eram
algumas das ideias defendidas pelo au-
toproclamado sexólogo e andrologista
brasileiro José de Albuquerque, médico
que, embora tenha enfrentado tabus,
levantado polêmicas e causado rebuli-
ço na elite carioca nos anos 1930, ficou
esquecido ao longo das décadas seguin-
tes. Mas agora esse importante perso-
nagem da história da sexualidade no
Brasil volta à cena com a publicação de
sua autobiografia até então inédita.

R$ 55
234 páginas (formato 21 x 26 cm)

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

A Linha Curva: o
espaço e o tempo da
desinstitucionalização

Ernesto Venturini
Coleção Loucura & Civilização

O psiquiatra Ernesto Venturini con-
tribuiu ativamente para a reforma psi-
quiátrica italiana. Como assessor da
Organização Pan-Americana da Saú-
de (Opas), esteve várias vezes no Bra-
sil, onde, em encontros com gestores
da saúde, profissionais, usuários e ci-
dadãos, falava de sua experiência na
Itália. Escritos que foram temas desses
encontros estão agora reunidos neste
volume. Os textos foram produzidos
entre os anos 80 e o início de 2000,
mas levantam discussões que perma-
necem atuais.

R$ 45
196 páginas (formato 16 x 23 cm)

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

COMO COMPRAR:

Web:
www.fiocruz.br/editora

E-mail:
comercialeditora@fiocruz.br

Tel.:  (21) 3882-9007

O (des)aprendizado
de si: transexualidades,
interação e cuidado
em saúde

Rodrigo Borba
Coleção Antropologia e Saúde

Em seu trabalho de doutorado, o
autor acompanhou um serviço do SUS
onde se realiza o processo transexua-
lizador. Na pesquisa, encontrou um fla-
grante descompasso entre o que os
serviços de saúde entendem como
transexualidade e as variadas formas
como as pessoas transexuais efetiva-
mente vivenciam suas identidades no
cotidiano. Como consequência, persis-
tem obstáculos discursivos para uma
atenção integral e humanizada à saú-
de de sujeitos transexuais. O autor
defende que se reaprenda a cuidar da
saúde de sujeitos transexuais, respei-
tando-os efetivamente como pessoas
e valorizando as formas particulares de
se vivenciar a transexualidade.

R$ 49
244 páginas (formato 16 x 23 cm)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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FIO DA HISTÓRIA

Receita antiga
Estudo analisa representação da mulher em revistas do início do século 20
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A
Glauber Gonçalves

mulher modelo: aque-
la que consegue equi-
librar vida profissional,
casamento e f i lhos
com destreza e, de

quebra, ainda reserva tempo para
praticar esportes. Essa descrição bem
poderia se referir ao arquétipo da
mulher moderna construído nas pá-
ginas de dezenas de revistas cujas
capas trazem modelos exibindo seus
corpos e rostos perfeitos, graças, em
parte, a um cuidadoso retoque via
Photoshop. A receita acima, porém,
é antiga – já era prescrita muito an-
tes da invenção dos programas de
edição de imagens. O trecho se re-
fere ao modo como uma publicação
de grande circulação no Rio de Ja-
neiro retratava a mulher ideal na
primeira metade do século passado.

A constatação é feita com base
em dissertação de mestrado defen-
dida por Priscila Cupello no Progra-
ma de Pós-Graduação em História
das Ciências e da Saúde da Casa de
Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz). No tra-
balho, intitulado A mulher (a)normal:
representações do feminino em peri-
ódicos científicos e revistas leigas de
grande circulação na cidade do Rio
de Janeiro (1925-1933), ela contra-
pôs a representação da mulher con-
siderada “normal” em publicações
médicas com o retrato feminino vei-
culado em revistas voltadas ao públi-
co em geral nas primeiras décadas
do século 20.

Naquele período, representantes
de diversos campos do conhecimen-
to se empenhavam na elaboração de
um projeto para fazer do Brasil um
país moderno. Os eugenistas e os hi-
gienistas não eram uma exceção.
Para sua pesquisa, Priscila analisou
revistas científicas que revelavam a
visão de futuro que esse grupo tinha
para a nação: o Boletim de Eugenia
(1929-1933) e os Arquivos Brasileiros
de Higiene Mental (1925-1947), esse
último publicado pela Liga Brasileira
de Higiene Mental.

Fundada em 1923, a entidade ti-
nha inicialmente o objetivo de melho-
rar a assistência aos doentes mentais
por meio da renovação dos quadros
profissionais dos hospícios. Com o pas-
sar do tempo, passou a promover a pre-
venção das doenças psiquiátricas. Ao
tomar para a si um papel ativo no pro-
jeto de modernização do país, os higi-

enistas mentais defendiam um proces-
so de normalização da população, por
meio da criação de rotinas de hábitos
saudáveis e específicos para os homens
e as mulheres – essas concebidas como
amorosas, frágeis, bondosas e capazes
de apagar a si mesmas em prol dos
desejos dos filhos e do marido. Os dou-
tores iam além: queriam interferir nas

Capas da revista A Maçã, um dos dois títulos analisados na dissertação de mestrado
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uniões matrimoniais, por meio da le-
galização do exame pré-nupcial e da
esterilização dos “degenerados” para
garantir a saúde e a sanidade das ge-
rações futuras.

A análise de Priscila mostra que
as revistas de grande circulação não
se mostraram muito permeáveis a es-
sas ideias. Entre os dois títulos analisa-
dos, Revista Feminina e A Maçã, a pri-
meira foi a que mais se apropriou do
discurso médico. “Há nessa revista uma
valorização muito grande das crianças,
que vão ser os adultos de amanhã.
Então as mães precisam dar-lhes uma
boa educação dentro de casa”, expli-
ca Priscila. O psiquiatra e eugenista
Júlio Porto-Carrero, que frequentemen-
te publicava artigos sobre essa temáti-
ca nos Arquivos Brasileiros, era taxati-
vo sobre o papel da mulher: defendia
que a “esposa-mãe” era o “tipo com-
pleto de mulher normal”.

Apesar de sua proximidade com
o discurso médico em alguns temas, a
Revista Feminina defendia bandeiras
próprias – algumas, inclusive, rechaça-
das pela comunidade científica. Volta-
da para as famílias da elite daquela
época, a publicação se dizia moderna
e apoiava a emancipação feminina.
Porém, com limites. Deixar a casa para
trabalhar era visto como algo positivo.
No entanto, a lista de atividades que
uma mulher poderia desempenhar era

limitada àquelas vistas como uma ex-
pansão de suas tarefas no lar, entre as
quais professora e enfermeira.

A outra revista leiga analisada
por Priscila tinha um perfil diferente.
O tom mais escrachado de A Maçã
era evidente já nas capas. Em uma
das edições, uma ilustração mostra-
va uma jovem mulher sendo carre-
gada em uma espécie de riquixá por
um senhor bem vestido, abaixo da
qual se lia o seguinte: O marido ide-
al. Fundada pelo jornalista Humber-
to de Campos, membro da Acade-
mia Brasileira de Letras (ABL), a
publicação falava com um público
jovem de classe média. A revista cri-
ticava o modo de vida burguês e ca-
pitalista daquele momento, conde-
nando a valorização excessiva do
dinheiro. “As mulheres eram vistas
como vaidosas, ambiciosas, que só se
casavam por interesse. O homem era
retratado como o velho burguês, o ca-
pitalista”, afirma a pesquisadora.

Diversas das crônicas traziam uma
mulher que contrastava fortemente com
o ideal prescrito por higienistas e euge-
nistas. Em uma delas, a personagem
visita um banqueiro para pedir um em-
prego para o marido, que estava de-
sempregado. A crônica termina com o
autor afirmando que, dias depois, quem
passasse na porta da residência do ca-
pitalista podia ouvir os barulhos suaves

de beijos que vinham lá de dentro. De-
fensores da monogamia, eugenistas e
higienistas sustentavam que o divórcio
era capaz de suscitar “degeneração
nervosa e mental”, como se lê em um
dos textos dos Arquivos Brasileiros.

Outros textos e até anúncios de A
Maçã deixam evidente a presença da
dupla moral sexual na revista. Em uma
das edições, uma peça publicitária ofe-
recia um remédio para os homens que
adquiriram doenças venéreas antes do
matrimônio. O objetivo estava claro:
não contaminar as suas noivas, que,
conforme se esperava, deveriam se
casar virgens. “Sanguinol: eis a razão
por que milhares de senhoras sofrem
[de doenças venéreas] sem saber a que
atribuir a causa”, dizia o anúncio.

Priscila conclui que o campo mé-
dico não conseguiu impor à sociedade
em geral a sua concepção de “mulher
normal”. No universo da psiquiatria, as
mulheres eram catalogadas como ali-
enadas quando apresentavam compor-
tamentos considerados atípicos para as
normas morais da sociedade carioca de
então. No entanto, a leitura das revis-
tas generalistas mostra que, no espa-
ço social mais amplo, esse campo do
conhecimento não foi soberano e teve
de compartilhar com outros saberes,
inclusive políticos, populares e religio-
sos, a autoridade sobre o que era a
normalidade feminina.
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