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EDITORIAL

embrar os 100 anos do falecimento de Oswaldo
Cruz é, para esta Fundação, um momento ímpar
de reflexão. Momento de recordar a trajetória,
as conquistas e o legado do grande médico e cientista e também pensar que caminhos seguir.
Esta edição da Revista de Manguinhos traz textos que apresentam o que fez e quem foi Oswaldo Cruz e como a instituição
e o país que ele ajudou a construir se relacionam com essa
herança. É hora de colocar o passado em perspectiva, como
uma forma de iluminar futuros possíveis. E é ainda uma oportunidade para avançarmos em projetos coletivos que contribuam
para o SUS e para a ciência, tecnologia e inovação. Por tudo
isso, instituímos o Ano Oswaldo Cruz.
Esta edição relata um estudo pioneiro desenvolvido na Fiocruz Paraná que poderá abrir novos caminhos para a pesquisa
sobre a doença de Chagas – enfermidade que registra cerca de
150 mil novos casos por ano no Brasil. Outra pesquisa, da Fiocruz Minas em parceria com duas instituições, aponta que uma
bactéria pode auxiliar na transformação da glicose em energia
para o corpo, o que diminui a concentração de açúcar no sangue. São ótimas notícias.
Outras reportagens apresentam novidades sobre a hanseníase e a giardíase e relatam a parceria com a UFRJ – agora reforçada e ampliada. Também nas próximas páginas
aparecem a produção da vacina de febre amarela, que opera em capacidade máxima para dar conta da demanda, e as
diferenças entre mosquitos que transmitem a doença, entre
outros temas.

L

Boa leitura!
Nísia Trindade Lima
Presidente da Fundação Oswaldo Cruz

Foto: detalhe do busto de Oswaldo Cruz
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NOTAS

Anvisa e Farmanguinhos são
contra a patente do Sofosbuvir
Graças a um trabalho realizado pelo Instituto de Tecnologia
em Fármacos (Farmanguinhos/Fiocruz), a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) se
posicionou contra o pedido de
patente do Sofosbuvir, medicamento usado no tratamento da
hepatite C. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União
(DOU) em 20 de março. O posicionamento da entidade é a primeira etapa do processo. A
palavra definitiva será do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão responsável por
concessão de patentes no país.
A resposta da Anvisa é resultado dos esforços de Farmanguinhos em impedir que a empresa
Gilead tenha exclusividade na
produção e comercialização deste antiviral no Brasil. Indicado
para tratamento da hepatite C,
o Sofosbuvir evita transplante de
fígado, cirrose e câncer hepático. O problema é o preço extremamente alto. O custo da terapia
por paciente, que hoje é de 7,5
mil dólares aos cofres públicos,
já chegou a custar US$ 84 mil, o

que restringe o acesso de quem precisa
do medicamento.
A petição que Farmanguinhos protocolou no INPI em fevereiro mobilizou
o Conselho Nacional de Saúde (CNS)
a emitir a Carta de Recomendação 007,
sugerindo que a Agência Reguladora
se posicionasse contrariamente à patente. O documento recomenda, ainda, que o INPI referende a decisão da
Anvisa. Além disso, que priorize o exame deste medicamento a fim de acelerar o processo.
Segundo o diretor de Farmanguinhos, Hayne Felipe da Silva, caso a
patente seja indeferida, a instituição
estará apta a produzi-lo graças a uma
parceria com o Consórcio BMK. No
momento, estão sendo realizados estudos de equivalência farmacêutica
e de bioequivalência do medicamento. “Esta iniciativa reafirma o papel
da Fiocruz enquanto instituição estratégica de Estado e reforça a intenção de produzir localmente produtos
prioritários para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde e a sustentabilidade da oferta de tratamento”,
destaca Hayne

Fundo Newton
apoia projetos
para pesquisas
em zika
A presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nísia Trindade, participou em
7 de março de uma reunião no British
Council Brasil, em Brasília, para a apresentação oficial dos quatro projetos da
Fiocruz aprovados pelo edital Institucional Links Zika Virus. Na reunião, Nísia apresentou a Rede de Ciências
Sociais e Humanidades Frente à Epidemia de Zika no Brasil, que tem como
foco as repercussões sociais das relações entre o vírus os efeitos da doença
nas famílias e no sistema de saúde.
Nísia disse que a epidemia emerge
numa complexa rede social, política,
cultural e econômica que expressa, em
última instância, um híbrido de demandas sócio-biológicas que necessita ser
enfrentado por uma abordagem interdisciplinar e políticas intersetoriais.

Alexandre Matos
O Fundo Newton apoiará projetos
interdisciplinares de pesquisa e capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento de pesquisas relacionadas
ao vírus zika e seus impactos na sociedade. O objetivo é que os estudos resultem em cursos de treinamento,
metodologias, protocolos e pesquisa social aplicada. Participaram da iniciativa
fundações de amparo à pesquisa de alguns estados, o CNPq e a Fiocruz. Os
projetos aprovados pelo Fundo Newton
vão compor a Rede de Ciências Socais e
Humanidades Zika Virus.
Ricardo Valverde
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Pesquisadores inovam na
vigilância de vetores da malária
Cientistas do Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz), em parceria com o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (Iepa),
desenvolveram uma armadilha inovadora para a coleta de mosquitos, em
especial, os anofelinos, que transmitem
a malária. A inovação representa três
benefícios diretos: facilita as pesquisas
de campo, amplia a captura dos mosquitos, e aumenta a segurança em relação ao contato com os vetores. Com
o formato similar ao de uma tenda, a
ferramenta conta com duas câmaras:
a interna, projetada para abrigar o profissional responsável pela coleta, e a
externa, onde ficam presos os mosquitos coletados.
A separação entre os dois ambien-

tes impede que o agente de
endemias ou o pesquisador
sejam picados pelos mosquitos capturados que podem estar infectados. Em testes de
campo realizados no Norte do
Brasil, os pesquisadores comprovaram a eficácia da armadilha, chamada de MosqTent
– união das palavras “mosquito” e “tenda”, em inglês.
A patente foi depositada
pela Fiocruz no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), garantindo o
direito à propriedade intelectual da invenção.

Com o formato similar ao de uma tenda, a
MosqTent tem duas câmaras: uma interna e
outra externa. Foto: Divulgação

Lucas Rocha

Acervo de moluscos ultrapassa marca de 10 mil lotes
De grande importância para o
conhecimento e conservação da biodiversidade brasileira, a Coleção de
Moluscos do Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz) alcançou o número de
10 mil lotes depositados no acervo.
O espaço reúne conchas e partes
moles de aproximadamente 200 mil
espécimes de moluscos provenientes de mais de 60 países. Este acervo variado inclui exemplares de
importância para a saúde humana e
animal, incluindo caramujos capazes
de transmitir doenças parasitárias,
como a esquistossomose, caracóis e
lesmas que podem atuar como pragas agrícolas e mexilhões que causam grandes perdas econômicas à
geração de energia.
A partir de investimentos institucionais e financiamentos de editais externos,
o espaço recebeu uma série de melhorias de infraestrutura, com destaque para
a modernização de armários e equipa-

mentos. Pesquisadores do
Laboratório de Malacologia
do IOC, que abriga a Coleção, publicaram estudo sobre a diversidade e a
distribuição geográfica dos
espécimes incluídos na Coleção, que servem como
fonte para estudos sobre biodiversidade, taxonomia e
evolução. O artigo foi publicado no periódico científico
Arquivos de Ciências do Mar,
que reuniu trabalhos sobre
diversas coleções de moluscos. A Coleção é credenciada como fiel depositária de
amostras de patrimônio genético pelo Conselho de
Gestão do Patrimônio Genético do Ministério do Meio
Ambiente.

O espaço reúne conchas e partes moles de
aproximadamente 200 mil espécimes de
moluscos provenientes de mais de 60 países
Foto: Gutemberg Brito

Lucas Rocha
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Oficina sobre VideoSaúde lança documentário
febre amarela Mulheres das águas
Jornalistas de diversos veículos de comunicação participaram,
em 10 de abril, de uma oficina
sobre febre amarela promovida
pela Fiocruz. No encontro, os
profissionais de imprensa puderam se aprofundar no tema e tirar suas dúvidas com alguns dos
maiores especialistas da Fundação – Rivaldo Venâncio, Ricardo
Lourenço (mosquitos e vetores),
Marcia Chame (biodiversidade e
epizootias), André Siqueira (aspectos clínicos da febre amarela) e Reinaldo Menezes (vacina).

Em parceria com o Programa de
Pós-Graduação em Saúde Coletiva
(PPGSC) da Universidade Federal do
Espírito Santo (Ufes), a VideoSaúde
Distribuidora da Fiocruz lançou o documentário Mulheres das águas, que
retrata a vida e as lutas das pescadoras nos diferentes manguezais do Nordeste, onde o modo de vida e a
sobrevivência de suas famílias estão
ameaçados pela poluição das grandes
indústrias e pelo turismo predatório.
O filme, que traz o tema diversidade
como um elemento importante na
constituição de seu roteiro, foi dirigi-

do por Roberto Novaes, professor e
pesquisador da Universidade Federal
do Rio de Janeiro.
Graça Portela

Fiocruz e UFRJ lançam plano de
cooperação técnica inédito
A Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) e a Fiocruz
anunciaram, em 5 de abril, um
vasto plano para institucionalizar
e incrementar a sua cooperação
técnica, aprimorando ações que
fazem parte da história de colaboração entre as duas instituições.
Com objetivo de criar ações em
conjunto e aprimorar as diversas
já existentes, grupos de trabalho
atuarão em eixos temáticos dedicados a pensar e intervir em
questões que vão do patrimônio
histórico do Rio de Janeiro ao desenvolvimento de novas vacinas
e pesquisas de ponta na área da
saúde. A cooperação prevê a articulação entre a rede hospitalar
da Fiocruz e o complexo de nove
hospitais da UFRJ, bem como a
integração em todos os níveis de
ensino, incluindo graduação e
pós-graduação, e o desenvolvimento de projetos de educação
básica ampliados para as regiões
da Maré e de Manguinhos.
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Os pesquisadores poderão compartilhar plataformas tecnológicas e laboratórios do tipo multiusuários, com uso
de modernas tecnologias, entre outros
recursos. O plano prevê também a cooperação com instituições de ensino e
pesquisa na América Latina, dando
destaque para o Rio de Janeiro como

problemática comum de estudo. Importante destacar ainda a intenção das
duas instituições em colaborarem com
o desenvolvimento de políticas públicas para a cidade do Rio, valorizando
iniciativas na defesa dos direitos sociais e no desenvolvimento econômico
e social da cidade.

A presidente da Fiocruz, e o reitor da UFRJ, Roberto Leher, no evento de
lançamento de plano de cooperação. Foto: Peter Ilicciev
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Fiocruz e União Europeia debatem
resistência antimicrobiana
Dirigentes da Fiocruz reuniram-se
com uma comitiva da União Europeia
(UE), em março, na sede da Fundação, para uma reunião sobre possíveis parcerias de cooperação no tema
da resistência antimicrobiana. A comitiva foi liderada pelo comissário
europeu da Saúde e Segurança dos
Alimentos, Vytenis Andriukaitis. Além
do comissário, estiveram presentes o
embaixador da União Europeia no Brasil, João Titternigton Gomes Cravinho,
o conselheiro da Delegação da União
Europeia no Brasil, Rui Manuel Rosário Ludovino, o chefe de Unidade de
Temas Sanitários e Fitossanitários e
chefe da força-tarefa sobre Resistência Antimicrobiana, Koen Josee M.
Van Dyck, e os oficiais em Saúde Pública da UE Charles Evan Price e Julia
Kerstin Langer.
Na abertura do encontro, a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima,
destacou que a Fiocruz já atua em
parceria com a União Europeia no consórcio ZIKAlliance, para enfrentamento ao vírus zika. O consórcio reúne 52
instituições de 18 países. Segundo Nísia, um acordo de cooperação inter-

O comissário europeu da Saúde
e Segurança dos Alimentos,
Vytenis Andriukaitis, na visita à
Fiocruz. Foto: Peter Ilicciev

nacional com a EU sobre resistência
antimicrobiana pode seguir este eixo.
A presidente lembrou que em 2015 a
Fundação e o Reino Unido desenvolveram uma agenda em comum segundo estas diretrizes.
O comissário europeu da Saúde
e Segurança dos Alimentos, por sua
vez, afirmou que os fundos da União
Europeia destinados ao vírus zika demonstram o comprometimento da
entidade com a saúde global. “É uma
época difícil para promover e garantir direitos”, disse Andriukaitis. “Isso
significa que precisamos ter uma coordenação muito boa. E precisamos
de instituições que ofereçam pessoas, recursos e laboratórios para lidar
com esses desafios”. Parte da reunião
foi dedicada à discussão sobre tuberculose. O comissário destacou que o
desenvolvimento de novas vacinas e
kits diagnósticos é prioritário para a
UE. “Não temos nenhuma nova vacina para TB há mais de 20 anos,
assim como não temos novos kits diagnósticos”, afirmou.
André Costa

Fundação
sediará
Conferência
Luso-Brasileira
de Acesso
Aberto
A 8ª Conferência Luso-Brasileira de Acesso Aberto (ConfOA)
retornará em 2017 ao Rio de Janeiro onde, em 2011, foi realizada pela primeira vez no Brasil.
A instituição que vai acolher a
ConfOA é a Fiocruz, uma referência também no acesso aberto. A 8ª Conferência ocorrerá nos
dias 4 e 5 de outubro (com
workshops pós-conferência previstos para 6 de outubro), no campus de Manguinhos.
O tema da 8ª ConfOA é Do
acesso aberto à ciência aberta,
querendo sublinhar o alargamento do âmbito da conferência, dado
que o acesso aberto é uma componente e uma condição indispensável da ciência aberta, que
abrange outras dimensões. A
ConfOA pretende reunir as comunidades portuguesa e brasileira e também as dos demais
países lusófonos, que desenvolvem atividades de investigação,
desenvolvimento, gestão de serviços e definição de políticas relacionadas com o acesso aberto ao
conhecimento e com todas as outras vertentes da ciência aberta.
A conferência assume-se como o
espaço privilegiado para, com o
objetivo de promover a partilha,
discussão e divulgação de conhecimentos, práticas e investigação
sobre estas temáticas, em todas
as suas dimensões e perspectivas.
Raquel Truta
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Estudo pioneiro
Fiocruz Paraná avança em pesquisa sobre doença de Chagas

A equipe da Fiocruz Paraná apresentou os resultados da
pesquisa em um artigo científico no periódico Journal of
Proteome Research. Foto: Itamar Crispim/Fiocruz Paraná

Renata Fontoura
esenvolvido pelo Instituto Carlos Chagas (ICC/
Fiocruz Paraná), um estudo pioneiro poderá
abrir novos caminhos
para a pesquisa relacionada à doença
de Chagas. A investigação comprovou,
pela primeira vez, que modificações em
histonas – proteínas presentes no núcleo da célula e que são fundamentais
para a compactação do DNA e para a
regulação dos genes – estão amplamente presentes no Trypanosoma cruzi,
parasita causador da doença. A pesquisa do papel dessas modificações em
seres humanos e outros organismos já
é consolidada no meio científico e contemplada pela área da epigenética, que
investiga mecanismos regulatórios hereditários que não envolvem mudança
na sequência do DNA do organismo,
bem como suas implicações no desenvolvimento de doenças como câncer e
possibilidades de novas terapias.
“Sabemos que em outros organismos as modificações de histonas estão
presentes e, em humanos, têm direcio-

D
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nado a descoberta de alvos para tratamento de diversas doenças. A partir disso, resolvemos investigar se elas também
estariam presentes nas histonas do parasita. Antes desse estudo, acreditavase que essas modificações no T.
cruzi eram escassas e não teriam muita importância” explica a pesquisadora
Gisele Picchi, do Laboratório de Biologia
Molecular de Tripanossomatídeos da Fiocruz Paraná. “Em outros organismos
existem cerca de 20 tipos de modificações de histonas já comprovadas. Nosso
trabalho mostrou, de forma inesperada,
que as histonas do parasita apresentam,
ao menos, 13 dessas modificações, evidenciando um perfil com a mesma complexidade e sofisticação de outros
organismos”, ressalta a cientista.
Técnicas de proteômica – que envolvem o estudo em larga escala das proteínas expressas e suas modificações em
uma célula, tecido ou organismo, incluindo a análise quantitativa da expressão
ao longo do tempo, em diversas localizações celulares e/ou sob a influência
de diferentes estímulos – foram utiliza-
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das para o desenvolvimento da pesquisa
inédita. “Nosso desafio metodológico foi
grande, já que, num trabalho como este,
há muitas peculiaridades. Desde a preparação das amostras, até a coleta e
análise de dados, todo o protocolo é diferenciado em relação a estudos de proteômica convencionais”, observa a
pesquisadora Lyris Martins Franco de
Godoy, do Laboratório de Genômica Funcional da Fiocruz Paraná.
Segundo Lyris, os próximos passos incluem a investigação aprofundada dos
impactos dessas modificações. “Há mais
de uma década, esses aspectos são estudados nas células de seres humanos e outros mamíferos, porém ainda é uma área
recente de investigação, que tem muito
a crescer. A partir de agora se abre um
campo fértil para os estudos da importância e função das modificações de histonas na biologia e patogênese do T. cruzi,
bem como para a busca de alvos com
potencial para o desenvolvimento de drogas epigenéticas contra a doença de Chagas”, conclui.
Os resultados da pesquisa foram

apresentados em um artigo científico
publicado na edição de janeiro de 2017
do periódico Journal of Proteome Research. (Post-translational Modifications of
Trypanosoma cruzi Canonical and Variant Histones. Gisele F. A. Picchi, Vanessa Zulkievicz, Marco A. Krieger, Nilson
T. Zanchin, Samuel Goldenberg, and
Lyris M. F. de Godoy. Journal of Proteome Research 2017 16 (3), 1167-1179.
DOI: 10.1021/acs.jproteome.6b00655).

150 mil novos
casos por ano
no Brasil
No Brasil, devido à transmissão vetorial domiciliar ocorrida no passado e
hoje interrompida, predominam os casos crônicos da doença de Chagas. Estima-se que existam entre 2 e 3 milhões
de indivíduos infectados e a doença registra cerca de 150 mil novos casos anualmente, segundo dados recentes do

Infográfico: Fiocruz Paraná

Ministério da Saúde. Globalmente, os
casos se concentram no México e em
países da América do Sul e América Latina. Porém, movimentos populacionais
em grande escala têm expandido as áreas onde os casos da doença são encontrados, registrando um aumento de
casos, desde 2014, em países da Europa
e Estados Unidos.
Descoberta pelo pesquisador brasileiro Carlos Chagas em 1909, a doença
é transmitida mais frequentemente por
insetos triatomíneos, conhecidos popularmente com barbeiros. Logo após a
infecção, os pacientes apresentam um
grande número de parasitas no sangue
e podem ter sintomas como febre, dor
de cabeça, fraqueza intensa e inchaço
no rosto e nas pernas. Nessa fase da
doença, o tratamento com drogas capazes de matar os protozoários costuma ser eficaz, embora tenha fortes
efeitos colaterais. No entanto, em muitos casos a fase aguda da doença tem
sintomas leves ou é assintomática, e a
infecção acaba sendo descoberta no

estágio crônico. Nessa etapa os parasitas se alojam nos músculos do coração
e no aparelho digestivo. Os pacientes
podem permanecer anos sem sintomas,
mas as lesões causadas nos órgãos vão
se acumulando e, em 30% dos casos,
os indivíduos apresentam complicações
cardíacas, enquanto 10% têm complicações digestivas. Na fase crônica, não
há ainda comprovação da eficácia dos
medicamentos disponíveis.
Em 2006, o Brasil recebeu um certificado da OMS e da Organização Panamericana de Saúde (Opas) por ter
conseguido interromper a transmissão
da doença de Chagas pela espécie de
barbeiro mais frequente no país:
o Triatoma infestans. No entanto, segundo o Ministério da Saúde, nos últimos anos estão surgindo novos casos
da infecção devido a uma forma alternativa de transmissão ligada à contaminação de alimentos. A doença
também pode ser transmitida por meio
de transfusão de sangue, transplante
de órgãos e da mãe para o feto.
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Keila Maia
esde que começou a ser
estudada, a microbiota
intestinal vem sendo associada a diversas funções
do organismo. Recentemente, um estudo realizado pela Fiocruz
Minas, em parceria com outras instituições,
mostrou que este conjunto composto por
cerca de 100 trilhões de micro-organismos
pode ajudar a evitar uma doença que afeta
aproximadamente 300 milhões de pessoas em todo o mundo: o diabetes tipo 2. A
pesquisa foi publicada recentemente na
Nature Communications, uma das mais
influentes revistas científicas.
Segundo o estudo, a Akkermansia
muciniphila, bactéria presente na microbiota intestinal, pode auxiliar na
transformação da glicose em energia

D
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para o corpo, diminuindo a concentração de açúcar no sangue. Entretanto,
a Akkermansia seria impedida de realizar essa atividade pelo Interferongama, uma proteína liberada pelo
próprio organismo, sempre que precisa se proteger contra infecções virais
e de alguns protozoários e bactérias.
”Algumas pesquisas consideram
o diabetes tipo 2 como uma doença
inflamatória crônica, que faz com que
o Interferon-gama seja constantemente liberado, conforme ocorre com
as doenças autoimunes. Por meio desse trabalho, constatamos que o Interferon atrapalha o papel modulador da
Akkermansia, levando ao excesso de
açúcar no sangue”, explica o pesquisador Gabriel Fernandes, do Grupo de
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Informática de Biossistemas e Genômica da Fiocruz Minas.
Para chegar aos resultados, os pesquisadores observaram a ação da Akkermansia no organismo de camundongos,
incapazes de produzir o Interferongama. Para isso, eles alimentaram os
animais e avaliaram o índice de queda
da glicose somente pela ação da insulina. Depois, os cientistas introduziram a
bactéria (Akkermansia) no intestino dos
ratos e constataram que o nível de glicose caía ainda mais. Já em uma terceira etapa, o Interferon foi introduzido
no organismo dos camundongos e, com
isso, os efeitos benéficos da Akkermansia não foram mais observados.
Em uma fase subsequente do estudo, verificou-se que também em huma-

nos existe essa correlação entre a abundância de Akkermansia muciniphila e
o nível de glicose no sangue. Ou seja,
quanto maior a quantidade da bactéria
maior a capacidade de metabolização
e consequente diminuição de açúcar no
sangue. Foram avaliadas as microbiotas de 268 pacientes, bem como dados
bioquímicos e antropométricos.
”Fizemos o sequenciamento da microbiota de cada um deles. Em seguida,
por meio de análise estatística, avaliamos
uma série de fatores, como quantidade
de glicose, marcadores inflamatórios presentes, resistência à insulina, entre outros.
Assim, verificamos que a Akkermansia e
o Interferon seriam fatores determinantes
da capacidade de metabolismo de glicose”, explica Fernandes.
Segundo o pesquisador, o estudo
abre possibilidades para novas pesquisas voltadas para o tratamento do diabetes tipo 2. “Se você tem um paciente
com resistência à insulina, é possível
oferecer a ele nutrientes que favoreçam a Akkemansia e neutralize a ação
do Interferon diante dessa bactéria. Um
possível tratamento natural seria por
meio de uso de prebióticos”, avalia.

população. Desse total, cerca de
90% têm o diabetes tipo 2. Um dos
principais problemas enfrentados é
que, muitas vezes, o diagnóstico
demora, favorecendo o aparecimento de complicações.
Diferentemente do que ocorre com
o tipo 1, os indivíduos com diabetes tipo
2 produzem insulina. Entretanto, muitas
pessoas desenvolvem resistência a esse
hormônio e, com isso, a insulina não
consegue cumprir seu papel de transportar a glicose para dento das células, para

que ela seja transformada em energia
para o corpo. Também pode acontecer
de a pessoa não produzir insulina suficiente para suprir as demandas do organismo e, assim, o hormônio insuficiente
não consegue carregar todo o açúcar,
que acaba se acumulando no sangue.
Em boa parte dos casos, a diabetes tipo 2 pode ser controlada com atividade física e planejamento alimentar.
Em outras situações, exige o uso de
insulina e/ou outros medicamentos para
controlar a glicose.

Diabetes tipo 2
Segundo a Sociedade Brasileira
de Diabetes, no Brasil, há mais de
13 milhões de pessoas vivendo com
diabetes, o que representa 6,9% da

Segundo o pesquisador, o estudo abre possibilidades para novas pesquisas
voltadas para o tratamento do diabetes tipo 2. Foto: João Guilherme Braga
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PESQUISA

Células
sem
defesa

Estudo aponta
que supressão da
autofagia,
importante
mecanismo da
imunidade, está
associada com
casos mais graves
da hanseníase

Maíra Menezes
ma pesquisa liderada pelo
Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz) mostra que
a bactéria Mycobacterium
leprae, causadora da hanseníase, pode inibir um importante mecanismo da imunidade nos pacientes: a
autofagia, que promove a destruição
de microrganismos intracelulares nas
células de defesa conhecidas como
macrófagos. Segundo as análises, a
supressão da autofagia está associada com os casos mais graves da doença, chamados de multibacilares,
pois os pacientes apresentam grande número de lesões com alta carga
bacteriana. Realizado em colaboração com o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/
Fiocruz), Instituto Lauro de Souza
Lima (ILSL), em São Paulo, e Universidade de Cologne, na Alemanha, o
trabalho foi publicado na revista científica Plos Pathogens.
De acordo com a coordenadora do
estudo, Roberta Olmo Pinheiro, pesquisadora do Laboratório de Hanseníase do
IOC, além de ampliar o conhecimento
sobre o agravo, o achado aponta para
a possibilidade de novas terapias. “Nos
últimos anos, pesquisas destacaram a
importância da autofagia no controle da
tuberculose e da leishmaniose, mas o
papel do mecanismo na hanseníase ainda não tinha sido estabelecido. Nossos
resultados sugerem que proteínas da via
da autofagia poderiam ser alvos terapêuticos, uma vez que a ativação des-
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se mecanismo parece contribuir para o
controle do agravo”, afirma a farmacêutica, acrescentando que o tratamento atual da hanseníase, baseado na
combinação de antimicrobianos, é eficaz. Assim, os novos fármacos teriam
função complementar.

Investigação
detalhada
Pela sua relevância, a autofagia
foi destacada no Prêmio Nobel de Medicina em 2016. O cientista japonês
Yoshinori Ohsumi recebeu a láurea por
descobrir os genes envolvidos na regulação do mecanismo. O processo
ocorre em todas as células com o objetivo de degradar estruturas, tanto
para obtenção de nutrientes como
para eliminação de moléculas. Nos
macrófagos, que são células de defesa, a autofagia tem características
particulares, participando da destruição de microrganismos que se alojam
no interior das células.
Para investigar o papel da autofagia na hanseníase, os pesquisadores analisaram amostras de lesões de
mais de 50 pacientes atendidos no
Ambulatório Souza Araújo, primeiro
centro brasileiro especializado na
doença a atuar alinhado a normas
internacionais de qualidade em assistência. Eles foram classificados em
dois extremos da apresentação dos
sintomas: os multibacilares, que
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A pesquisa contou com análises de
amostras de pacientes e ensaios de
infecção experimental, que apontaram o papel importante da autofagia
no combate ao M. leprae
Foto: Gutemberg Brito

Segundo Bruno, os experimentos
apontaram que a inibição da autofagia
provocada pelo M. leprae pode ser
revertida por substâncias que ativam
esse mecanismo de defesa
Foto: Gutemberg Brito

apresentam diversas lesões com alta
carga bacteriana, e os paucibacilares, que têm poucas lesões com quantidade reduzida de microrganismos.
Utilizando diferentes métodos de
investigação, os cientistas observaram a presença de vesículas características da autofagia e de proteínas
consideradas marcadores do processo nas células. A expressão de genes envolvidos na regulação do
mecanismo também foi avaliada.
Todos os dados apontaram para inibição da autofagia nos pacientes
multibacilares e ativação nos indivíduos paucibacilares.
Paralelamente, experimentos em
cultura de células indicaram que o M.
leprae atua para suprimir a autofagia.
Nos ensaios, os pesquisadores verificaram que a infecção de macrófagos por
bacilos mortos estimula o mecanismo.
No entanto, quando as mesmas células
são infectadas pelos microrganismos vivos, a autofagia não é ativada. Considerando os fatores que podem influenciar
na autofagia, os cientistas investigaram
os efeitos da molécula interferon-gama
sobre o processo. Produzida durante a
resposta imune, essa substância atua
como sinalizador entre as células, induzindo a autofagia, entre outros mecanismos. Nos pacientes paucibacilares, os
níveis de interferon-gama aumentam
consideravelmente na resposta à infecção pelo M. leprae, o que não ocorre
nos indivíduos multibacilares. Os testes mostraram que a inibição da autofagia nos macrófagos de pacientes
multibacilares pode ser revertida pela
ação do interferon-gama.
”Os resultados nos levaram a formular uma hipótese: como estratégia para escapar do sistema imune,
o M. leprae é capaz de inibir a via
da autofagia. Nos pacientes paucibacilares, a secreção de interferongama consegue contrabalançar a
inibição, o que favorece o controle
da infecção. Já nos pacientes multibacilares, que apresentam um perfil
diferente de resposta imune, isso não
ocorre e a infecção avança”, afirma
Bruno Jorge de Andrade Silva, doutorando do Programa de Biologia Parasitária do IOC e autor do estudo.
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Papel da
imunidade
Ao contrário do que ocorre em
muitos agravos, a existência de quadros leves e graves de hanseníase não
está ligada a uma evolução progressiva dos casos. Alguns pacientes desenvolvem a forma multibacilar logo
após a infecção pelo M. leprae, enquanto outros podem permanecer por
anos com perfil paucibacilar. Entre os
dois extremos, há indivíduos com
quadros intermediários, chamados de
borderline – o que significa fronteira,
em tradução literal do inglês. Além
de trazer consequências para a saúde, a variedade de apresentações
impacta na transmissão da hanseníase. Os pacientes com baixa carga
de parasitos não propagam o agravo. Já aqueles com alta carga podem
transmitir a infecção por meio das
secreções nasais e da saliva, caso não
estejam em tratamento.
”Ainda não existem marcadores
que possam indicar previamente a propensão para uma das formas da doença, mas alguns fatores associados aos
diferentes quadros são conhecidos.
Além de aspectos genéticos, as diferenças no perfil de imunidade dos pacientes são importantes para a evolução

da hanseníase. A pesquisa mostra que
a autofagia desempenha um papel significativo nesse processo”, explica
Mayara Garcia de Mattos Barbosa, também doutoranda da Pós-Graduação em
Biologia Parasitária do IOC e coautora
da pesquisa.

Perspectivas
futuras
Além de investigar os casos multibacilares e paucibacilares, o estudo analisou amostras de pacientes que
desenvolveram uma complicação grave da hanseníase conhecida como reação reversa. Associado principalmente
aos quadros intermediários ou multibacilares, esse tipo de episódio pode ocorrer
antes, durante ou após o fim do tratamento. Nesses casos, os pacientes apresentam uma resposta imunológica
exacerbada, com forte inflamação, que
acaba por provocar danos ao organismo.
A pesquisa identificou que a inibição da
autofagia é revertida durante a reação
reversa, que é marcada pela elevação dos
níveis de interferon-gama. “Nas próximas
etapas, vamos aprofundar a investigação
sobre o papel da autofagia na reação reversa e verificar se interferir nessa via pode
ser um caminho para prevenir esse tipo
de episódio”, conta Roberta.

A doença
O aparecimento de manchas
pardas ou rosadas na pele costuma
ser o primeiro sintoma da hanseníase. Além de redução da sensibilidade, as manchas apresentam
ausência de pelos e de transpiração.
Uma vez que o M. leprae se aloja
inicialmente na pele e nos nervos
periféricos dos pacientes, a doença
também pode causar dormência e
perda de tônus muscular na área
afetada. Algumas pessoas também
apresentam caroços ou inchaços nas
partes mais frias do corpo, como
orelhas, mãos e cotovelos. Se não
tratada, a hanseníase pode levar a
incapacidades físicas.
A transmissão do agravo não ocorre pelo contato com as lesões, mas
sim por meio de secreções nasais e
saliva, estando ligada ao contato próximo com pessoas doentes que ainda não iniciaram o tratamento.
Oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a terapia
é baseada em medicamentos antimicrobianos, que combatem a bactéria.
A transmissão da doença é interrompida logo após as primeiras doses da
medicação. Porém, o tratamento
completo dura de seis meses a um
ano e deve ser seguido até o fim.

De acordo com Roberta e Mayara, avaliar substâncias que ativam a autofagia pode
ser uma estratégia para o desenvolvimento de novas terapias para a hanseníase
Foto: Gutemberg Brito
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PESQUISA

Ação contra o

ZIKA
Adotado no tratamento
da hepatite C, o Sofosbuvir
inibiu a replicação do vírus
zika em testes com culturas
de células e minicérebros,
impedindo a morte celular

Maíra Menezes

m estudo liderado pela Fiocruz mostra que o antiviral Sofosbuvir, atualmente utilizado para tratamento da hepatite C, tem ação contra o vírus zika.
O efeito foi observado em testes com diferentes
tipos de células, incluindo células neuronais humanas, além de minicérebros, organóides produzidos a partir de
células-tronco que reproduzem os estágios iniciais de formação
do cérebro e são considerados um modelo para o estudo da
microcefalia associada ao zika. A pesquisa apontou que o medicamento inibe a replicação viral, protegendo as células da morte provocada pela infecção. O estudo foi realizado por pesquisadores do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde
(CDTS/Fiocruz), Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), Instituto
Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz), Instituto
de Tecnologia de Fármacos (Farmanguinhos/Fiocruz), Instituto
D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR), Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia
para Inovação em Doenças Negligenciadas (INCT/IDN) e consórcio BMK, formado pelas empresas Blanver Farmoquímica, Microbiológica Química e Farmacêutica e Karin Brüning.
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A pesquisa foi apoiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) e
pela Fundação Carlos Chagas Filho
de Amparo à Pesquisa do Estado
do Rio de Janeiro (Faperj). Os resultados foram publicados na revista científica internacional Scientific Reports. De acordo com Thiago
Moreno Lopes Souza, pesquisador
do CDTS e coordenador do estudo,
mais investigações serão necessárias
antes da realização de ensaios com
pacientes, mas os primeiros resultados apontam que o Sofosbuvir tem
potencial para se tornar uma opção
no tratamento da doença.
“Identificar a ação contra o vírus
zika de uma droga que já é clinicamente aprovada é muito importante. Ainda não sabemos quando teremos uma vacina disponível contra o
zika e o uso de um medicamento antiviral pode reduzir os danos provocados pela infecção. Dependendo dos
resultados futuros, o tratamento poderia até ser considerado como medida profilática, como ocorre, por
exemplo, no uso de certos medicamentos antirretrovirais no caso do
HIV”, afirma o pesquisador.
A semelhança entre o vírus da hepatite C e o vírus zika foi um dos motivos que levaram os cientistas a testar o medicamento. Os dois patógenos
fazem parte da família Flaviviridae,
que apresentam similaridades em algumas de suas estruturas. Uma delas é a enzima RNA polimerase, responsável pela replicação do material
genético do vírus e alvo da ação do
Sofosbuvir. Os efeitos colaterais reduzidos do produto para os pacientes com hepatite C na comparação
com outros antivirais e a ausência de
prejuízos para a gestação de acordo
com estudos em modelos animais
também foram levados em conta.

Proteção para
minicérebros
Os experimentos foram realizados
com uma linhagem do vírus zika em
circulação no Brasil. A partir dos resultados positivos observados em es-
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Os testes confirmaram que a ação da enzima RNA polimerase do vírus zika,
responsável pela replicação do material genético viral, é inibida pela forma
ativa do fármaco Sofosbuvir (Foto: Gutemberg Brito)

tudos com diferentes linhagens celulares, os pesquisadores decidiram testar o medicamento em modelos mais
semelhantes aos cérebros dos bebês
quando são afetados pelo vírus zika
durante a gestação. Os experimentos foram realizados com células-tronco neurais de pluripotência induzida
e minicérebros. Produzidas em laboratório a partir de células humanas
extraídas da pele, as células-tronco
neurais de pluripotência induzida são
semelhantes às células precursoras
que originam os principais tipos celulares do cérebro no início do desenvolvimento dos embriões. Já os minicérebros, produzidos a partir dessas
células, são organoides que reproduzem a estrutura tridimensional do
cérebro do feto nos primeiros meses
da gestação, com a presença de diferentes tipos celulares.
Os testes de infecção experimental foram realizados em parceria com
os pesquisadores do IDOR, que desenvolveram os modelos de estudo.
Os cientistas verificaram que o Sofos-
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buvir reduziu drasticamente a replicação do vírus zika tanto nas células-tronco neurais como nos minicérebros, protegendo as células dos
danos provocados pelo patógeno.
“Observamos proteção mesmo quando as células foram submetidas a títulos elevados de vírus. Considerando que os organóides cerebrais são
um modelo para o estudo da microcefalia associada ao zika, a atividade antiviral detectada é uma forte
demonstração do potencial do Sofosbuvir”, ressalta Thiago.
“Nosso modelo de minicérebros
humanos permitiu caracterizar os
efeitos de um medicamento que foi
capaz de impedir, de maneira bastante satisfatória, a multiplicação do
vírus zika e a morte de células neurais humanas. Trata-se de uma importante descoberta brasileira que
poderá ajudar, futuramente, a reduzir as consequências da infecção nos
bebês em desenvolvimento”, completa Stevens Rehen, neurocientista do
IDOR e da UFRJ.

Colaboração
científica

Resultados em
linhagens celulares
O potencial de ação do Sofosbuvir
sobre o vírus zika foi avaliado de diversas formas. Em um dos testes, a RNA
polimerase do vírus zika foi purificada
para verificar se a forma ativa do fármaco seria capaz de bloquear a sua
ação, da mesma forma que ocorre com
a RNA polimerase do vírus da hepatite
C – hipótese confirmada nos ensaios.
Os pesquisadores ainda verificaram que
o Sofosbuvir provoca tantas mutações
no genoma do vírus da zika que a multiplicação viral se torna inviável. Por
isso, protege as células de um processo chamado de patogênese viral.
O medicamento foi testado em quatro diferentes tipos de células infectadas
pelo vírus. O Sofosbuvir inibiu a replicação do patógeno em três linhagens celulares: uma linhagem de células neuronais humanas, chamada de SH-Sy5y,
uma linhagem de células hepáticas humanas, conhecida como Huh-7, e uma
linhagem de células de rim de hamster,
identificada como BHK-21. Já durante os

testes em uma linhagem de células de
rim de macaco, que recebe o nome de
Vero, não foi observado efeito do medicamento na inibição da replicação viral.
De acordo com Thiago, diversas linhagens celulares são utilizadas com frequência em estudos de virologia. “Uma
vez que os modelos para estudo do vírus
ainda não estão completamente estabelecidos, testamos diferentes linhagens
celulares e escolhemos aquelas nas quais
o vírus conseguiu se replicar, provocando
claramente o efeito citopático [com danos às estruturas celulares]. A ação mais
potente do Sofosbuvir foi observada nas
células hepáticas e neuronais humanas”,
ressalta o pesquisador. Segundo ele, a
ausência de efeito do antiviral nas células Vero pode ter diferentes explicações.
“Isso ainda não foi investigado, mas é
possível que o Sofosbuvir não consiga penetrar nessas células ou que, dentro delas, ele não seja convertido na sua forma
ativa, o que é necessário para sua atuação. Também é possível que as células
Vero tenham algum mecanismo para eliminar o fármaco, impedindo a sua ação”,
pondera.

A parceria entre grupos de pesquisa
é considerada essencial para os resultados obtidos e para as próximas etapas
do estudo. “Esse trabalho envolveu diversos laboratórios, que contribuíram
com as suas áreas de experiência, produzindo rapidamente um resultado importante. A colaboração traz mais respostas e mais qualidade para a
pesquisa”, afirma Eduardo Volotão, pesquisador do Laboratório de Virologia
Comparada e Ambiental do IOC, que
realizou a concentração e a purificação
das amostras de vírus zika utilizadas no
estudo. No IOC, os Laboratórios de Imunofarmacologia, de Flavivírus e de Vírus Respiratório e do Sarampo também
colaboraram com o trabalho.
De acordo com os cientistas, o fato
de o Sofosbuvir ser um medicamento
já aprovado para uso em pacientes no
caso da hepatite C pode facilitar o
avanço da pesquisa. “Geralmente são
necessários anos para um fármaco sair
da fase de estudos pré-clínicos e chegar aos ensaios com pacientes. Como
o Sofosbuvir já passou pelos testes de
segurança e foi aprovado para uso contra a hepatite C, esse processo pode
ser bastante acelerado”, diz Thiago.

Sofosbuvir
contra hepatite C
O Sofosbuvir é um fármaco inovador, que foi lançado em 2013 e chegou
ao Sistema Único de Saúde (SUS) para
tratamento da hepatite C em dezembro
de 2015. Como a maioria dos antivirais,
o medicamento não está disponível nas
farmácias e sua utilização só poder ser
feita com acompanhamento médico. No
tratamento da hepatite C, o remédio é
utilizado em associação com outros antivirais. Entre as vantagens na comparação com as terapias anteriores estão o
aumento da chance de cura, a redução
dos efeitos colaterais e a possibilidade
de administração por via oral. Em maio
de 2016 a Fiocruz e o consórcio BMK
assinaram um acordo para produzir o remédio no Brasil.
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SAÚDE PÚBLICA

Maíra Menezes
Rio de Janeiro, segunda
maior metrópole do país,
e Santa Isabel do Rio Negro, município do Amazonas com apenas 20 mil
habitantes aproximadamente, apresentam um problema comum: a alta frequência de giardíase, infecção intestinal que
afeta principalmente as crianças e pode
prejudicar o seu desenvolvimento. A situação é destacada em duas pesquisas lideradas pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/
Fiocruz) publicadas em revistas científicas
internacionais. Na capital fluminense, exames de fezes realizados em 89 crianças
menores de 4 anos frequentadoras de
uma creche em uma comunidade detectaram infecção por giárdia em quase 50%
dos casos. Já na cidade amazonense, foram contempladas 433 crianças e adolescentes menores de 14, e a prevalência
da doença chegou a 17%.
Além de exame parasitológico de fezes para diagnóstico da infecção, os estudos envolveram análises moleculares para
caracterização do perfil genético dos parasitos. No Rio de Janeiro, o resultado foi
considerado surpreendente: em 15 casos,
foi identificada a presença do chamado
genótipo E, considerado por muito tempo
como causador de infecções unicamente
em animais de produção, como cavalos,
bois e porcos. Uma vez que a transmissão
da giardíase ocorre a partir da ingestão de
cistos de giárdia, que são liberados nas fezes de pacientes e animais infectados, os
dois estudos ressaltam que a falta de saneamento básico e a deficiência no forne-
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cimento de água tratada nas regiões estudadas são fatores que contribuem para a
disseminação da doença.

Desafios no
combate à
giardíase
O estudo realizado com 89 crianças menores de 4 anos frequentadoras
de uma creche em uma comunidade
carioca identificou que 44 delas – quase 50% do total – estavam infectadas
pelo parasito intestinal Giardia lamblia.
Este protozoário pode prejudicar o
desenvolvimento das crianças e levar
à desnutrição infantil, nos casos mais
graves. Os cientistas do Laboratório
Interdisciplinar de Pesquisas Médicas
do IOC, que conduziram a investigação, realizaram a caracterização molecular dos patógenos. Eles verificaram
que 29 crianças apresentaram infecção por parasitos giárdia do genótipo
A (o mais comum em casos humanos no Rio de Janeiro) e 15 revelaram presença do genótipo E – que
foi considerado por muito tempo
como causador de infecções unicamente em animais de produção,
como cavalos, bois e porcos. Publicado na revista científica The Journal
of Infectious Diseases, o estudo teve
colaboração da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e foi apoiado
pelo programa Brasil sem Miséria.
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De acordo com os especialistas,
devido à falta de saneamento básico na comunidade, uma alta taxa
da parasitose intestinal já era esperada. Porém, esta é a primeira vez
que a infecção humana pelo genótipo E é identificada em um número significativo de pacientes. “Com
poucas ocorrências relatadas na literatura científica, que já havia registrado casos isolados, ainda existia
dúvida sobre o potencial de infecção do genótipo E em humanos. O
percentual expressivo de casos nesse trabalho foi uma surpresa e contribui para confirmar essa hipótese”,
afirma Maria Fantinatti, doutoranda do Programa de Pós-Graduação
em Medicina Tropical do IOC e primeira autora do artigo.
Coordenadora do trabalho, a pesquisadora Alda Maria Da-Cruz, chefe
do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas Médicas do IOC, diz que o
achado levanta diversas questões, especialmente relativas ao ciclo de transmissão da giárdia, já que outros animais,
além de gatos e cães, podem atuar
como fontes de contaminação, aumentando a possibilidade de infecção. “É
possível que o genótipo E esteja se disseminando em humanos a partir do
contato com as fezes de outras pessoas
infectadas. No entanto, também é preciso considerar a possibilidade de que
as fezes de animais tenham um papel
importante na disseminação da doença”, pondera a pesquisadora.

Aliando diferentes métodos de
análise, o estudo contribui para
confirmar o potencial de
infecção humana por parasitos
giárdia do genótipo E
Foto: Gutemberg Brito
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Importância
do saneamento
Amostras da água que abastece a
creche foram analisadas na pesquisa e
35 dos 36 educadores também passaram por exames de fezes. Considerando que não foi detectada contaminação
e que todos os funcionários apresentaram resultado negativo para enteroparasitos, os pesquisadores avaliam que as
crianças possam ter adquirido a giardíase na comunidade onde moram. No local, a coleta de esgoto e a água tratada
não chegam a todas as casas. Nessas
condições, os cistos de giárdia, que são
liberados nas fezes dos pacientes e de
animais infectados, podem contaminar
as fontes de abastecimento de água,
facilitando a disseminação do protozoário. Além de permanecer viáveis no
ambiente por meses, os cistos do parasito são resistentes ao cloro. “A infecção
acontece quando as pessoas ingerem os
cistos da giárdia. Uma vez que o tratamento da água se torna difícil em determinadas localidades e o uso de cloro não
é suficiente para eliminar o parasito, o
consumo de água contaminada constitui uma importante via de transmissão.
O contato com superfícies contaminadas
e o hábito comum entre as crianças em
idade pré-escolar de colocar as mãos e
objetos na boca também podem favorecer a propagação do agravo”, explica
Fantinatti. “Geralmente, as crianças de
menor idade são as mais afetadas, pois
sua imunidade ainda se encontra pouco
estimulada, impedindo o controle da infecção”, acrescenta.
Em muitos casos, a infecção é assintomática. Quando ocorrem sintomas, as
manifestações mais frequentes são diarreia e dor abdominal, comuns em diversas enfermidades. Já nos casos de
infecções graves, o quadro pode evoluir
para desnutrição infantil, com impacto
direto no desenvolvimento das crianças.
O diagnóstico é feito através do exame
parasitológico de fezes, com a detecção
dos cistos de giárdia nas amostras. Segundo Alda, esse é um dos desafios no
enfrentamento do agravo. Se o exame
não for solicitado, os pacientes assintomáticos podem ficar sem tratamento.
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Outra questão é a conscientização sobre
o uso indiscriminado de vermífugos, que
não têm ação contra giárdia. “Existe a
impressão de que as parasitoses intestinais são uma questão já resolvida no Brasil ou que não afetam os centros urbanos.
Mas elas permanecem como um importante problema de saúde pública”, ressalta a médica, especialista em doenças
infecciosas e parasitárias, lembrando que,
além do tratamento, o saneamento é fundamental para prevenir a reinfecção.

Os genótipos
A classificação dos diferentes genótipos de giárdia é feita a partir da análise
de regiões específicas do DNA do parasito. Entre as oito variedades, apenas A
e B são tradicionalmente conhecidas por
infectar seres humanos e alguns animais,
incluindo cães e gatos. Os demais genótipos são encontrados unicamente em
determinados hospedeiros: C e D em
cães domésticos e selvagens, F em gatos, G em ratos e camundongos, e H em
focas. Com relação ao genótipo E, os
achados recentes em diferentes espécies – incluindo coelhos e primatas, além
de seres humanos – apontam para a hipótese de que os avanços nas técnicas
de genotipagem estejam permitindo a
identificação de um fenômeno que ocorria despercebidamente no passado. Por
outro lado, segundo as especialistas, é
preciso também considerar a possibilidade de adaptação dessa variedade de giárdia. “Uma vez que o contato com fezes
de animais como cavalos, bois e porcos
ocorre mais frequentemente, é possível
que os parasitos do genótipo E tenham
se adaptado, tornando-se capazes de infectar os pacientes e outros hospedeiros”,
comenta Alda.

Próximos passos
Os cientistas planejam avaliar quais
as vias mais comuns de transmissão e
a disseminação de giárdia do genótipo
E. As análises devem incluir amostras
de fezes de animais, solo, água e alimentos produzidos e consumidos na
comunidade estudada. O trabalho também deve ser expandido para outros
bairros do Rio.

REVISTA DE MANGUINHOS | MAIO DE 2017

Problema
esquecido
Em município do norte do
Amazonas, 17% dos
menores de 14 anos
apresentam infecção
intestinal por giárdia.
Estudo reforça necessidade
de políticas públicas contra
a doença
Realizado na cidade de Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas, um
estudo com 433 crianças e adolescentes menores de 14 anos identificou infecção intestinal pelo parasito
Giardia intestinalis em 17% das
amostras analisadas. O índice foi ainda maior, chegando a 22%, na faixa
etária entre dois e cinco anos. Conduzida por cientistas do IOC e da Fiocruz Piauí, a pesquisa ressalta a
necessidade de ações para o enfrentamento da giardíase, doença que
pode causar desnutrição e comprometer o crescimento das crianças.
“Este agravo não é contemplado
pelas políticas públicas de tratamento coletivo contra verminoses intestinais. Embora seja muito frequente, a giardíase está
esquecida, e as consequências disso podem ser graves, uma vez que a infecção
prejudica a absorção de nutrientes no intestino”, ressalta Filipe Carvalho Costa,
pesquisador da Fiocruz Piauí e coordenador do trabalho.
O tratamento coletivo contra verminoses intestinais implementado no Brasil
é recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A terapia é oferecida anualmente para crianças em idade
escolar em áreas onde há carência de
saneamento. O objetivo é combater as
infecções causadas por vermes, como
Ascaris lumbricoides – popularmente
conhecido como lombriga – e ancilostomídeos. No entanto, uma vez que a giárdia é um protozoário, microrganismo
com características biológicas diferentes
dos vermes, o albendazol, medicamen-

to utilizado, não é capaz de combatê-la.
“O albendazol é um remédio de baixo
custo, doado por empresas farmacêuticas para o tratamento coletivo de verminoses. A terapia contra a giardíase exige
cinco dias de administração de um outro
medicamento, o Metronidazol, ou tratamentos de dose única com medicamentos de preço mais alto”, explica Beatriz
Coronato Nunes, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical do IOC e primeira autora do artigo.
Com a ausência de indicação de terapia coletiva, o tratamento da giardíase
depende do diagnóstico realizado por
meio de exame parasitológico específico, que detecta os cistos (ovos) do parasito nas amostras. De acordo com Filipe,
o diagnóstico é ainda mais importante
na medida em que a maioria dos pacientes infectados não desenvolve sintomas.
“Nenhuma das 433 crianças e adolescentes incluídos no estudo apresentava diarreia e, mesmo assim, identificamos 73
casos de giardíase. A implementação da
terapia coletiva para verminoses nas áreas endêmicas tem prejudicado o diagnóstico laboratorial das parasitoses intestinais,
pois o exame para a detecção da doença tem sido frequentemente deixado de
lado”, alerta o pesquisador.

Contaminação
disseminada
No trabalho, os pesquisadores
mapearam os casos de giardíase em
Santa Isabel do Rio Negro. Os dados
mostram que a doença ocorre em todos os bairros da área urbana do município, com alguns locais de maior
incidência, principalmente nas proximidades do Rio Negro. A infecção
afeta da mesma forma as crianças de
famílias com diferentes faixas de renda, tanto acima como abaixo da linha
de pobreza. Para os pesquisadores, os
dados refletem a carência de saneamento básico na cidade. Segundo Filipe, na área urbana do município, que
reúne cerca de 5 mil pessoas, a maioria das casas não temfossa séptica e
os dejetos são jogados diretamente no
rio. Dessa forma, os cistos de giárdia
liberados nas fezes dos pacientes infectados podem contaminar a água e
o solo, sendo ingeridos posteriormente
por outros indivíduos, que podem contrair a doença. “Embora a Amazônia
contenha a maior bacia hidrográfica
do mundo, em Santa Isabel muitas
casas não têm acesso à água potá-

vel. Durante o dia, os moradores recebem nas torneiras água extraída de
poços e à noite, água retirada do Rio
Negro e clorada, o que não é suficiente para eliminar os cistos de giárdia”, diz o pesquisador.
O perfil genético dos parasitos detectados nas amostras também aponta para o alto grau de disseminação
da doença. Em um laboratório de
campo montado na cidade, o DNA
dos protozoários foi extraído e analisado. Dois genótipos distintos de giárdia, chamados de A e B, estavam
relacionados aos casos. As duas variedades são conhecidas por infectar
seres humanos e algumas espécies de
animais. “Se houvesse uma única fonte de infecção na cidade, como um
reservatório de água contaminado,
todas as crianças apresentariam parasitos com o mesmo perfil genético.
Mas, na análise molecular, identificamos diversos subtipos de parasitos
dos genótipos A e B, o que reforça a
hipótese de que há múltiplas fontes
de transmissão do agravo no município. Melhorias nas condições de saneamento e fornecimento de água
são fundamentais para mudar esse
cenário”, enfatiza Beatriz.

Carência de saneamento e deficiência no tratamento de
água são apontados como fatores que contribuem para a
disseminação da giardíase em Santa Isabel do Rio Negro
Foto: Arquivo IOC
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SAÚDE PÚBLICA

/F
Ascom
Foto:
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Alexandre Matos
m estudo da
pesquisadora
do Instituto de
Tecnologia em
Fármacos (Farmanguinhos/Fiocruz) Amanda
Valverde tem feito a diferença
na vida de moradores da comunidade rural de Palmares,
em Paty do Alferes (RJ). Trata-se da introdução da fitoterapia na rede pública de
saúde da localidade. O objetivo é contribuir com a
Estratégia de Saúde da
Família, estimulando o
uso de plantas medicinais, principalmente as
encontradas na região.
Dada a sua importância no âmbito
da saúde pública, recentemente, o trabalho foi
premiado pelo Ministério da
Saúde. A iniciativa vai ao
encontro da Política
Nacional de Plantas
Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), criada
em 2006. “Completamos dez anos da política e práticas integrativas
e complementares no
Sistema Único de Saúde. Acredito que o prêmio é a concretização
de que é possível termos a utilização destas
práticas na atenção básica de saúde. Espero
que o trabalho estimule iniciativas para a inserção de
práticas com plantas medicinais”, ressalta Amanda.
O estudo faz parte de
sua dissertação, denominada Introdução da fitoterapia
no SUS: contribuindo com a
Estratégia de Saúde da Família na comunidade rural de Palmares, Paty do Alferes, Rio de
Janeiro, referente ao Mestrado Profissional em Ciência e
Tecnologia Farmacêutica da Faculdade de Farmácia da Univer-

U

sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Para desenvolver o estudo, a colaboradora do Núcleo de Gestão em Biodiversidade e Saúde de Farmanguinhos
(NGBS) foi orientada pela idealizadora
da iniciativa, Nina Claudia Barboza da
Silva, e co-orientada por Mara Zélia de
Almeida.
Segundo Nina Barboza, o projeto
surgiu de uma pesquisa sobre o conhecimento de plantas medicinais por especialistas locais, ou seja, por moradores de
Palmares, conhecidos na comunidade
como grandes conhecedores do assunto. “Na ocasião tive o primeiro contato
com a equipe da Saúde da Família que
atua na região e que expressou o desejo
de receber informações científicas. O
objetivo foi capacitar os profissionais para
que eles pudessem repassar para os pacientes as orientações corretas sobre o
uso de plantas medicinais”, explica Nina.
Desse diálogo com a Equipe de Saúde da Família, em especial enfermeiros
e agentes comunitários de saúde, somado aos dados obtidos na pesquisa com
os especialistas, observa Nina, nasceu o
projeto de extensão Plantas Medicinais
e Promoção de Saúde: Contribuindo com
a Estratégia de Saúde da Família (ESF)
em uma Comunidade Rural. “O trabalho da Amanda, por sua vez, foi fruto de
hipóteses surgidas deste projeto de extensão e ainda de outras hipóteses que
não haviam sido resolvidas no projeto de
pesquisa inicial com os especialistas locais”, ressalta a coordenadora.

Capacitação
Neste sentido, para estimular o uso
de fitoterápicos como instrumentos para
a promoção de saúde na comunidade,
foi implantada uma horta comunitária
de plantas medicinais com caráter socioeducacional. “Elaboramos também
um memento fitoterápico de plantas
específicas da comunidade. Além disso, confeccionamos dois materiais didáticos sobre qualidade vegetal e formas
farmacêuticas”, explica Amanda.
Segundo a pesquisadora, durante
a investigação foi possível constatar
que o conhecimento tradicional e popular está fortemente presente na co-

munidade de Palmares. Para se ter uma
ideia, resultados preliminares mostraram que 82% da população fazem uso
de plantas medicinais. Desses, 64%
consomem na forma de chá – o boldo
é o mais usado.
Apesar do diagnóstico, todos os
profissionais da Unidade Básica de Saúde de Palmares desconheciam as políticas de plantas medicinais e práticas
integrativas e complementares para a
introdução no Sistema Único de Saúde (SUS). “Assim, apresentaram demanda espontânea por capacitação
para a atuação com plantas medicinais”, observa Amanda.
Desta forma, outra ação é o acompanhamento da capacitação dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família
para atuação em plantas medicinais na
região. “O estudo que realizamos se
baseou em gestão participativa, possibilitando a integração e diálogo dos diferentes atores, de modo a valorizar o uso
da biodiversidade. Com isso, buscamos
sempre a discussão sobre plantas medicinais em seus diversos aspectos, tais
como a otimização do uso popular, segurança de uso, certificação botânica,
cultivo e sustentabilidade visando garantir
a saúde ambiental, individual e coletiva
da comunidade”, destaca.
A Plataforma Agroecológica de Fitomedicamentos (PAF), área de Farmanguinhos vinculada ao NGBS,
contribuiu para a capacitação desses
profissionais de saúde e para a implantação da horta comunitária de plantas
medicinais com caráter socioeducacional. “As mudas das plantas foram produzidas pelo setor de agroecologia, e
determinadas botanicamente pela Coleção Botânica de Plantas Medicinais,
ambas pertencentes à PAF”, explica
Amanda.
De acordo com ela, a capacitação
abordou temas sobre história, etnobotânica, fitoquímica, farmacologia e farmacotécnica. “Para a introdução desta
prática como terapêutica no SUS é essencial planejar e executar atividades
voltadas para a educação em saúde,
valorizando os usuários da rede pública local, de forma participativa e dialógica”, assinala.
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ENTREVISTA

Parceria fortalecida
UFRJ e Fiocruz intensificam cooperação institucional
Gustavo Mendelsohn de Carvalho

“H

oje demos um passo adiante num processo que
é histórico, uma vez que
a história da UFRJ e da
Fiocruz se confundem
em muitos momentos”, assim o reitor
da universidade, Roberto Leher, avaliou a importância do encontro entre
dirigentes da universidade e da Fiocruz, em 24 de março. O objetivo foi
prospectar e ampliar as possibilidades
de cooperação entre as instituições,
sinalizando temas de interesse comum. Para a presidente da Fiocruz,
Nísia Trindade, a oportunidade significou “um salto de qualidade, para
assumirmos um papel efetivo de instituições irmãs, que vão colocar, nos
cenários fluminense e nacional, a defesa intransigente do SUS, da educação pública de qualidade e de um projeto para esse país”. Na entrevista a
seguir, Leher comenta alguns aspectos da parceria.
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O reitor da UFRJ, Roberto Leher, no encontro com dirigentes da Fiocruz

Qual é o significado desse esforço para intensificar a cooperação
entre as duas instituições?
Roberto Leher: Grande parte dos
nossos professores fizeram sua formação na Fiocruz, desenvolveram projetos aqui, certamente muitos pesquisadores da Fundação fizeram sua
graduação, mestrado e doutorado na
UFRJ. Temos vínculos muito intensos
e permanentes, no entanto, precisamos avançar nessa interação. Ainda
durante a gestão do doutor Paulo Gadelha nós construímos um processo importante, que foi a constituição de um
polo de Farmanguinhos (o Centro de
Referência Nacional em Farmoquímica) no Parque Tecnológico da UFRJ.
Isso vai dar um salto qualitativo nas
pesquisas sobre fármacos e já marcou
um primeiro esforço concreto de articulação entre as duas instituições.
Que encaminhamentos foram
decididos no encontro, como vão
influenciar para ampliar o papel da
ciência no Rio de Janeiro?
Leher: Reunimos a equipe de direção da Fiocruz e pró-reitores da UFRJ
e discutimos uma intensa agenda de
trabalho que vai envolver os nossos trabalhos relacionados ao Rio de Janeiro,
de como podemos ter uma interação
mais intensa com os problemas da cidade, seja no domínio da vigilância
epidemiológica, políticas de saúde,
questões relacionadas à violência, gênero, educação. A presidente Nísia Trindade incorporou essa agenda, desde o
início, com muito entusiasmo, responsabilidade e dedicação. Temos essa
mesma disposição na UFRJ, de desen-

volver grupos de trabalho para apresentar metodologias de integração, de
modo que essas instituições que já são
irmãs possam interagir de forma muito
vigorosa, em benefício do Rio de Janeiro e do país. Porque nós produzimos conhecimento e formamos profissionais de saúde e de outras áreas de
forma muito complexa, pensando em
grandes problemas da nação brasileira. Certamente essa é a vocação histórica da Fiocruz e da UFRJ em sua produção, é uma agenda muito positiva
para o país, para a ciência e para o Rio
de Janeiro.
O que pode resultar dessa parceria em relação à defesa do SUS e
da ciência e tecnologia nacionais?
Leher: Temos toda uma pauta em
relação a uma ação mais articulada
na defesa institucional do SUS, do patrimônio científico-tecnológico do país,
das políticas de educação pública e,
finalmente, uma agenda que está relacionada mais amplamente a toda
parte de pesquisas que envolvem as
nossas unidades hospitalares, articulando a pesquisa básica e a pesquisa
clínica. Também definimos como eixo
muito importante o compartilhamento de infraestrutura de pesquisa, por
exemplo, o desenvolvimento de cotutelas na pós-graduação que esperamos intensificar onde essa prática já
existe, mas também queremos, no
futuro próximo, ter dupla diplomação
em alguns programas onde já temos
uma construção comum, então o diploma sairia em nome da UFRJ e da
Fiocruz. Em suma, é uma agenda
muito realista, que vem sendo construída na prática de maneira mais lo-

calizada, mas que nós queremos dar
agora uma nova dimensão.
Qual o papel desse esforço pode
ter na otimização de recursos disponíveis nas duas instituições?
Leher: Essa é uma questão muito
importante. A UFRJ dispõe em seus laboratórios na área da saúde e também
tecnológica de uma infraestrutura de
pesquisa que é muito significativa, com
supercomputadores, aparelhos de ressonância de 900 Mhz, microscópios
eletrônicos, e a Fiocruz também tem
equipamentos muito sofisticados em
diversas áreas. No lugar de comprarmos equipamentos que já estão disponíveis, podemos investir em outras coisas e fazer um acordo de trabalho
comum, utilizando a essa infraestrutura, um pesquisador da Fiocruz não precisaria comprar seu aparelho de ressonância, se já tem na UFRJ, por
exemplo. Isso gera uma racionalização
dos investimentos.
Queremos trabalhar em conjunto,
no sentido de ampliarmos nossas ações
em benefício da sociedade, sem envolver a necessidade de aporte de novos
recursos. Ou seja, podemos oferecer
mais à sociedade com os recursos que
já estão disponíveis. Por exemplo, a Fiocruz e a UFRJ podem oferecer uma residência multiprofissional sem gastos
adicionais. Podemos tranquilamente desenvolver estratégias de melhoria da formação de professores no Estado do Rio
de Janeiro, somando esforços, sem que
isso envolva a contratação de pessoal.
Então, as duas instituições caminhando
juntas certamente poderão atender
melhor aos justos e necessários anseios
da sociedade brasileira.
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Equipe do Laboratório
de Febre Amarela (Lafam)
de Bio-Manguinhos/Fiocruz
Fotos: Ascom/Bio-Manguinhos
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Gabriella Ponte e Rodrigo Pereira
disparada de casos de
febre amarela na Região
Sudeste, principalmente
em Minas Gerais e no
Espírito Santo, teve grandes reflexos na produção de vacinas do
Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz). A necessidade de aumentar consideravelmente a
oferta da vacina contra a doença mudou
a rotina de diversas áreas da unidade.
Esse aumento impactou todo o sistema
produtivo, incluindo setores da Qualidade e Logístico. No ano passado o Instituto já havia passado por experiência
semelhante ao ser acionado pela Organização Mundial da Saúde para ajudar
no combate a uma epidemia de febre
amarela na África. Acabou sendo um excelente teste. Na ocasião, Bio-Manguinhos exportou cerca de 5 milhões de
doses. Pouco, diante das 30 milhões de
doses fornecidas ao Ministério da Saúde
de dezembro a março deste ano, para
conter o surto nacional. Esse quantitativo
supera o que seria entregue durante todo
o ano e demostra o empenho de um grupo de colaboradores, que têm no compromisso com a saúde pública uma
motivação para manter a produção a todo
vapor.
A epidemia de febre amarela ganhou as páginas de praticamente todos
os jornais do país. E desde então a procura pela vacina está alta. Para atender
essa demanda, a unidade precisou rever o seu planejamento. O Departamento
de Vacinas Virais (Devir) intensificou os
plantões e adequações de programações
para atender a nova demanda, que se
tornou prioritária na unidade. Essa foi a
principal mudança na rotina dos colaboradores da Divisão de Apoio de Virais
(DIAPV) e do Laboratório de Febre Amarela (Lafam). De acordo com Lívia Queiroz (DIAPV), “o maior impacto para a
equipe foi no aumento da produção de
lotes de termoestabilizador da vacina e,
consequentemente, na quantidade de
lotes das soluções intermediárias que
compõem o estabilizador”.
Já a gerente do Lafam, Caroline Ramirez, explicou que Bio-Manguinhos

A

mantém um estoque estratégico de vírus
aprovado, o que deixa a unidade em uma
situação de razoável conforto. “Ampliamos os plantões para realizar o descongelamento do ingrediente farmacêutico
ativo (IFA). O grande esforço é manter
esse estoque para continuarmos cobertos
em casos de emergência”. A Divisão de
Formulação (Difor/DEPFI) atua diretamente no preparo de soluções intermediárias/estabilizadores/antibióticos
consumidos na formulação de vacinas e
biofármacos. Além da rotina operacional, a divisão apoia os projetos de melhoria da vacina, o que a curto/médio
prazo contribuirá para o aumento da capacidade produtiva da unidade, como a
expansão do Departamento de Processamento Final (DEPFI).
“Atender as demandas de rotina, e
também as novas, requer um complexo
planejamento de todas as atividades.
Temos um grupo composto por 12 colaboradores que desempenha com grande consistência, mesmo que isso envolva
trabalhar aos finais de semana”, contou
o gerente do DEPFI, Jorge Mario Xavier.
Além da formulação, também faz parte
do processamento final da vacina envase, liofilização, recravação, inspecionamento, rotulagem e embalagem. Etapas
que envolvem muitos colaboradores, fundamentais para que todo o processo ocorra de forma eficiente e contínua. A partir
da demanda definida pelo Ministério da
Saúde, as áreas se reúnem e alinham o
quantitativo de lotes por semana, expõem suas necessidades e dificuldades
e buscam soluções.
“Trabalhamos para disponibilizar as
doses nos postos de saúde para imunizar a população (priorizando as áreas de
risco) contra uma doença que pode matar”, concluiu o gerente. Uma medida
adotada para reforçar a produção da
vacina febre amarela foi alterar o planejamento em relação a outros imunizantes. Com o aumento da procura pela
vacina contra a febre amarela, Bio-Manguinhos suspendeu uma entrega de 14
milhões de doses para a ONU. Para dar
conta da demanda, também interrompeu momentaneamente a fabricação da
tríplice viral, deslocando os funcionári-

REVISTA DE MANGUINHOS | MAIO DE 2017

29

os e as máquinas que trabalhavam
na imunização contra sarampo, caxumba e rubéola para o setor voltado para
a febre amarela.
Foram realizados ajustes em todo processo produtivo, já que houve aumento da
procura por insumos como frascos, rolhas,
embalagens e rótulos. “Alteramos o plano-mestre e adiamos a entrega da vacina
tríplice viral para priorizar a febre amarela”, explicou o vice-diretor de Produção,
Antônio Barbosa. Porém, ele afirma que a
mudança no calendário não trará prejuízo
à população, já que há estoque do produto no Ministério da Saúde.
Também faz parte dessa engrenagem o Departamento de Controle de
Qualidade (Dequa). A Seção de Potência (Sepot), parte do Departamento,
também teve que tomar uma série de
medidas para conseguir realizar uma
grande quantidade de testes. Para isso,
a gestora da Sepot, Carina dos Santos, afirmou que foi preciso interface
com outras áreas e até um esforço extra dos colaboradores.
“O aumento da demanda impactou
na interface com compras para viabilizar e
otimizar a entrega de insumos utilizados
no teste de potência e no preparo das células, realizando até compras emergenciais. Foi feita uma avaliação da condição
física dos colaboradores, com sessões de
alongamento por conta dos movimentos
repetitivos. Foi necessário, ainda, assumir
o produto como prioridade de liberação
do setor, inclusive com atividade aos finais
de semana. Para atender ao cronograma
de entrega, estamos fazendo reuniões semanais para motivar os colaboradores a
operar de forma satisfatória com curtos
prazos de entrega, transformando de forma positiva diariamente o ambiente de trabalho”, enumerou Carina.
Barbosa explicou que a produção
segue um rigoroso processo de controle
de qualidade. “Apesar de estarmos operando com nossa capacidade máxima,
não descuidamos do controle de qualidade. Estamos sempre passando por auditagem da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária e, a cada dois anos,
recebemos a visita de técnicos da OMS.
Além disso, nossa equipe está sempre
passando por cursos de reciclagem. Há
pouca margem de erro”, afirmou.
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A unidade tem feito reuniões semanais para motivar os colaboradores a
operar de forma satisfatória com curtos prazos de entrega, transformando
de forma positiva diariamente o ambiente de trabalho
Fotos: Ascom/Bio-Manguinhos
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INOVAÇÃO

Fabíola Tavares
ma nova vacina contra a
febre amarela foi desenvolvida por pesquisadores
da Fiocruz Pernambuco.
Baseada no RNA do vírus
causador da doença, ela foi testada em
camundongos e embora o nível de anticorpos obtido tenha sido bem menor com
a vacina experimental, os resultados da
proteção contra a inoculação do vírus vacinal da febre amarela por via intracerebral alcançaram 100% de sucesso. As
vantagens do novo imunizante são a possibilidade de ser ofertado para grupos de
risco da vacina de vírus atenuado (crianças, gestantes, idosos, imunodeprimidos
e pessoas com alergia a proteínas do ovo)
e a capacidade de produção em larga
escala. Patenteada pela Fiocruz, a vacina precisa ser testada em humanos antes de chegar ao mercado.
Desde dezembro do ano passado,
o Brasil vive um surto de febre amarela,
tendo sido notificados mais de 3,1 mil
casos em 17 estados das cinco regiões.
Desse total, 729 casos foram confirmados e 249 mortes comprovadas, de acordo com boletim do Ministério da Saúde
divulgado no início de maio. É em momentos como este que a maior cobertura vacinal do novo produto pode ser
um benefício a mais para a população.

U

Outra vantagem é a maior segurança oferecida. “A segurança está
no fato de a imunização ser feita sem
a presença do vírus vivo, mesmo que
enfraquecido, o que torna nula a
chance de ocorrerem reações adversas e provocar óbitos, pelo fato de o
DNA ser considerado uma molécula
inerte no nosso organismo”, afirma
o pesquisador Rafael Dhalia, doutor
em biologia molecular. Ele desenvolveu o imunizante com o também pesquisador Ernesto Marques. Ambos
trabalham no Departamento de Virologia e Terapia Experimental (Lavite) da Fiocruz Pernambuco.
A vacina de DNA pode ainda ser produzida em larga escala, em grandes fermentadores, com cultura de bactérias.
Já a vacina convencional utiliza uma tecnologia na qual são usados ovos fecundados para o cultivo dos vírus usados no
imunizante, o que pode ser considerado
um limitante em relação à capacidade
de escalonamento da produção.
Antes de poder ser aplicado na
população, o imunizante criado na
Fiocruz Pernambuco precisa ser testado em humanos para que sejam
asseguradas sua segurança e eficácia. “Na etapa de testes a pessoa
toma a vacina de DNA e depois de

um tempo recebe a vacina convencional. Se após essa segunda aplicação o vírus vacinal não se multiplicar
no organismo, isso significa dizer que
a vacina de DNA é capaz de neutralizar a infecção causada pelo vírus
da febre amarela”.
A avaliação de anticorpos neutralizantes, e desafios com cepas não letais da febre amarela, também devem
fazer parte desses testes. Nos ensaios
pré-clínicos, feitos com 100 camundongos de duas espécies, 80 receberam a
vacina de DNA e 20 não. Após injetar
o vírus da febre amarela em todos eles
só sobreviveram os que foram imunizados, o que revela a mesma eficiência
da vacina convencional nesses animais.
Os resultados do teste estão relatados
no artigo A DNA Vaccine against Yellow Fever Virus: Development and
Evaluation (http://journals.plos.org/plosntds/
article?id=10.1371/journal.pntd.0003693),
publicado na revista científica Plos
Neglected Tropical Diseases. A Fiocruz, por meio da Coordenação de
Gestão Tecnológica, contratou a empresa de conhecimento e inovação
Wylinka, que está prospectando possíveis parceiros comerciais para os
testes clínicos e produção em larga
escala dessa nova vacina.
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ENTREVISTA

Rodrigo Pereira
maior epidemia de febre
amarela silvestre já registrada no país ligou o sinal
de alerta das autoridades
de saúde pública. E formou longas filas nos postos de saúde, principalmente nas cidades mais atingidas,
em Minas Gerais e Espírito Santo. Diante
desse cenário, a preocupação se alastrou
para outros estados e a busca pela vacina
febre amarela aumentou. No entanto, a
prioridade de vacinação é para quem está
próximo de zonas da mata ou vive em
áreas rurais, e pessoas que viajarão para
as regiões endêmicas. Segundo o consultor científico do Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz), Reinaldo de Menezes Martins, não
há necessidade de uma corrida aos postos. “Quem não está no perfil recomendado nem irá viajar para as regiões
afetadas, e mesmo assim toma a vacina,
está se expondo a eventos adversos, sem
ter nenhum benefício imediato”.

A
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Esta é a pior epidemia de febre
amarela silvestre já registrada no
país. A que se deve esse fato, visto
que temos a vacina para a doença?
Reinado Martins: A causa foi
que os moradores de áreas com recomendação de vacinação não se
vacinaram. Veja que os casos se concentraram em Minas Gerais, uma
área com recomendação de vacina.
Isso chama atenção para outro fato.
A cobertura vacinal de febre amarela em Minas antes da epidemia, pelo
menos em crianças, era boa. É uma
ilusão achar que somente vacinando os bebês irá se resolver o problema. Não vai, porque essa doença
tem atingido principalmente adultos
das áreas rurais. A cobertura em
bebês é boa por que é mais fácil vaciná-los. As mães levam seus filhos
ao posto de saúde. Mas vacinar na
zona rural é muito mais difícil, cujos
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moradores não estão acostumados
a frequentar serviços de saúde e o
acesso é complicado. Se a população das regiões de mata estivesse
vacinada não haveria epidemia.
Há uma grande preocupação da
população diante do número de casos e mortes pela febre amarela, o
que faz com que muitos procurem
os postos de vacinação. A vacina é
indicada para qual público?
Martins: Para os que moram em
áreas com recomendação para se vacinar. Principalmente os adultos, que
se expõem mais – por trabalharem
no campo ou junto às matas. A febre
amarela é para todas as idades, exceto quando houver contraindicação.
Os viajantes que vão para essas áreas também precisam se vacinar. Se
seguirmos essa recomendação a epidemia poderá ser controlada.

O consultor científico Reinaldo Martins Foto: Ascom/Bio-Manguinhos

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda uma dose da
vacina, enquanto no Brasil o Ministério da Saúde orienta que as pessoas tomem duas doses. Por que
essa diferença?

vacina. Certamente a escassez de
vacinas febre amarela em outros países contribuiu para a decisão da OMS.
Mas o órgão diz que a vacinação de
grupos especiais precisa ser melhor estudada. E aí inclui as crianças.

Martins: Há vários estudos no Brasil mostrando que quando se vacina
crianças contra a febre amarela, especialmente no primeiro ano de vida,
a imunogenicidade (capacidade de
gerar anticorpos) é menor. Então há
um questionamento se essa criança
de 9 meses de idade, ao alcançar 40
anos, ainda estará protegida. É pouco provável. E mesmo quando há vacinação em adultos – um grupo que
tem uma proteção muito boa –, depois de dez anos, cerca de 1/4 já não
tem anticorpos em níveis considerados protetores. Então, achamos imprudente estabelecer apenas uma dose,
até por termos a produção local da

Há contraindicações para a vacina da febre amarela?
Martins: Sim, para crianças menores de 6 meses, pessoas imunodeprimidas e com doenças do timo.
Outras pessoas só devem ser vacinadas mediante análise de risco-benefício: aquelas com alergia a ovo e
gelatina, gestantes, mulheres que estejam amamentando nos primeiros
seis meses, pessoas com 60 anos ou
mais e portadores de doenças autoimunes. Em situações de emergência
epidemiológica, surtos ou viagem
para áreas de risco, o médico deverá
avaliar a vacinação para estes grupos.

Quais seriam esses eventos
adversos?
Martins: Quando há reação, normalmente é reação local ou um malestar passageiro. Febre, dores de cabeça
e musculares têm sido os eventos mais
frequentes. É uma vacina que normalmente é muito bem tolerada. No entanto, em 1999 identificamos que a
vacina febre amarela pode provocar um
evento adverso grave, que é semelhante à própria febre amarela selvagem.
Estimamos 1 caso para 400 mil doses
aplicadas. É raro, por isso não se justifica deixar de vacinar. Por outro lado, não
há sentido oferecer a vacinação em áreas sem casos da doença. Por isso o Brasil tem áreas com e sem recomendação
de vacina. Só que áreas com recomendação estão se expandindo e gradualmente se aproximam do litoral. É
possível que no futuro sejamos obrigados a vacinar toda a população.
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INFORMAÇÃO

Maíra Menezes
o início de 2017 até 24
de fevereiro, o Brasil
registrou 326 casos confirmados de febre amarela, com 109 óbitos.
Até o momento, os dados indicam que
as notificações estão associadas ao ciclo silvestre da doença, afetando pessoas que contraíram o vírus em áreas
de mata ou em suas proximidades.
Segundo o Ministério da Saúde, os casos de infecção urbanos não ocorrem
no país desde 1942. Uma das diferenças centrais entre as duas formas de
aquisição da infecção está nos mosquitos que transmitem o vírus da febre
amarela em cada ambiente, como explicam pesquisadoras do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz). Enquanto nas
florestas insetos dos gêneros Haema-

D
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gogus e Sabethes disseminam o agravo, nas cidades, o Aedes aegypti, vetor
da dengue, zika e chikungunya, tem
potencial de transmissão.
”Os mosquitos Haemagogus e Sabethes vivem na copa das árvores. Por
isso, o alvo preferencial das suas picadas são os macacos, que compartilham
o mesmo habitat”, relata Dinair Couto, pesquisadora do Laboratório de
Mosquitos Transmissores de Hematozoários. Assim, no ciclo silvestre da febre amarela, a circulação do vírus é
mantida pela interação entre os vetores e os primatas, que são os principais
hospedeiros e amplificadores do vírus:
é a partir da picada em primatas infectados que mais mosquitos podem contrair o vírus. Os símios da América do
Sul são muito sensíveis ao vírus da fe-
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bre amarela. Eles adoecem de forma
semelhante aos seres humanos e frequentemente morrem. O óbito de macacos em determinada área é um dos
principais indícios de circulação do vírus na floresta. “Nesse ciclo, a infecção humana ocorre de forma acidental.
Ao entrar ou se aproximar de uma área
de mata onde há epizootia [mortalidade de macacos], as pessoas não vacinadas podem contrair a infecção
através de picadas de mosquitos Haemagogus ou Sabethes infectados, que
eventualmente descem da copa das
árvores para perto do solo. Sem imunidade à doença, elas serão infectadas”,
completa Maria Goreti Freitas, pesquisadora do mesmo laboratório.
Diferentes espécies de mosquitos
dos gêneros Haemagogus e Sabethes

podem transmitir a febre amarela em
ambientes silvestres. No Brasil, as mais
frequentes são Haemagogus janthinomys e Haemagogus leucocelaenus,
insetos considerados vetores primários
da forma silvestre da doença, uma vez
que suas características genéticas, biológicas e comportamentais são favoráveis para a transmissão, tornando-os
capazes de desencadear e manter a
circulação do vírus. Entre as espécies
do gênero Sabethes, as mais comuns
são Sabethes chloropterus e Sabethes
albiprivus, mosquitos considerados vetores secundários do vírus, pois não são
capazes de sustentar a circulação viral
isoladamente, mas podem contribuir
para a sua manutenção. Os dois gêneros de insetos podem ser encontrados
em florestas de norte a sul do país.

Hábitos e
aparência
Visualmente, Haemagogus e Sabethes são mosquitos bem diferentes. No
entanto, seus hábitos apresentam semelhanças. No primeiro grupo, os Hg.
leucocelaenus apresentam o tórax coberto de escamas escuras com uma
faixa prateada longitudinal na parte
superior, enquanto os Hg. janthinomys
têm o tórax coberto de escamas de
tonalidade escura, que varia de verdeescuro a azul. “A olho nu, os Haemagogus se parecem com os Aedes, sendo
que os Hg. leucocelaenus se assemelham especialmente aos Aedes albopictus por terem a mesma listra
longitudinal no tórax. A principal dife-

rença é que eles não apresentam listras brancas nas pernas”, destaca Dinair. Por outro lado, os Sabethes
chamam atenção pelo colorido metalizado, com tons de violeta, roxo, azul
e verde.
Os Haemagogus e Sabethes são estritamente silvestres, sendo que os Sabethes são ainda mais seletivos na sua
dispersão. Os vetores se concentram
nos locais de vegetação preservada e
os Haemagogus podem ser encontrados ainda na periferia das florestas, nas
chamadas franjas da mata, onde os
Sabethes geralmente não se aventuram. Hg. leucocelaenus pode voar alguns quilômetros por descampados,
para atingir porções de mata isoladas
da ação do homem. Para se reproduzir, esses insetos colocam seus ovos
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importante porque, uma vez infectado, o
mosquito permanece portador e capaz de
transmitir o vírus da febre amarela durante
toda a vida”, diz Dinair.

Comparações
com o Aedes
Insetos Haemagogus e A. aegypti
compartilham uma vantagem reprodutiva: seus ovos podem permanecer viáveis no ambiente por períodos de seca,
até que a chuva abasteça novamente
os criadouros com água, contribuindo
para o nascimento das larvas. A resistência à dessecação é menor para os
Haemagogus (cerca de quatro meses)
do que para os A. aegypti – pode chegar a um ano. Ainda assim, segundo as
pesquisadoras, o período é longo o suficiente para favorecer a continuidade das
espécies em locais com variação na frequência de chuvas. Em contrapartida,

os ovos de Sabethes precisam entrar em
contato com a água logo após a postura ou perdem a viabilidade.
Ainda no aspecto reprodutivo, os
Hg. leucocelaenus têm uma particularidade: apenas partes dos seus ovos eclode após a primeira submersão em água,
enquanto o restante permanece latente, pronto para eclodir em submersões
subsequentes. Esse mecanismo faz com
que um único lote de ovos dê origem a
diversos grupos de mosquitos no decorrer do tempo, favorecendo a sobrevivência da espécie no ambiente por um
longo período. Ao mesmo tempo, contribui para a manutenção da circulação
do vírus da febre amarela, uma vez que
as fêmeas infectadas transmitem o vírus para a prole, em um processo chamado de transmissão transovariana.
A capacidade de percorrer longas
distâncias também é um diferencial dos
Hg. leucocelaenus. Esses insetos podem
alcançar um raio de dispersão de até 6

Segundo Dinair, algumas características da biologia dos mosquitos
Haemagogus, como o tempo de vida longo, podem favorecer a
transmissão da febre amarela silvestre
Fotos: Josué Damacena
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nos ocos das árvores e em bambus,
no acúmulo de água formado nos internódios (as conexões entre trechos do caule). Assim como os Aedes, os Haemagogus
não depositam seus ovos diretamente na
superfície aquática, mas sim na parede
interna do criadouro próximo à lâmina
d’água. Quando os ovos são submersos,
as larvas eclodem e passam a se desenvolver, se alimentado da matéria orgânica presente na água, até se tornarem
pupas. Cerca de sete a dez dias após a
eclosão dos ovos, os Haemagogus chegam à fase de mosquitos adultos. Já os
Sabethes lançam seus ovos diretamente
sobre a superfície da água e chegam à
fase adulta quase um mês depois.
Insetos Haemagogus e Sabethes têm
um tempo de vida considerado longo para
mosquitos, o que pode favorecer a propagação dos vírus. Observações em laboratório indicam que o tempo de sobrevivência
de ambos ultrapassa meses após os insetos atingirem a idade adulta. “Esse fator é

km, distanciando-se bastante dos seus
criadouros. Para comparação, os A.
aegypti costumam passar toda a vida
adulta perto dos locais onde nasceram.
Pesquisas apontam que em ambientes
com alta densidade, com casas muito
próximas, esses mosquitos voam usualmente num raio de 40 a 50 metros. Já
em regiões sem barreiras, como montanhas, praias ou grandes avenidas, eles
atingem até 800 metros.
Haemagogus e Sabethes são mosquitos diurnos, assim como os A. aegypti. No entanto, enquanto a espécie
urbana prefere picar no começo da
manhã e no final da tarde, os vetores
silvestres apresentam maior atividade
do meio-dia até o pôr do sol, com alguns estudos indicando dois picos: das
12h às 14h e das 16h às 17h. “É interessante observar que esses horários coincidem, muitas vezes, com a atividade
humana na mata, tanto para trabalho,
quanto para lazer”, comenta Goreti.

Sazonalidade
A presença do vetor não é o único
fator necessário para a ocorrência de
casos de febre amarela. Para que a doença seja disseminada é preciso haver
também vírus em circulação e indivíduos suscetíveis, que possam ser infectados. Considerando esse tripé, os registros
de febre amarela em áreas silvestres
costumam ter um caráter sazonal, com
ocorrência de surtos maiores em intervalos de cinco a dez anos. Geralmente,
os casos acontecem entre dezembro e
maio, meses chuvosos em grande parte
do Brasil, o que favorece a proliferação
dos vetores. Além disso, embora haja
registros da doença anualmente, epizootias de maior escala são observadas em
intervalos de cinco a dez anos. Isso ocorre porque, após um surto, grande parte
dos primatas infectados morre e aqueles
que sobrevivem adquirem imunidade para
o resto da vida. Com isso, a circulação
da doença se torna limitada pela ausência de indivíduos suscetíveis e só volta a
crescer conforme o número de macacos
jovens, que não tiveram contato com o
agravo, aumenta.

Importância
da prevenção
”Quando ocorre uma grande epizootia, o risco de ocorrerem casos humanos
aumenta, pois a circulação do vírus se torna mais intensa. Porém, é importante
destacar que, diferentemente dos animais,
as pessoas possuem um meio eficaz de
se prevenir: a vacina”, enfatiza Dinair.
Considerando a área de circulação do vírus, a vacinação de rotina é recomendada em 19 estados. Além disso, por causa
do aumento no número de casos registrados no Sudeste desde o início do ano, há
indicação temporária de imunização para
o oeste do Espírito Santo, noroeste do Rio
de Janeiro e oeste da Bahia. A lista de
municípios com recomendação de vacina
pode ser conferida no site do Ministério
da Saúde. Pessoas que vão viajar para estas localidades também devem se vacinar com, pelo menos, dez dias de
antecedência.
De acordo com Goreti, além
de seguir as recomendações
para imunização, é importante intensificar o combate ao
A. aegypti nas cidades, para
prevenir um possível retorno
da forma urbana da febre
amarela. “Teoricamente, a
transmissão do agravo no
ambiente urbano pode vir a
ocorrer se uma pessoa doente for picada por um A. aegypti.
Portanto, combater o mosquito é
fundamental para reduzir o risco da reintrodução, assim
como para enfrentar a
dengue, a zika e a chikungunya”, diz a pesquisadora, lembrando
que eliminar os criadouros é uma das
principais formas de atacar o vetor. “Diferentemente das espécies silvestres,
que colocam seus ovos nos ocos das árvores, o A. aegypti prefere os criadouros artificiais, comuns no ambiente
urbano. Por isso, é preciso vedar as caixas d’águas, colocar tela nos ralos e guardar adequadamente os objetos que
podem acumular água”, orienta ela.

Os mosquitos
Haemagogus, como o
Hg. leucocelaenus, são
vetores primários da
febre amarela silvestre
Fotos: Josué Damacena
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Ano Oswaldo
Cruz: celebração
e compromisso
nstituído em março de 2017, o Ano Oswaldo Cruz - 100
anos do legado de Oswaldo Cruz - O papel da ciência e da
saúde no projeto nacional, vai mobilizar toda a Fundação
em atividades que ocorrerão nos próximos meses. O projeto, que tem oito eixos temáticos, também será responsável
por uma exposição na Câmara dos Deputados. Em entrevista, a presidente
da Fiocruz, Nísia Trindade Lima, aborda o significado do Ano Oswaldo
Cruz e comenta a importância do cientista para o país. Segundo ela, o
Ano Oswaldo Cruz é, ao mesmo tempo, a celebração de um legado e a
assunção de um compromisso com o futuro, tendo o bem-estar da população como objetivo estratégico.

Foto: Peter Ilicciev

I

O que significa o Ano Oswaldo
Cruz?
Nísia Trindade Lima: O Ano
Oswaldo Cruz busca ressaltar toda
contribuição deste sanitarista e grande cientista brasileiro que teve como
seu maior legado o início do processo de constituição da Fundação
Oswaldo Cruz. Devemos sim celebrar
os grandes cientistas da história brasileira que se comprometeram com
a nação e com o bem-estar de nosso
povo, o que se torna ainda mais importante neste momento pelo qual
passa o país.
Estamos um momento de profundas
transformações econômicas, sociais, tecnológicas e nas formas de organização
do Estado, o que traz um enorme desafio para pensar o futuro. Como este é
incerto, não passível de redução a cálculos de probabilidade, o estudo e o conhecimento de nossa história, de nosso
país, de nossa instituição e do contexto
internacional tornam-se os elementos
essenciais que fornecem as pistas para
um projeto de futuro.
O futuro não se constrói apenas
a partir dos desejos abstratos. Não
conseguimos pensar o Brasil sem con-
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siderar que fomos um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão
e que somente recentemente foi criada uma institucionalidade na qual o
bem-estar passou a fazer parte de um
projeto de desenvolvimento. No interior da Fiocruz, este legado, que
aliou ciência, educação, tecnologia
e saúde, foi uma conquista iniciada
com Oswaldo Cruz e que passou por
muitos de nossos grandes cientistas,
a exemplo de Carlos Chagas. Mais
recentemente, Sergio Arouca forneceu novos pilares para este projeto
institucional, incorporando o legado
de nossos “fundadores” e avançando para o contexto de um Estado e
uma instituição democrática e comprometida com a sociedade, o SUS e
a ciência, tecnologia e inovação.
Deste modo, o Ano Oswaldo Cruz
é ao mesmo tempo a celebração de
um legado e a assunção de um compromisso com o futuro, tendo o bemestar de nossa população como objetivo
estratégico e as atividades de alta qualidade em ciência, tecnológica e inovação como um meio único para
alcançarmos o desenvolvimento social, econômico e ambiental na sociedade do conhecimento.
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A presidente da Fiocruz, Nísia Trindade

Quais serão os eixos temáticos
do evento?
Nísia: São oito: promoção da ciência, tecnologia e inovação em benefício da sociedade e a serviço da
vida; a importância do papel de uma
instituição pública na produção e inovação em saúde; Fiocruz na articulação do sistema de ciência, tecnologia
e inovação, nas dimensões regional,
nacional e global; desafios dos objetivos de desenvolvimento sustentável;
políticas e estratégias de saúde: passado, presente e futuro com perspectivas ao fortalecimento do SUS;
preparação da Fiocruz para a 4ª revolução tecnológica; a Fiocruz e a
educação permanente; e democracia e perspectiva nacional na prospecção institucional.
O que será apresentado na exposição a ser montada na Câmara
dos Deputados?
Nísia: A exposição, além de levar
para nossa esfera de representação política, o maior conhecimento de nossa história e de nossas grandes conquistas para
a humanidade e para o país, terá o desafio de mostrar como o sistema Fiocruz,

que alia conhecimento, educação, inovação e produção de bens e serviços,
constitui um patrimônio nacional único
que deve ser orgulho dos brasileiros. Na
primeira parte da mostra serão apresentadas a trajetória e contribuições de Oswaldo Cruz e, na segunda parte, ressaltada
a contribuição da Fiocruz, como instituição de Estado comprometida com o SUS.
Como decorrência, a exposição se insere
numa perspectiva ambiciosa de evidenciar o valor que possuímos como instituição
pública de C&T&I e como podemos contribuir para a sociedade brasileira e para
o avanço social, econômico e democrático de um projeto nacional que seja sustentável em suas múltiplas vertentes.

atenção primária à saúde, nas situações de emergência sanitária, tal como
vimos no quadro recente e gravíssimo
da tríplice epidemia de dengue, zika e
chicungunya, mas também na reemergência da febre amarela.
A matriz institucional criada por
Oswaldo Cruz, no entanto, não se revela apenas nas diversas atribuições
institucionais em pesquisa, produção e
ensino, ou nos episódios de epidemias, na capacidade de responder a uma
emergência sanitária. Outro traço histórico muito relevante é a presença
nacional da Fiocruz. Existem unidades

Qual o legado de Oswaldo Cruz?
Nísia: Como já mencionei, o legado
de Oswaldo Cruz é a Fiocruz para a população brasileira, ou seja, a criação de
uma instituição que alia ciência, tecnologia (na fabricação de produtos biológicos,
como vacinas e fármacos), educação, saúde e projetos nacionais. Uma marca histórica da Fiocruz, e por isso muito forte,
tem origem nessa matriz institucional desenhada pela primeira geração de cientistas que Oswaldo Cruz reuniu em
Manguinhos, ou seja, o nosso compromisso com a apropriação dos conhecimentos aqui gerados para a formulação de
políticas públicas de saúde.
Devemos lembrar que o Instituto
Soroterápico Federal, fundado em
1900, e transformado em 1908 em Instituto Oswaldo Cruz, foi criado como
resposta a uma grande emergência
sanitária: a necessidade de produzir
soro contra a peste bubônica que havia chegado a Santos e ameaçava a
então capital federal, o Rio de Janeiro.
Oswaldo Cruz, como diretor do Instituto Oswaldo Cruz e diretor-geral de Saúde Pública, ampliou a agenda de
pesquisa institucional e induziu produção de conhecimento em áreas diversas, como a microbiologia e a medicina
tropical, tornando a instituição capaz
de atuar também no controle à epidemia de febre amarela que assolava o
Rio de Janeiro no início do século 20.
A Fiocruz, como sabemos, continua
empenhada e capacitada a dar respostas à sociedade brasileira, na forma de
conhecimento científico, insumos e

da Fundação em todas as regiões do
Brasil. A presença da instituição no território brasileiro começou com expedições científicas, também nas primeiras
décadas do século 20, que acompanharam a expansão do Estado nacional brasileiro em obras para a modernização
de sua infraestrutura, ou seja, construção de ferrovias, projetos de desenvolvimento regional na Amazônia, obras
contra as secas no Nordeste etc. A base
institucional, então existente, permitiu,
mais uma vez, a conjugação entre pesquisa de laboratório, trabalho clínico e
expertise para trabalho de campo feito
nos canteiros de obras. O papel da instituição nessas expedições foi fundamental para consolidar a medicina tropical
como disciplina científica, mas também
para fortalecer o seu protagonismo nos
debates referentes à saúde pública,
como no movimento sanitarista dos anos
1920, que buscava a implementação de
políticas federais de saúde, como a criação de um Ministério da Saúde, e na
formulação de projetos nacionais de de-

senvolvimento. Em suma, essa é a matriz que nos orgulha, inspira e desafia a
aprimorar a instituição e suas diferentes áreas de atuação, para a promoção
da saúde da população, o fortalecimento do SUS e de políticas de C&T&I e do
desenvolvimento autônomo do país.
Como analisa a saúde e a ciência brasileiras cem anos após a
morte do patrono da Fiocruz?
Nísia: O nosso país passou por profundas transformações. Tornou-se urbano e industrializado, constituiu um
sistema de C&T robusto e nacional e,
mais importante, avançamos na compreensão da saúde como um dever do
Estado, tendo o SUS o papel de garantir princípios da Constituição de 1988,
vinculados à universalidade, à integralidade e à equidade. No presente, com
a crise nacional e também global, há
o grande desafio de, frente a pensamentos mais restritos de ajuste, ajudarmos a atualizar o papel da Fiocruz
num novo projeto nacional que seja
ao mesmo tempo dinâmico, inclusivo
e sustentável.
A saúde, a ciência e a tecnologia
devem ser pilares essenciais desta nova
estratégia. Não se enfrenta a crise
olhando para trás e numa perspectiva
de passividade e de medo. A lição
maior de Oswaldo Cruz e de nossos
grandes fundadores é o olhar para frente como base para nossa ação no presente. É tratar esta diversidade do país
como riqueza. É resgatar o projeto da
mais vibrante democracia do mundo.
É aproveitar a pulsão inovadora de
nosso povo excluído, mas a quem não
falta luta e criatividade, quando as
amarras de nossa história são enfrentadas para nos deixar avançar.
Desacorrentar a criatividade, a
ciência, a saúde, a educação libertadora e a inovação, em bases participativas e democráticas, faz parte de
nosso horizonte estratégico. A saída
da crise nos impõe o desafio de pensar e fazer o futuro a partir de nossa
história e, ao mesmo tempo, nos chama para a ousadia de não nos amesquinharmos nos grilhões do passado.
A Fiocruz foi o maior legado de Oswaldo Cruz. A ousadia para o novo, a
sua principal lição.
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Glauber Gonçalves
uando, em 8 de março
de 1908, Oswaldo Cruz
redigiu as linhas que informavam ao presidente da República Afonso
Pena o cumprimento do compromisso
de debelar em três anos a epidemia
de febre amarela que se alastrava pelo
Rio de Janeiro, teria ele imaginado que
a então capital brasileira poderia em
breve voltar a ser atingida por um novo
surto da doença? Certamente, sim. O
cientista sabia do risco de um revés e
alertava para a importância de se manter as ações de profilaxia e a “mais
rigorosa vigilância”. Oswaldo Cruz
morreu em 11 de fevereiro de 1917
sem testemunhar o surto que se aba-

Q

teu sobre a cidade em 1928. De lá
para cá, porém, a história tomou rumos que Oswaldo Cruz dificilmente
suporia: cem anos após a sua morte,
o Rio de Janeiro, já não mais sede do
governo federal, vive novamente a
apreensão de ter a febre amarela batendo a suas portas.
Nesta efeméride, a Revista de Manguinhos revisita a trajetória de Oswaldo
Cruz para discutir o legado deixado pelo
cientista e por seus contemporâneos.
Diante de antigas e novas emergências
sanitárias, como febre amarela, dengue,
zika e chikungunya – que desafiam a
cidade-vitrine do Brasil e outras regiões
do território nacional –, é inevitável se
questionar por que o país parece patinar

no combate ao Aedes aegypti e a doenças por ele transmitidas, a despeito dos
êxitos obtidos pelos seus cientistas no
início do século passado e dos avanços
científicos e tecnológicos que se sucederam desde então. Apesar dos percalços,
historiadores apontam que é justamente
a herança deixada pela geração de
Oswaldo Cruz que continua a contribuir
para o enfrentamento dessas mazelas e
guiar políticas de saúde pública.
Um olhar sobre o contexto sanitário
da virada do século 19 paro o 20 permite vislumbrar um padrão que se repete
ao longo da história brasileira: a inexistência de uma política de investimento
em ciência de longo prazo. Diante da
ameaça da chegada da peste bubônica
à capital federal, criou-se o Instituto Soroterápico Federal – embrião da atual
Fiocruz. Seu escopo inicial era relativamente restrito: produzir localmente soros e vacinas, até então importados, para
enfrentar a doença. “Em geral, nos países periféricos, não se dá grande atenção à ciência e à tecnologia. O Estado
brasileiro caracteristicamente atende
mais a emergências. Corremos sempre
para apagar fogo. A saúde pública foi
constituída a partir do evento de epidemias de doenças transmissíveis que exigiram uma resposta do Estado”, afirma
o historiador da Casa de Oswaldo Cruz
(COC/Fiocruz) Carlos Fidelis da Ponte.
Passados os primeiros anos de forte
turbulência política e econômica da Primeira República, o país via surgir um processo de industrialização e de forte
expansão da agricultura de exportação.
Imigrantes chegavam em massa. O quadro sanitário das grandes cidades brasileiras, naquela altura, atingira um ponto
crítico. Doenças como febre amarela,
peste bubônica, varíola e tuberculose representavam ameaças concretas ao desenvolvimento do Brasil. Por conta das
epidemias que o atingiam, o Rio de Janeiro gozava de má fama internacionalmente: a cidade era vista como um
destino em que a probabilidade de se
morrer acometido de uma enfermidade
era elevada. Com a maior estabilidade
financeira e política alcançada, estabeleciam-se as condições para que esses
problemas fossem enfrentados, especialmente na capital federal.
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Um lugar
para a
ciência
nacional
Chamado a integrar
os quadros do Instituto
Soroterápico Federal
quando da sua criação
em 1900, Oswaldo Cruz,
juntamente com seu grupo, viu na instituição
uma oportunidade que ia
muito além da produção
de vacinas e soros contra a peste. “Com a chegada da peste bubônica,
abre-se uma chance para
o projeto defendido pelo
grupo de Oswaldo Cruz,
que é muito mais ambicioso e muito mais vasto
do que isso”, afirma o historiador Jaime Benchimol,
da COC, que inclui na lista de interlocutores de
Oswaldo Cruz nomes
como Francisco Fajardo,
Eduardo Chapot Prévost
e Adolpho Lutz. “Esse
grupo tem um projeto de
modernizar a saúde, introduzir a
microbiologia e
criar um espaço
adequado não só
para a instrumentalização desse
conhecimento,
mas para que a
pesquisa pudesse
ser uma carreira
reconhecida pelo
Estado”.
Se havia interesse econômico em aportar
recursos para
acabar com as
doenças que
abatiam vidas
no Rio de Janeiro no co-
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meço do século 20, nada garantia que
eles continuariam disponíveis para manutenção da instituição vislumbrada por
Oswaldo Cruz no longo prazo. Essa questão não escapou ao olhar do cientista,
que atuou para forjar um sustentáculo
político e financeiro para o Instituto que
estava erigindo. Possivelmente, sem dois
dos mecanismos incluídos pelo cientista
no estatuto da instituição, ela não teria
evoluído para se tornar o que hoje é a
Fundação Oswaldo Cruz.
O primeiro mecanismo retirou o Instituto da alçada da Diretoria-Geral de Saúde Pública e subordinou-a diretamente
ao na época intitulado Ministério de Justiça e Negócios Interiores. Ao mesmo
tempo, Oswaldo Cruz conseguiu aprovar a possibilidade de geração de renda
própria pelo Instituto. As receitas começaram a entrar com o desenvolvimento
de uma vacina contra a chamada peste
da manqueira, que ameaçava o rebanho bovino brasileiro na ocasião. Embora continuasse a depender de verbas
governamentais, o Instituto aproximouse, com isso, da autossuficiência. “Isto
foi de uma grande sagacidade. O grupo
[do qual fazia parte Oswaldo Cruz] tinha
um projeto paralelo e lutou para implementá-lo. Queriam transformar o pequeno e tosco laboratório soroterápico em
um grande instituto de medicina experimental semelhante ao instituto Pasteur
de Paris”, explica Benchimol.
À frente da Diretoria-Geral de Saúde Pública, Oswaldo Cruz liderou também o combate à varíola e à febre
amarela, que junto à peste bubônica
compunham a tríplice epidemia que
assolava o Rio de Janeiro. A conjuntura da época facilitou que medidas consideradas impopulares fossem tomadas:
vivia-se sob um regime com fortes traços autoritários. A lei da vacina obrigatória, estratégia para vencer a
varíola, tinha caráter draconiano. Sem
o certificado de imunização, conseguir
um emprego – ou até mesmo se casar
– era praticamente impossível. Ao mesmo tempo, moradores de cortiços das
regiões centrais da capital federal
viam-se impotentes diante das demolições levadas a cabo como parte das
reformas urbanas empreendidas no Rio
de Janeiro. “Foi um grau de interfe-

rência do poder público na vida privada das pessoas como nunca houvera
antes. Isso vai gerar uma reação muito
forte e violenta de insatisfação e descontentamento”, afirma Benchimol.

Ousadia:
Oswaldo Cruz
encampa a teoria
do mosquito
As contestações a Oswaldo Cruz
não vinham apenas da população. O
próprio governo tinha reticências a um
pilar importante das ações levadas adiante no front de combate à febre amarela. Nas últimas décadas do século 19,
diversos países da América não viam
uma saída do atoleiro que a doença
representava. Teorias rivais que tentavam explicar a doença disputavam espaço. A virada se deu na passagem
para o século 20, quando a chamada
teoria havanesa, proposta por Carlos
Finlay, foi referendada por uma comissão norte-americana. Os estudos do
cubano apontavam que eram os
mosquitos os responsáveis pela transmissão da febre amarela: o inseto extrairia o germe da enfermidade do
doente e o inocularia em outra pessoa
que, então, a contrairia.
Na esteira da chancela da Comissão Reed, em uma investida ousada,
Oswaldo Cruz encampou a teoria de
Finlay, embora ainda se estivesse longe de sua comprovação absoluta do
ponto de vista científico. Não se sabia
que espécie de mosquito exatamente
transmitia a doença nem qual era o
seu agente transmissor, por exemplo.
“Oswaldo Cruz, correndo muito risco, resolver direcionar todo o esforço
de combate à febre amarela à luz dessa teoria. A campanha dele vai inclusive ajudar no processo de demonstração
de validade dessa teoria”, diz Benchimol. “O [então presidente] Rodrigues
Alves acende uma vela para cada lado.
Deixa Oswaldo Cruz colocar a teoria
havanesa em prática e, ao mesmo,
tempo implementa aquilo que os velhos higienistas propunham, que era

arrombar a cidade e eliminar todas as
fontes possíveis de miasma”, acrescenta o historiador em alusão às reformas
urbanas levadas a cabo pelo engenheiro Francisco Pereira Passos, prefeito do
Rio de Janeiro entre 1902 e 1906.
A campanha da febre amarela se
organizou em moldes militares. O serviço de profilaxia específico para o
combate à doença organizou-se em
brigadas. Quando um foco do mosquito era identificado, equipes eram
deslocadas. A primeira providência
era isolar o doente. O objetivo era
quebrar a conexão entre o inseto e o
doente. Se o paciente fosse pobre, era levado ao hospital de
São Sebastião. Os de classes
mais abastadas, por outro
lado, desfrutavam de um tratamento diferenciado: imediatamente construía-se ao redor
de sua cama uma estrutura de
madeira com tela para evitar
que o mosquito se infectasse
no doente. Calafetava-se a
casa inteira, cobria-se o telhado com pano de algodão e jogava-se pó de pireto para matar
os mosquitos. Os que sobreviviam eram aniquilados com a
queima de enxofre. Outro grupo se encarregava das larvas:
aplicavam uma combinação de
pireto e querosene na água para
mata-las. Nas áreas públicas, o
gás Clayton, feito à base de enxofre, era injetado nas canalizações de esgoto.
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Preocupação com os
grandes problemas
nacionais
Os problemas sanitários do Rio de Janeiro compunham apenas uma parte das
preocupações de Oswaldo Cruz, no entanto. Com as campanhas encaminhadas na capital, o cientista e seus pares do
Instituto de Manguinhos voltaram
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seus olhares para outras regiões. “Quando debelou os surtos epidêmicos na cidade do Rio, Oswaldo Cruz se dirigiu ao
interior e aos portos. Eles descobriram mazelas, entre as quais a doença de Chagas, mas também se colocaram como parte
da solução”, afirma Carlos Fidelis. “Ele
tinha uma visão muito atenta do quadro
sanitário e político. Ele não fazia ciência
pela ciência, mas uma ciência voltada
para os problemas do Brasil. Achava que,
se não tivesse contato
com isso, a instituição
perdia a razão de ser.”
Menos de um ano
depois de enfrentar e
superar a Revolta da
Vacina no Rio, Oswaldo
Cruz embarcou a bordo do navio República
para uma série de visitas aos portos da Região Norte do Brasil, em
1905. O levante popular teve como origem
a obrigatoriedade de
vacinação da população do Rio de Janeiro,
capital federal, contra
a varíola em 1904.
Durante seis meses da
expedição sanitária aos portos marítimos e fluviais, o
cientista fez anotações detalhadas da passagem por
cada porto, mostrando-se
um verdadeiro cronista: foi
além de impressões sobre
as condições de saúde nas
cidades, sobre sua arquitetura e topografia. Em cartas enviadas à mulher,
Emília, ele relatou hábitos e costumes dos
habitantes de lugares
como Vitória, Porto Seguro, Salvador, Aracaju, Maceió e Manaus.
“Além de registrar
impressões sobre as
condições de saúde reinantes nas cidades visitadas, sua arquitetura
e topografia, o cientista comentava os hábitos e costumes de seus
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habitantes, seus modos de vestir e falar”,
afirma a historiadora da Casa de Oswaldo Cruz Ana Luce Girão. Tampouco escaparam à observação de Oswaldo Cruz
o comportamento de personagens que conhecia de porto em porto, fossem autoridades, membros das elites locais ou gente
simples do povo. Alguns relatos e comentários dão a impressão de que, transcorrido mais de um século das andanças do
cientista, alguns problemas – bem como
suas raízes – parecem imutáveis.
“É nítida a aversão que Oswaldo
Cruz começava a desenvolver por políticos locais que não se ocupavam com o
saneamento da região que governavam,
empregando dinheiro público em proveito próprio e na construção de suas carreiras políticas sobre bases clientelísticas.
Ao elogiar a firmeza de caráter de algum político, no entanto, o cientista faz
questão de realçar a excepcionalidade
dessa virtude”, comenta Ana Luce.

Fiocruz: legado
construído por
Oswaldo Cruz
mantém
protagonismo
Os paralelos com o passado indicam que o país parece ter ignorado algumas lições que poderia ter
aprendido ao longo de sua história.
“Estamos enfrentando isso de novo
[surto de febre amarela] porque infelizmente os dirigentes políticos do
Estado colocam os interesses e a
pragmática clientelística acima das
questões de competência e de técnica. Entregam-se órgãos que deveriam ser conduzidos por esse patrimônio
inestimável de bons sanitaristas e cientistas, pessoas que tem o knowhow, a gente medíocre que vai usar
essas estruturas em proveito do jogo
político eleitoral mais rasteiro que se
possa imaginar”, critica Benchimol.
“Nas horas de crise, o que acaba salvando é o legado de Oswaldo Cruz
– uma Fundação Oswaldo Cruz, um
Instituto Evandro Chagas, instituições científicas que rapidamente
dão respostas”.

Embora o legado associado
a Oswaldo Cruz seja uma construção de uma ampla rede de cientistas e médicos, historiadores
reconhecem certa inevitabilidade
de um mecanismo presente no
senso comum e em parte da historiografia: o apagamento do aspecto coletivo da criação e a
vinculação dos feitos a um único
personagem. Esse processo acaba por desempenhar uma função
ideológica. “Foi usado para induzir valores cívicos nas crianças nas
escolas, mas é também acionado
quando os funcionários da Fiocruz
vão às ruas para pleitear mais apoio
à ciência e à saúde, defender o
SUS. Hasteia-se, então, o Oswaldo Cruz. Essa figura mitológica
carregada de significados é usada
com variadas finalidades e em variados contextos. E isso só é possível dada a magnitude e a
importância do trabalho que foi
criado naquele momento. Ele foi
um divisor de águas. Estamos aqui
nesta instituição portentosa, que é
o seu legado mais evidente”.
Para o historiador Carlos Henrique Paiva, da Casa de Oswaldo Cruz,
a geração mais recente da Reforma
Sanitária – aquela que concebeu o
SUS – operou sob determinadas
premissas cuja origem remonta ao
período de Oswaldo Cruz. Uma
delas diz respeito ao papel do Estado na sua relação com a saúde
pública. “A saúde como um assunto público e digno de intervenção estatal é uma construção social
e política que remonta ao início
do século passado. A atuação de
Oswaldo Cruz e de contemporâneos, figuras como Carlos Chagas
e Belisário Pena, foi fundamental
para que essa relação se estabelecesse não só em termos institucionais, mas também para que se
convertesse em uma espécie de tradição na organização da saúde
pública nacional. Daquela época
em diante, a relação Estado e saúde pública se converteria em uma
espécie de obviedade à qual a geração do SUS não só se assentaria,
mas dela se beneficiaria”, analisa.
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A trajetória do médico dedicado à ciência
Haendel Gomes
médico e cientista Oswaldo Gonçalves Cruz nasceu em São Luís do
Paraitinga (SP), em 5 de
agosto de 1872. Filho de
Bento Gonçalves Cruz e Amália Bulhões Cruz, graduou-se na Faculdade
de Medicina do Rio de janeiro em
1892, apresentando a tese de doutoramento A vehiculação microbiana
pelas águas. Dois anos depois, a convite de Egydio Salles Guerra, que se
tornaria seu amigo e biógrafo, trabalhou na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, onde era responsável pela
montagem e a chefia do laboratório
de análises clínicas.
Em 1897 Oswaldo Cruz viajou
para Paris, onde permaneceu por dois
anos estudando microbiologia, soro-

O
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terapia e imunologia, no Instituto Pasteur, e medicina legal no Instituto de
Toxicologia. Retornando da capital
francesa, o médico reassumiu o cargo na Policlínica Geral e juntou-se à
comissão de Eduardo Chapot-Prévost
para estudar a mortandade de ratos
que gerou surto de peste bubônica
em Santos.
De volta ao Rio de Janeiro, assumiu a direção técnica do Instituto Soroterápico Federal, que era construído
na Fazenda Manguinhos. A instituição,
sob o comando do barão de Pedro
Affonso, proprietário do Instituto Vacínico Municipal, foi fundada em 1900.
Dois anos depois, Oswaldo Cruz assumiu a direção do Instituto e, no ano
seguinte, chegou ao comando da Diretoria-Geral de Saúde Pública (DGSP).
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O desafio não era pequeno. O jovem médico e cientista teve que empreender uma campanha sanitária de
combate às principais doenças da capital federal: febre amarela, peste
bubônica e varíola. Para isso, adotou
métodos como o isolamento dos doentes, a notificação compulsória dos
casos positivos, a captura dos vetores
– mosquitos e ratos –, e a desinfecção das moradias em áreas de focos.
Em 1904, enfrentou uma rebelião, a
Revolta da Vacina, que durou uma semana e teve como estopim a aprovação da lei da vacinação antivariólica
obrigatória. Apesar da crise, entre
1905 e 1906, Oswaldo Cruz empreendeu uma expedição a 30 portos
marítimos e fluviais de Norte a Sul do
país para estabelecer um código sanitário com regras internacionais.
A luta contra as doenças ganhou
reconhecimento internacional em
1907, quando Oswaldo Cruz recebeu
a medalha de ouro no 14º Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim, na Alemanha. Em
1908 o sanitarista foi recepcionado
como herói nacional e, no ano seguinte, o instituto passou a levar seu
nome. Com a equipe do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC) fez o levantamento das condições sanitárias do
interior do país. Em 1910 combateu
a malária durante a construção da
Ferrovia Madeira-Mamoré (viajou a
Rondônia com Belisário Penna), e a
febre amarela, a convite do governo do Pará.
Oswaldo Cruz ingressou na Academia Brasileira de Letras e recebeu
o título de oficial da Ordem Nacional
da Legião de Honra da França. Deixou o comando do IOC em 1916, em
consequência de sua doença renal.
Em Petrópolis, tornou-se prefeito por
nomeação do presidente Nilo Peçanha. Em 11 de fevereiro de 1917,
com o agravamento da doença,
Oswaldo Cruz morreu na cidade serrana do Rio de Janeiro.

ESPECIAL

Herói

da Pátria
Incluir Oswaldo Cruz no Livro dos Heróis
da Pátria é homenagem devida, afirma
historiadora sobre projeto do Senado
Fábio Iglesias e Haendel Gomes
é eterna na ciência”, disse a
historiadora Nara Azevedo
ao lembrar a frase racionalista eternizada por Oswaldo
Cruz para defini-lo. Em entrevista, a ex-diretora da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) – autora do livro
Oswaldo Cruz, a construção de um mito
na ciência brasileira – comentou ainda o
projeto de lei que tramita no Senado Federal para incluir o nome do patrono da
Fiocruz no Livro dos Heróis da Pátria da
Nação, o mesmo que homenageia Tiradentes e outros símbolos nacionais. Uma
“homenagem devida”, afirmou.
A pesquisadora discorreu ainda sobre
a importância de Belisário Pena para a construção da imagem mítica em torno de
Oswaldo Cruz. Um ano após a morte do
sanitarista, em 1918, ele criou a Liga PróSaneamento do Brasil, que tinha como
objetivo promover uma mudança na saúde. “A reforma que eles pretendiam era
assumida pelo Governo Federal porque,
nesse movimento de natureza política, a
ideia era criar um Ministério da Saúde que
tivesse abrangência nacional”, explicou.
Nara abordou a trajetória do cientista, a
importância que teve para as políticas públicas e seu trabalho à frente da DiretoriaGeral de Saúde Pública (DGSP), bem como
sua representação política, científica e cultural para o país.

“F
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Nara Azevedo: Belisário Pena foi o organizador do movimento de mitificação da figura de
Oswaldo Cruz e criou, um ano depois da morte do cientista, a Liga Pró-Saneamento do Brasil

Em seu livro Oswaldo Cruz, a
construção de um mito na ciência
brasileira a senhora afirma que a
intenção dos cientistas de Manguinhos, ao levar adiante o processo
de mitificação do sanitarista, era a
de mobilizar a sociedade, principalmente a classe política, em torno
dos ideais sanitaristas. De que maneira isso ajudou a consolidar avanços na saúde pública brasileira naquele início de século 20?
Nara Azevedo: Ajudou muito, mas
não foi o único elemento. Depois da
morte de Oswaldo Cruz, o papel que
havia desempenhado para tentar minimizar os problemas de epidemias na
capital federal contribuiu para a sensibilização da classe política e intelectual, como Monteiro Lobato. Até então,
sua obra [Urupês, com o personagem]
do Jeca, falava sobre os homens pobres brasileiros; tinha um conteúdo racista enorme. Jeca estava condenado
à miséria, à doença. Acho que esse
personagem representa muito bem o
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que se pensava da população brasileira. E não se pode desvincular a imagem da população dessa maneira porque tínhamos acabado de sair do
regime escravocrata. Belisário Pena,
médico que acompanha Oswaldo Cruz
desde a campanha da febre amarela
em 1904, é o organizador do movimento de mitificação de sua figura e
cria, um ano depois da morte do cientista, a Liga Pró-Saneamento do Brasil.
Oswaldo Cruz é o patrono da Liga, cujo
objetivo é promover uma mudança,
uma reforma na saúde brasileira. A
reforma que eles pretendiam era assumida pelo Governo Federal porque,
nesse movimento de natureza política,
a ideia era criar um Ministério da Saúde, que tivesse abrangência nacional.
Era quase como se o Jeca fosse o alvo
central desse movimento, representando a vítima das endemias rurais, as
principais doenças da nação. Não era
verdade, mas achavam que era. Doença de Chagas, ancilostomose, malária, por exemplo, deveriam ser combatidas pela Liga e o futuro Ministério.
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Não podemos esquecer que esse
é o contexto do pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial, e existe um
grande movimento nacionalista capitaneado por uma camada intelectual e política, à qual sanitaristas e
médicos vão se articular. Então, o discurso sobre Oswaldo Cruz, o “saneador do Rio de Janeiro”, o “fundador
da medicina experimental”, que são
as imagens que consegui identificar
no meu trabalho, são as mais usadas
para defini-lo nesse discurso mitológico e simbólico sobre o que ele representou para o Brasil. O Instituto
Oswaldo Cruz se tornou a primeira
grande instituição de pesquisa no Brasil e é o fundador da medicina experimental. O problema do Jeca não é
que ele é ignorante; ele não tem saúde. Esse discurso é recorrente até
hoje, chamamos de determinantes
sociais. O movimento sanitarista do
Belisário Pena mudou a opinião de
Monteiro Lobato. Ele escreve sobre
isso na Revista do Brasil, publicação
então muito importante, que tinha se

enganado e que, de fato, o Jeca não
era culpado pela sua miséria. O culpado é o Estado, a sociedade que tinha que dar um jeito naquilo. Então,
foi muito importante para o movimento, para o debate público sobre a saúde. Resolveu? Não. Estamos com a
febre amarela de novo.
Em que medida o contexto cultural e a própria personalidade de
um Oswaldo Cruz “de carne e
osso” explicam a construção de
imagens como “general mata-mosquito autoritário”, “apóstolo da
ciência”, “rei-todo-poderoso”,
“Cristo da religião do saneamento”, “fundador da medicina experimental no Brasil”?
Nara: Vamos separar essas coisas,
porque esse general mata-mosquito
não tem nada a ver com Liga Pró-

Saneamento. General mata-mosquito está nas caricaturas. Na verdade,
são jornais da época, os caricaturistas que tinham um humor espetacular, crítico; não sei se se repete no
Brasil algo tão impressionante, aqueles jornalistas, desenhistas e artistas.
Então, eles inventaram essa palavra
de general mata-mosquito. Eu não
quero cometer nenhum anacronismo.
Nós vivemos em outra sociedade,
temos outros tipos de relações; não
podemos olhar com aquilo que chamamos de autoritarismo. Não vamos
esquecer que a República tinha sido
feita por generais. É disso que eles
estão falando também. Ele organizou
campanhas contra a febre amarela
e, principalmente, contra a varíola,
uma lei que já era obrigatória, só que
ninguém se vacinava. E aí houve uma
revolta popular. General mata-mosquito tem a ver com esse contexto
de 1903-1904, quando ele assume a

Diretoria-Geral de Saúde Pública e
impõe políticas de cima para baixo.
“Apóstolo do saneamento” e
“fundador da medicina experimental
no Brasil” são coisas que aparecem
depois da morte de Oswaldo Cruz.
Eu me preocupei em entender por
que se falava de Oswaldo Cruz como
“Cristo da religião do saneamento”.
A gente sabe que falar de Cristo no
Brasil, um país católico, não é qualquer coisa; comparar Oswaldo Cruz
a essa figura é algo muito significativo. Isso que me motivou a estudar o
que eu chamei desse mito, é um mito
mesmo. Fala-se dele como se processasse um descolamento da vida da
trajetória profissional, embora se
usem os elementos dessa trajetória.
O que ele fez na saúde pública, no
Instituto de Manguinhos, é a base a
partir da qual se projeta uma idealização dessa figura. Quando escrevi
meu trabalho, disse – e continuo

Belisário Pena na sessão
comemorativa do 2º aniversário
da Liga Pró-Saneamento do Brasil,
realizada na sede da Sociedade
Nacional de Agricultura, em 1919
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Fé eterna na ciência. A frase de
inspiração positivista constava do
exlibris de Oswaldo Cruz, selo aplicado
nos exemplares de seu acervo

achando isso – é impossível saber
quem é o Oswaldo Cruz, para além
ou para aquém dessas imagens que
foram criadas para torná-lo público.
Acho difícil. O passado está sendo
sempre reconstruído, não está num
lugar que os historiadores tiram do
baú. Construímos interpretações do
passado a partir de registros e vestígios que essas personalidades e esse
passado deixam. Então, eu não sei,
é muito difícil hoje saber quem era
Oswaldo Cruz.
Como a classe médica, em especial as instituições com forte reputação científica como a Academia Nacional de Medicina e a
Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro, se relacionou com Oswaldo e o Instituto?
Nara: Eu tratei isso no meu estudo. Era
um elemento importante para que eu
pudesse afirmar a ideia de que o discurso mitológico, hagiográfico [relato
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sobre a vida de um santo], heroicizante dessa figura; esses símbolos que foram criados em torno de Oswaldo
Cruz pudessem ser diferenciados de
como ele era reconhecido em vida.
Qual era o reconhecimento e, mais
importante, o reconhecimento científico que ele tinha no meio médico
e científico da época, no Rio de Janeiro, em particular. Oswaldo Cruz
nunca foi professor da Faculdade Nacional de Medicina. O Instituto Soroterápico Federal passa a ter o nome
de Oswaldo Cruz em homenagem ao
prêmio [recebeu a medalha de ouro
em nome da seção brasileira presente no XIV Congresso Internacional de
Higiene e Demografia] em Berlim
pelas campanhas que acabaram com
a febre amarela, peste.
Muitos estudantes da Faculdade de
Medicina vinham para Manguinhos
fazer uma especialização, conhecer os
laboratórios ligados ao estudo da peste bubônica e de outras doenças. Em
1907-1908, Oswaldo Cruz cria a Esco-

REVISTA DE MANGUINHOS | MAIO DE 2017

la de Manguinhos, o chamado Curso
de Aplicação. O curso é de 1909, ano
em que Carlos Chagas descobre a doença de Chagas. Acho que foi uma
ousadia criar esse curso, que hoje poderíamos chamar de extensão; durava
dois anos e era rigorosíssimo. Eles vinham praticar a medicina experimental, ou microbiologia, a ciência pasteuriana. Isso criou uma disputa com a
Faculdade de Medicina, velada em
certos momentos, mais aberta e de
conflitos abertos em outros.
Oswaldo Cruz inspirou-se ou
foi influenciado por intelectuais da
sua época para buscar conhecer os
problemas do homem brasileiro do
interior do país?
Nara: Não tratei disso em meu estudo, então vou compartilhar uma especulação baseada no que acabei de
falar sobre o interesse científico que notabilizou o Instituto no mundo, as chamadas doenças tropicais. Eu não con-

sigo desvincular o interesse científico,
intelectual com o mundo em que eles
vivem, com a sociedade na qual vivem,
da sua vida prática. Pensando assim,
me pergunto o quanto o livro Os sertões, de Euclides da Cunha, influenciou Oswaldo Cruz e aquela geração
de jovens. O livro fez um sucesso imenso. Foi publicado em 1902, quando
Oswaldo está chegando à DiretoriaGeral de Saúde Pública com a incumbência de tratar epidemias que matavam pessoas. Ao mesmo tempo você
tem uma denúncia pública sobre o que
aconteceu em Canudos, que foi um
genocídio; o Euclides, que era todo entusiasmado com o combate aos insurretos, acabou se tornando o grande denunciador, sem ser panfletário. Fez uma
obra fantástica para dizer o que é o
homem brasileiro. Aquele livro é um
espetáculo, parece ficção, mas é profundamente realista na maneira de
escrever. Eu me pergunto: se eu fosse
jovem naquela época, lendo uma coisa como essa, o que eu diria? Como
isso repercutiria em mim? Eu que sou
um cientista, trato dessas doenças,
dessa população que está morrendo,
ou seja, acho que faz sentido eu pensar que Euclides da Cunha pode ter tido
alguma influência sobre a maneira
como Oswaldo Cruz via o que ele fazia, dava sentido e os interesses que
teve, científicos e público que, para
mim, não são dissociados.
Nesse sentido a senhora diria
que Oswaldo Cruz teve dois impactos, com Canudos e a com a Amazônia, que ele visitou?
Nara: Ele escreve sobre a Amazônia [onde foi combater a malária] no
relatório que entrega à Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Nesse relatório,
fiquei muito impressionada porque seria um relatório médico: “Olha, apliquei tal coisa quinino (que era o que
se fazia) nos trabalhadores e tal”. Mas,
não, ele faz uma descrição antropológica de cidades; Santo Antônio, sobre
a população, como as pessoas vivem,
as valas, os animais mortos nas ruas, o
esgoto correndo a céu aberto; parece
o Rio de Janeiro antes da reforma Pe-

Cruzada Oswaldo: os micróbios que escapam (O Malho, 25/6/1910)
Zé Povo: - Vai, sábio hygienista, que tanto honras o Brazil! Deus te acompanhe
nessa nova e santa cruzada, que empreendes com sacrificio da própria vida! Mas, si
além dos da malária, pudesses também destruir aquelles outros micróbios... isso,
então, é que era uma pechincha!...
Oswaldo Cruz: - Impossível meu caro Zé! São microbios da politicagem e não há
hygiene pacifica que possa com elles... Só tú, a poder de protestos, poderás um
dia acabar com esses bichos!...

reira Passos. A capital federal era assim, mas, também, os confins da Amazônia. Essas experiências vão dando a
ele e a esse grupo de cientistas pilares
ou elementos para a constituição de
uma justificativa de um trabalho de cientista, sobre o que é fazer ciência.
Acho que foram todos muito influenciados, inspirados por essas condições.
E isso não acontece só com eles, mas
com os intelectuais engajados e os
políticos.
Das dez cidades do país que
mais precisam e menos fizeram
obras para coleta de esgoto nos
últimos cinco anos, metade está no
Rio de Janeiro. Nova Iguaçu, Duque
de Caxias, Belford Roxo, São Gonçalo e a própria capital aparecem
na lista feita pelo Instituto Trata
Brasil entre os municípios com mais
urgência em reforçar a rede de coleta de esgoto. Precisamos de um

novo líder capaz de mobilizar diferentes segmentos da sociedade
para reverter o quadro sanitário
nacional ou essa estratégia se mostrou historicamente ineficiente?
Nara: Eu não acredito muito em lideranças carismáticas. O discurso do
mito é que tornou Oswaldo Cruz isso.
Acredito que o enfrentamento que você
acabou de falar, o saneamento...você
está falando do Rio [ de Janeiro], mas o
Brasil inteiro é assim. Saíram pesquisas
recentes do IBGE mostrando isso. A gente precisa é de políticas públicas democráticas, de representação política eficiente, coisa que não temos no Brasil
há alguns anos. Vivemos numa sociedade muito diversa daquela de Oswaldo Cruz e acho que precisamos ter representantes políticos que façam isso.
Sempre ouvi dos sanitaristas, especialistas dessa área, que o custo do Estado
com os problemas de saúde diminuiria
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muito. Grande parte das doenças da população tem a ver com saneamento,
principalmente entre as crianças. No
Nordeste, a mortalidade infantil é provocada por muitas coisas, mas uma
delas é falta de condições higiênicas.
Até parece que a gente está falando
do discurso do século 19: condições higiênicas, água limpa, esgoto, que é uma
coisa incrível que o Brasil ainda não tenha no século 21. Acho que hoje [o que
faltam] são políticas e representação
política comprometida com bem-estar
da população.
Seu estudo sobre a construção
de mitos pode ser também entendido como uma advertência?
Nara: Não sei, nunca pensei nisso.
Eu acho que esse mito foi muito importante e continua sendo. Para certas finalidades da área de saúde pública, as
mesmas que mobilizaram o Belisário
Pena e aquele grupo de médicos que
estava em torno dele querendo reformar
a saúde pública. Eu acho que falar do
Oswaldo Cruz é uma chave importante,
uma bandeira. Uma característica importante que ele – e de vários da geração
dele, não só médicos, políticos e outros
intelectuais – é essa característica de fazer da sua ação pública, da vida profissional, algo que está a serviço do público.
Se você olha para outros países, nem
sempre vê esse tipo de intelectual. Então, acho que falar de personalidades
como Oswaldo Cruz, não como “Cristo
da religião do saneamento”, mas dessa
figura que criou uma instituição de pesquisa, produziu, formou muitos pesquisadores médicos no Brasil, todo o legado que essa instituição, o Instituto
Oswaldo Cruz deu e a Fiocruz, é muito.
Devemos continuar falando de Oswaldo
Cruz quando a gente quiser ter avanços
em termos de saúde e pesquisa no Brasil. Quem são nossos heróis?
Fiz pesquisa até 1972, quando se
completaram 100 anos do seu nascimento. Todos repetiam exatamente a mesma coisa que se dizia em 1918. Então,
se sedimentam imagens simbólicas sobre o que ele significava e representava. Isso é o mito, textos, signos, bustos,
medalhas, as figurinhas Eucalol; muitas
cidades têm praças e ruas com o nome
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de Oswaldo Cruz. Ele quase compete
com Getúlio Vargas. Pensando nessa
galeria dos heróis, temos o Tiradentes
também. Os heróis são um espelho do
que a gente quer ser e do que há de
bom que podemos produzir. É uma projeção idealizada das nossas ansiedades,
expectativas, desejos. Quem é o único
médico que está lá? Oswaldo Cruz! Na
verdade, eu acho que ele está nessa
galeria há muitos anos; há um século
se fala dele como herói da nação.

Oswaldo Cruz em
charge publicada
na revista francesa
Chanteclair, em 1911

O Senado Federal está para avaliar o Projeto de Lei 317/2016 sobre a inclusão de Oswaldo Cruz no
Livro de Heróis da Pátria, que reúne em sua maioria políticos e líderes militares, religiosos e indígenas. Se aprovada a lei, a ciência
nacional terá oficialmente um personagem heroico. Essa é uma homenagem devida?
Nara: Na historiografia também. Eu
acho que é devida, sim. Ele já existe na
memória das pessoas, assim como Getúlio. Existem trabalhos que demonstram
isso. Eu mesma participei, há muitos
anos, quando trabalhava na Fundação
Getúlio Vargas, de uma pesquisa de rua.
Fiquei muito impressionada como se
falava de Getúlio, que é algo similar ao
Oswaldo Cruz, com muito mais amplitude; até porque é uma figura muito
importante na sociedade, na política
brasileira, na construção do Estado nacional brasileiro. Falar de Oswaldo Cruz
nesses termos contribui para que se torne aquilo que ele representa, símbolo
de mais saúde, políticas públicas que
de fato contribuam para a melhoria da
vida das pessoas, e que esse Estado seja
eficiente nesse sentido; não seja o estado demagogo, populista. Sempre falar dele é bom. Claro, perto de mim,
eu vou dizer: “olha, lá! “; veja só, não
é bem assim, olha o mito!”. Mas, politicamente, falar de Oswaldo Cruz tem
hoje o mesmo significado e importância que em 1918.
No início do século, quando
Oswaldo Cruz assume a saúde pública na capital federal, o “país da
febre amarela” precisava ser saneado, enfatizou Rui Barbosa em seu
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discurso no Teatro Municipal em
maio de 1917. Com a persistência
de doenças como febre amarela e
malária em diversas regiões brasileiras, podemos dizer que os ensinamentos do cientista foram esquecidos pelas autoridades sanitárias?

cional de Saúde Pública, nos moldes do
que se pensava o que seria importante
em termos de saúde da população, as
endemias, isso teve continuidade depois.
Chagas fica até 1925-26, mas, quando
Getúlio Vargas assume o poder em 1930,
já havia esse movimento político liderado pelo Belisário Pena em 1918. Todos
eram médicos, mas com o Chagas e a
entrada da Fundação Rockefeller no Brasil, com quem faz um acordo, formamse pessoas nos anos de 1930. Getúlio
adotou isso, formar pessoas especificamente especializadas na saúde pública.
Então, não houve uma perda: a morte
do Oswaldo, o que ele iniciou – e não é
ele sozinho, insisto, é um grupo de médicos –, teve sequência. Esse caso [de
febre amarela ] em Minas Gerais e Espirito Santo que a gente está vendo agora
é falha de política pública, porque hoje
se sabe o que se tem que fazer; esse
conhecimento está assentado, consolidado. É uma falha do aparato burocrático estatal. O que tenho lido é isso, ineficiência operacional. Você pode ver em
outros casos de ameaças de epidemia,
rapidamente se consegue controlar. A
febre amarela urbana não existe aqui
[no Rio de Janeiro] desde 1942. É muito
diferente do que havia 100 anos atrás,
quando ninguém sabia como as pessoas tinham febre amarela.
Outro mito destacado em seu
livro é o do progresso social resultante da atividade científica. A senhora verifica a permanência da
ideia da ciência como uma chave
para a resolução dos problemas
sociais do país?

Nara: Não. Até porque Oswaldo
Cruz teve continuadores. Carlos Chagas
foi uma figura muito importante na continuidade ao que Oswaldo Cruz tinha
feito na Diretoria-Geral de Saúde Pública. Ele saiu da diretoria em 1909 e Chagas assumiu dez anos depois, em 1919.
Quando Chagas cria o Departamento Na-

Nara: A ideia da ciência como um
instrumento do progresso é um discurso
do final do século 19. A geração do
Oswaldo Cruz, grande parte dela, está
influenciada por essa ideologia. A partir dos anos 1960/70, certos tipos de conhecimento, como a biologia, a física,
campos que têm muito impacto na sociedade, passaram a ter uma crítica social muito forte. De lá para cá, acho
que isso só se intensificou. Pessoalmente acho que a ciência é um instrumento
cada vez mais importante. Eu sou uma
racionalista, acho que continua tendo
importância para a minimização das

nossas necessidades, dos nossos sofrimentos humanos. Acho também que
se Oswaldo Cruz estivesse vivo estaria
preocupado com isso, porque acho que
ele era um exemplo de um cientista com
alguns cuidados. A gente não pode imaginar que a ética médica que se tem
hoje é a mesma daquele período. Hoje
são proibidas ou reguladas coisas que
se faziam naquele momento, como uso
de pessoas em experiências científicas.
Que lugar algumas das ideias
que nortearam Oswaldo Cruz –
como a defesa da ciência e da saúde pública como instrumentos de
desenvolvimento do país – têm no
mundo de hoje, em uma conjuntura de recessão econômica, ajuste
fiscal pesado e crise política?
Nara: A gente tem que continuar
lutando por isso, porque é um instrumento importante de desenvolvimento. A ciência e a tecnologia são coisas muito
importantes para que o Estado brasileiro
dê atenção e a gente vive uma crise
muito séria nesse campo, com um Ministério da Ciência e Tecnologia [Inovação e Comunicações] com grandes dificuldades de recursos para financiar
pesquisa e ensino, mas a gente não pode
desistir. Temos que continuar achando
que isso é importante e cobrar dos governantes que não fique lá no último lugar das prioridades do governo.
Que frase usaria para definir
Oswaldo Cruz?
Nara: Eu vou usar uma frase dele
que eu acho que o define muito bem.
Ele tinha alguns lemas, esse é um famoso. Dizia e escrevia: “Fé eterna na ciência”. Ele era um racionalista, um cientista que acreditava que o conhecimento
cientifico poderia contribuir para a construção de uma nação brasileira civilizada, moderna, tal como ele vislumbrou
nas numerosas viagens que fez. Enfim,
Oswaldo Cruz achava que poderíamos
ter outro padrão econômico e cultural, e
a ciência era um instrumento disso.
Também se considera racionalista?
Nara: Sim, com certeza: “Fé eterna na ciência”!
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Fé eterna na
[divulgação
da] ciência
Site de Obras Raras mantém viva ideia do
cientista Oswaldo Cruz sobre importância
da difusão do conhecimento
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André Bezerra
esde sua “these” de livre-docência na cadeira
de Higiene e Mesologia
da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro a
tratados sobre a vacina contra a peste
e a profilaxia da febre amarela, parte
do legado científico de Oswaldo Cruz
já está a um clique de distância para
quem quiser se aprofundar em sua obra.
Por meio do site de Obras Raras da Fiocruz (www.obrasraras.fiocruz.br), sua
produção digitalizada vem sendo difundida na internet, sob os pressupostos da
política de acesso aberto.
Apesar de não ter vivido para presenciar os avanços das tecnologias digitais da informação e da comunicação, Oswaldo Cruz teria ficado feliz
em ver a consolidação da plataforma. “Era um homem à frente de seu
tempo. Para ele, ciência não precisava apenas de laboratórios, equipa-

D

mentos e as pessoas que faziam a
ciência, mas também uma boa biblioteca. Ele privilegiou a informação no
campo científico”, explica o chefe da
Biblioteca do Instituto Nacional de
Controle de Qualidade em Saúde,
Alexandre Medeiros, autor de dissertação sobre o contexto da informação na época do cientista.
Até o momento, oito documentos já constam no site, que disponibilizará progressivamente grande parte do acervo da Seção de Obras Raras
da Biblioteca de Manguinhos e de
outros acervos da Fundação, por
meio do Laboratório de Digitalização
de Obras Raras do setor de Multimeios do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em
Saúde (Icict). “Os documentos passam por um processo de conservação
e preservação e aqui são acondicionados para a digitalização”, explica
o fotógrafo Rodrigo Méxas, um dos
responsáveis pela tarefa.

“O site de Obras Raras se insere dentro dessa visão de Oswaldo Cruz justamente por fazer com que o material seja
divulgado e difundido, ampliando para
o público o acesso ao conhecimento”,
opina Medeiros. Com o acesso digital,
as obras raras também ganham maior
proteção, pois passam a receber menos
manuseios, sem deixar de estarem à disposição de pesquisadores e estudiosos.
A reunião de sua obra até então
vinha sendo consultada na Opera Omnia, publicação lançada no centenário
de nascimento de Oswaldo Cruz, há
45 anos. O livro, organizado pela então chefe da Divisão de Informação da
Fiocruz, Emília Bustamante, traz em formato impresso todos os seus trabalhos
escritos, em fac-símile. A capa traz a
imagem do ex-libris de Oswaldo Cruz,
selo comum usado antigamente como
marca identificadora de coleções pessoais, produzido pelo ateliê Stern, em
Paris, e onde consta a frase “Fé eterna
na ciência”, em latim.

Títulos disponíveis
Allocução proferida na abertura do curso
de pathologia geral (1917)
Peste (1906)
Relatorio àcerca da molestia reinante em
Santos (1900)
Dos accidentes em sorotherapia (1902)
Discurso pronunciado na Academia
Brazileira de Letras (26 de junho de 1913)
A vaccinação anti-pestosa: trabalho do
Instituto Sôrotherapico Federal do Rio de
Janeiro (Instituto de Manguinhos, 1901)
Prophylaxia da febre amarella (1909)
A vehiculação microbiana pelas águas
(these,1893)
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Legado e inspiração
Projeto Oswaldo Inspira reúne aspectos pouco conhecidos
do cientista, como o diletantismo pela fotografia

Acima: capa do site do
projeto Oswaldo Inspira. Ao
lado: fotos feitas por Oswaldo
Cruz em viagem à Europa

Brasil viu um século passar desde que perdeu um
de seus filhos mais notáveis: em fevereiro de 1917
morria Oswaldo Gonçalves Cruz. Filho devotado, pai e marido
amoroso, o cientista foi responsável por
promover profundas transformações no
país. Seus legados são numerosos. O
controle das epidemias de febre amarela, varíola e peste bubônica. O estabelecimento da vacinação como uma
prática de rotina no país. A nacionalização da ciência médica. Em homenagem ao seu patrono, o Instituto
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) desenvolveu um projeto especial que aborda sua
vida e seu legado. Com documentos
de valor singular, gentilmente cedidos
pela Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz), o projeto Oswaldo Inspira: 100
anos sem Oswaldo Cruz (1872-1917)
criou um espaço na internet que vai
além da biografia do pesquisador, já
largamente explorada: a iniciativa traz

O
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detalhes e curiosidades sobre este brasileiro que, de criticado devido à implementação de medidas impopulares
de saúde pública, se converteu em
herói nacional. O projeto está disponível no site www.ioc.fiocruz.br/oswaldoinspira.
“Nós recorremos a livros e documentos com relatos de pessoas que
conviveram diretamente com Oswaldo
Cruz para construir um mosaico de aspectos que procuram, um século após
a sua morte, nos aproximar da figura
multifacetada deste homem guiado
pelo lema de ‘fé eterna na ciênca’”,
destaca a jornalista Raquel Aguiar, idealizadora do projeto. Da infância à formação na Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro, passando pelo casamento, filhos, viagens e trabalho, o projeto
relembra a vida de Oswaldo Cruz e traz
aspectos inesperados: o gestor ousado
capaz de medidas impopulares, que
não esmorecia frente à difamação e
rumava ao túmulo do pai quando pre-

REVISTA DE MANGUINHOS | MAIO DE 2017

cisava tomar decisões importantes; o
chefe que pedia com voz branda e
antecipava as necessidades daqueles
que estavam à sua volta; o amante de
doces, que guardava guloseimas no
gabinete em meio aos livros.
“Um dos destaques do projeto é,
sem dúvida, a faceta de Oswaldo Cruz
enquanto fotógrafo”, destaca Raquel,
acrescentando que o apoio da equipe
da Sala de Consulta do Departamento
de Arquivo e Documentação da Casa
de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) foi fundamental. Uma das novidades do projeto é trazer a público os álbuns que
mostram a paixão do cientista pela fotografia. O acervo inédito que estava
sob guarda do neto de Oswaldo Cruz,
o também médico Eduardo Oswaldo
Cruz, falecido recentemente, traz cenas do cotidiano e registros da temporada do cientista com a família em
Paris, na virada do século 19 para o
século 20, quando concluiu sua formação no Instituto Pasteur.

REVISTA DE MANGUINHOS | MAIO DE 2017

57

QUALIDADE DE VIDA

Fernanda Miranda
Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia
(SNCT), que teve como
tema Ciência alimentando o Brasil, rendeu bons
frutos para a Fiocruz Brasília. Após a oficina de agricultura urbana realizada com
crianças e adolescentes, no último dia do
evento, as colaboradoras Bruna Pedroso
Thomaz de Oliveira, do Programa de Alimentação, Nutrição e Cultura (Palin), Tatiana Novais, do Colaboratório de Ciência
Tecnologia e Sociedade, e Ana Schramm,
do Programa de Educação, Cultura e Saúde (Pecs), tiveram a ideia de aproveitar
esse momento para criar o protótipo de
uma agrofloresta, no jardim da Fiocruz
Brasília, batizada de Jardim Comestível.
Para que o projeto da agrofloresta se
concretizasse a equipe contou com a ajuda de outros trabalhadores da instituição,
do Centro de Referência em Agroecologia e Tecnologias Sociais de Brasília (Crats)
e do Coletivo Alcateia, grupo que promove ações a partir de mutirões com a
intenção de transformar o espaço público
e privado em um ambiente mais ecologicamente equilibrado. Na ocasião, a equi-

A

Foto: Sérgio Velho Jr.

58

REVISTA DE MANGUINHOS | MAIO DE 2017

Jr.

pe, que já contava com 12 trabalhadores
da instituição, decidiu que o Jardim Comestível teria o formato de uma mandala constituída por diferentes módulos. “O
conceito de agrofloresta busca consorciar
diferentes tipos de plantas e extratos, por
isso, plantamos, no centro da mandala,
milho, uma árvore chamada moringa,
que é totalmente comestível, feijão guandu, feijão de porco, alface e outras hortaliças”, explica Bruna.
O grupo passou a se reunir periodicamente com o objetivo de criar um laboratório de práticas agroecológicas e
sustentáveis na instituição. “Eu achei que
o termo laboratório era algo muito acadêmico e pouco atrativo. Então sugeri que
chamássemos o coletivo de Clube do Jardim. Pensamos em clube justamente por
se tratar de um grupo empenhado em
pensar nos processos de agroecologia, na
qualidade de vida no trabalho e na ressignificação da nossa relação com o ambiente que nos cerca”, conta Bruna.
Tatiana complementa que o Clube do
Jardim é uma comunidade de aprendizagem, com troca de experiências e práticas a cerca de uma alimentação e vida
mais saudáveis e sustentáveis.
O primeiro momento de partilha do
Clube do Jardim ocorreu 45 dias após a
plantação, quando foi feita a celebração da colheita com a participação dos
colaboradores da instituição, do agrônomo do Movimento Nossa Brasília
Dalembert de Barros Jaccoud, que trabalha com hortas urbanas e manejo de
formigas e da professora de biodança e
coordenadora de desenvolvimento da
administração do Lago Norte de Brasília, Leda Badra Bevilaqua. “Após uma
roda de conversa e do compartilhamento de experiências, degustamos as alfaces colhidas do jardim”, recorda Bruna.
No início deste ano, o coletivo
abriu o segundo canteiro da mandala,
onde foram plantadas ervas aromáticas e medicinais. Em outro lugar do
jardim, os colaboradores plantaram flores comestíveis como begônia, beijinho,
gerânio e 11 horas. “Também pedimos
para as pessoas trazerem alguma
muda de casa e dividirem com a gente seu conhecimento sobre aquela
planta”, comenta Tatiana.
Ana salienta que o Clube do Jardim

é um projeto
importante para
a instituição fortalecer a integração
dos colaboradores
de forma espontânea e promover
a saúde e a qualidade de vida. “Ao
ocupar um espaço
que era ocioso, promovemos uma espécie de paisagismo
inclusivo e comestível
e damos um novo significado para o que se
entende por jardim e
horta. Além disso, por
ser uma temática transdiciplinar, podemos
agregar ao Clube do
Jardim diferentes atividades desenvolvidas na
instituição”, avalia.
A proposta também é compartilhada
pelo Departamento de
Infraestrutura da instituição e pelo Sindicato
Nacional dos Servidores
da Fundação Oswaldo
Cruz (Asfoc-SN), que têm
trabalhado na construção
de pequenas praças no
jardim da Fiocruz Brasília.
“Instalamos bancos, piso
em algumas áreas, providenciamos as
floreiras para o Clube do Jardim e vamos montar um redário. O nosso objetivo é promover ambientes saudáveis para
os trabalhadores da instituição”, destaca
a responsável pelo Departamento de Infraestrutura, Telma Contijo.
De acordo com Bruna, os próximos
passos serão criar um canteiro de plantas comestíveis não convencionais, montar uma composteira e um minhocário.
“Temos muito trabalho pela frente e eu
me sinto privilegiada por trabalhar numa
instituição que apoia projetos que beneficiam o coletivo e por poder concretizar um sonho pessoal. A Fiocruz mostra
que é possível instituições públicas ou
privadas investirem em iniciativas sustentáveis”, arremata.

Os sistemas agroflorestais são
consórcios de culturas agrícolas com
espécies arbóreas que podem ser
utilizados para restaurar florestas e
recuperar áreas degradadas. A tecnologia ameniza limitações do terreno, minimiza riscos de degradação
inerentes à atividade agrícola e otimiza a produtividade a ser obtida.
Há diminuição na perda de fertilidade do solo e no ataque de pragas. A utilização de árvores é
fundamental para a recuperação das
funções ecológicas, uma vez que
possibilita o restabelecimento de
boa parte das relações entre as plantas e os animais. Os componentes
arbóreos são inseridos como estratégia para o combate da erosão e o
aporte de matéria orgânica, restaurando a fertilidade do solo.
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Um grande desafio
Laboratório de Telessaúde apresenta trabalho em congresso europeu
Aline Câmera
único Laboratório de
Telessaúde da Fundação, em atividade no
Instituto Nacional de
Saúde da Mulher, da
Criança e do Adolescente Fernandes
Figueira (IFF/Fiocruz), marcou presença no principal evento da Europa na
área da Telessaúde, o Congresso
Medetel. O evento, promovido pela
Sociedade Internacional de Telemedicina e Telessaúde, reuniu em abril,
em Luxemburgo, especialistas de
mais de 90 países interessados na
temática da tecnologia da informação e da comunicação em saúde.

O

A coordenadora do Laboratório de
Telessaúde, Angélica Baptista Silva,
apresentou o projeto de utilização da
teleconsultoria no enfrentamento de
um grande desafio para a saúde pública: o diagnóstico precoce do câncer do colo do útero. O câncer do colo
do útero é o terceiro tumor mais frequente entre as mulheres brasileiras.
No mundo, a incidência é ainda maior: trata-se da segunda neoplasia
maligna mais frequente. A falha na
prevenção resulta em diagnósticos do
câncer cervical em fases avançadas,
levando à morte cerca da metade das
mulheres acometidas.

Angélica Baptista apresenta o projeto Implantação e Monitoramento
de Teleconsultoria da Rede Nacional de Especialistas em Câncer
Cervical, que compôs um dos painés do Congresso Medetel
Foto: IFF/Fiocruz

60

REVISTA DE MANGUINHOS | MAIO DE 2017

“Representar a Fiocruz no Medetel significou uma oportunidade ímpar, tanto de mostrar o nosso projeto,
quanto de troca valiosa de conhecimento para a instituição. Voltamos
com propostas concretas de parcerias, como a contribuição num aplicativo voltado para gestantes e mães
de crianças de até 1 ano, além da
participação em um grupo de trabalho focado em mídias sociais em
ambiente hospitalar. Ainda que pesem as diferenças culturais e os recursos disponíveis, compartilhamos
muitos pontos em comum com diversos países”, destaca Angélica.

Acompanhando de perto o Grupo
de Interesse Especial (SIG, sigla em inglês para Special Interest Group) do Instituto voltado para a temática e a
discussão em torno da construção das
Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero, a coordenadora do Laboratório de Telessaúde
enxergou, nas ferramentas tecnológicas
disponíveis, a oportunidade de propor
um projeto de capacitação do profissional da atenção básica. A ideia surgiu a
partir da experiência da Rede Nutes do
Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Pernambuco, que desde
2015 atua na plataforma de Telessaúde HealthNet com um aplicativo desenvolvido para auxiliar profissionais de
saúde em suas rotinas diárias, além do
apoio no diagnóstico à distância.
“Por mais que os profissionais passem por treinamentos específicos sobre
a diretriz, no dia a dia é comum surgirem dúvidas. Com o aplicativo, qualquer
profissional cadastrado na plataforma
pode enviar sua questão, que será enca-

minhada para um dos profissionais da
rede de especialistas que construiu o
documento. Trata-se de um canal direto
que, além de possibilitar a consolidação
dos protocolos, constituirá uma janela de
acesso à informação para rastreamento
dos casos”, observa Angélica.
Inicialmente pensado como um piloto para o Rio de Janeiro, a expectativa é que o projeto possa ser levado a
outros estados, o que reafirma a missão do IFF. “Ações de ensino disseminadas sem limitação geográfica fazem
todo o sentido no contexto de um Instituto Nacional. Não só devemos contribuir na formulação das diretrizes e
políticas públicas como também podemos atuar na capacitação à distância”,
ressalta o ginecologista e gerente da
Área de Atenção Clínico-cirúrgica à
Mulher, que também está à frente da
iniciativa, Fábio Russomano. Para ele,
os benefícios vão além: “entendemos
que a ferramenta possibilitará a maior
interação entre os profissionais, assim
como o aperfeiçoamento do fluxo das

pacientes que são encaminhadas aos
centros de referência, sem contar a
projeção da imagem do Instituto como
referência na plataforma para a qual
serão encaminhadas as respostas dos
especialistas”.
A proposta é que as respostas sejam baseadas em evidências e apresentem referências bibliográficas, seguindo
assim, a metodologia da Segunda Opinião Formativa. “Trata-se de um tipo de
teleconsultoria qualificada, pela qual será
possível criar um compilado consistente
de perguntas e respostas sobre a temática do câncer do colo do útero que estará vinculado ao banco de dados da
Bireme, que reúne dados bibliográficos
em ciências da saúde, com acesso livre
e gratuito. Com isso, tornaremos possível o compartilhamento do conteúdo
com outros profissionais da saúde, auxiliando-os em suas práticas diárias”, afirma Angélica. Em fase de cadastramento
dos profissionais da atenção básica, a
ferramenta deverá ser efetivada no segundo semestre deste ano.

Fabio Russomano e Angélica
Baptista durante encontro do
SIG voltado para o câncer do
colo do útero
Foto: IFF/Fiocruz
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Histórias de pessoas e lugares:
memórias das
comunidades de
Manguinhos

A ciência como
profissão:
médicos, bacharéis e cientistas
no Brail
(1895-1935)

Tania Maria Fernandes e
Renato Gama-Rosa Costa

Dominichi Miranda de Sá
O livro aborda o processo de especialização da
atividade intelectual no
Brasil durante as três
primeiras décadas do século 19, período de surgimento de diferentes
instituições acadêmicas,
como o Instituto Oswaldo Cruz. A autora analisa a emergência da figura
do “cientista” em um
contexto em que já se
anunciava o divórcio entre as “humanidades” e
as “ciências duras”.
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○

216 páginas | R$ 27,00 (16
x 23 cm) | Ano: 2006

A obra busca reconstituir
a história de pessoas e lugares do território de Manguinhos – hoje repleto de
favelas que circundam a
Fiocruz –, com seus problemas sociais. Os autores
estendem-se por cerca de
cem anos de ocupação do
espaço, optando por dar
voz aos moradores da região. Entre depoimentos,
fotografias, vídeos, documentos oficiais, cartas e
jornais de época, o livro
revela a diversidade e a
singularidade dos processos socioespaciais constitutivos das 12 comunidades
estudadas. Entre vivências
narradas, transparecem as
configurações desse típico
bairro de periferia que retrata uma triste realidade
de exclusão social e de discriminações.
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232 páginas | R$ 39,00 (16
x 23 cm) | Ano: 2009
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Louis Pasteur &
Oswaldo Cruz:
inovação e tradição em saúde

Oswaldo Cruz: a
construção de um
mito na ciência
brasileira

Nísia Trindade Lima e
Marie-Hélène Marchand
Organizado como parte
das comemorações do
Ano do Brasil na França,
o livro é fruto da cooperação entre a Fundação
Oswaldo Cruz e o Instituto Pasteur. Apresenta a
história da contribuição
científica de Pasteur e
Oswaldo Cruz, relata os
desafios atuais para as relações entre pesquisa em
saúde e melhoria nas
condições de saúde das
sociedades em desenvolvimento, aborda os investimentos em políticas
de saúde em nível internacional e o papel do
Instituto Pasteur e finaliza relembrando a histórica parceria entre os
dois institutos. Textos em
português e francês.

Nara Britto
A autora retoma um tema
recorrente da vida social:
o da construção ideológica do mito por meio da
figura de Oswaldo Cruz.
A obra ressalta o processo
de heroificação de que o
sanitarista foi objeto após
a sua morte, em 1917, a
partir de testemunhos e
festividades organizadas
com o propósito de marcar sua presença e eternizá-la. Essas iniciativas
contribuíram para cristalizar um imaginário social ao qual a figura de
Oswaldo Cruz está associada como salvador e apóstolo da ciência.
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144 páginas | R$ 18,00 (21
x 26 cm) | Ano: 2006 (1ª
reimpressão - revista)

Um lugar para a
ciência: a formação do campus
de Manguinhos
Benedito Tadeu de Oliveira
(coord.)
Importante contribuição
à historiografia da arquitetura, oferece um panorama sobre a formação e
a ocupação do campus de
Manguinhos durante o
primeiro século de existência da Fundação Oswaldo
Cruz - maior instituição de
pesquisa biomédica da
América Latina -, resgatando a história de seus
construtores. Teve como
ponto de partida um levantamento histórico dos
edifícios da Fiocruz, enviado, em 1999, ao Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional para o
tombamento definitivo
da área de entorno do
conjunto arquitetônico
de Manguinhos.
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268 páginas | R$ 60,00 (21
x 26 cm) | Ano: 2003

Vida e obra de
Oswaldo Cruz

Vacina antivariólica: ciência, técnica e o poder dos
homens, 18081920

Clementino Fraga

Tania Maria Fernandes

Lançado após três décadas de sua primeira e única edição pela Livraria
José Olympio Editora,
este livro retrata um extraordinário momento da
saúde pública brasileira.
Trata-se de uma reedição
da biografia de Oswaldo
Cruz escrita por Clementino Fraga e representa
uma bela e delicada homenagem do discípulo a
seu mestre, ambos imortalizados na história da
saúde pública no Brasil.

A obra discute as relações
entre ciência, técnica e
produção, tendo como referência as descobertas de
Edward Jenner e as reflexões de Louis Pasteur sobre a vacina antivariólica.
Aborda a organização institucional implementada
durante o Império com o
objetivo de possibilitar a
prática da vacinação e a
sobrevivência do Instituto Vacínico Municipal em
um contexto de polarização das propostas de centralização dos serviços de
saúde. Destaca o conflito
entre o barão de Pedro
Affonso e Oswaldo Cruz
acerca do tema, o que
contribuiu para a tomada
de posições antagônicas
por parte de médicos e
políticos da época.
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Vírus, mosquitos
e modernidade:
a febre amarela
no Brasil entre ciência e política
Ilana Löwy
A autora não se limita a
apresentar a história da
febre amarela no Brasil,
mas também examina as
relações entre o saber científico universal e a percepção da doença tanto
pelos pacientes quanto
pelos médicos. Löwy conseguiu obter em primeira
mão informações preciosas, até então adormecidas
em arquivos e documentos de difícil acesso, que
permitiram uma percepção das medidas de prevenção preconizadas pela
Fundação Rockefeller.
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Preço: R$ 20,00 | 144 páginas (16 x 23 cm) | Ano:
2010 (2ª edição)

REVISTA DE MANGUINHOS | MAIO DE 2017

63

FIO DA HISTÓRIA

64

REVISTA DE MANGUINHOS | MAIO DE 2017

Rodrigo Pereira
americano
John Davison Rockefeller, fundador
da empresa de petróleo Standard
Oil, foi o primeiro americano a ter mais de 1
bilhão de dólares, sendo o homem mais rico
do mundo na década de
1930. Em 1913 criou a
Fundação Rockefeller,
que destinava recursos
para a área da medicina, educação e pesquisa. A Fundação chegou
ao Brasil em 1916 e,
em 1923, estabeleceu
um convênio com o
governo brasileiro, para
cooperação médico-sanitária e programas de
erradicação de endemias, principalmente
a da febre amarela.
Não à toa o Pavilhão Rockefeller,
uma das instalações do Instituto
de Tecnologa em
Imunobiológicos
(Bio-Manguinhos/
Fiocruz), leva o
seu nome. Foi com
o dinheiro do empresário americano
que, na década de
1940, montou-se
o laboratório para
fabricar a vacina
febre amarela,
no campus da Fiocruz. “A cruzada internacional

O

contra a febre amarela teve participação fundamental da Fundação Rockefeller. Seus cientistas atuaram de
forma intensa no programa de controle da doença, tanto no combate ao
vetor urbano, quanto no desenvolvimento tecnológico da vacina”, lembra
o assessor científico de Bio-Manguinhos, Akira Homma.
Até meados da década de 1930,
acreditava-se que a doença era transmitida unicamente pelo Aedes aegypti.
Essa certeza veio abaixo no Vale do
Canaã, no município de Santa Teresa
(ES). Um grupo de especialistas brasileiros e da Fundação Rockefeller, dentre eles Henrique de Azevedo Penna,
após minuciosas investigações na região, publicou um trabalho em 1933
concluindo que a febre amarela não era
necessariamente uma doença urbana.
O estudo acabou mudando os termos
daquilo que era uma certeza: a febre
amarela silvestre parecia ser a modalidade comum da doença, e a urbana,
apenas uma manifestação anormal.
Azevedo Penna, junto com J.
Austin Kerr, da Fundação Rockefeller, escreveu o Manual da Vacina,
em 1941, com a descrição detalhada das etapas de sua preparação,
permitindo a todos conhecer exatamente qual técnica foi usada na produção de cada lote. Imagens também
eram coladas aos manuais produzidos durante as décadas de 1930 e
1940, período em que os procedimentos eram constantemente revistos em função de problemas de
fabricação pelos quais a vacina foi
passando até o alcance de um modelo mais estável. Desenvolvida originalmente nos laboratórios da
Fundação Rockefeller em Nova York,
a técnica de obtenção da vacina foi

modificada diversas vezes no laboratório do Rio, tendo em vista
um melhor resultado na etapa de
cultivo do vírus – que passou a ser
feito em embrião de galinha e não
mais em cultura de tecido.
Penna teve participação muito
importante na concepção do sistema
lote semente e na mudança dos procedimentos em produção de fragmentos de embrião de pinto para
inoculação direta no embrião vivo, o
que permitiu aumento substancial de
rendimento da produção. Os tecnologistas de Bio-Manguinhos também
realizaram outros aperfeiçoamentos,
melhorando o rendimento e a qualidade da vacina, como foi o caso da
mudança da via de inoculação no ovo
embrionado e da formulação da vacina com termoestabilizadores.
Desde sua criação, em 1976, BioManguinhos produz milhões de doses da vacina anualmente. Apenas
em 2016 foram 14 milhões. Em setembro de 2001 a unidade obteve a
certificação de Boas Práticas de Fabricação (BPF) da vacina febre amarela, emitida pela Anvisa, passo
fundamental para a pré-qualificação
internacional. No mês seguinte, BioManguinhos alcançou a pré-qualificação da Organização Mundial de
Saúde para atuar como fornecedora
internacional do produto, fato inédito na área de produção de vacinas
no Brasil. Em 2010, o Instituto assinou acordo de desenvolvimento com
a farmacêutica americana Fraunhofer de uma vacina contra febre amarela inativada, a partir de plataforma
vegetal. O objetivo é produzir um
novo imunizante contra a doença,
mais seguro e eficaz e com menos
eventos adversos.
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Busto de Oswaldo Cruz em frente
ao Castelo da Fundação
Foto: Peter Ilicciev
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