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comunidade Fiocruz celebra, em 2018, o primeiro
centenário de seu símbolo maior, o Castelo Mouris-
co. Ícone da ciência e da saúde pública brasileiras, o
Castelo foi idealizado pelo patrono Oswaldo Cruz com
o intuito de substituir as improvisadas instalações do

Instituto Soroterápico Federal, criado em 1900 e embrião da atual
Fundação Oswaldo Cruz. O prédio é um símbolo da luta incessan-
te para o desenvolvimento de uma ciência que esteja a serviço da
vida, conceito que norteia a instituição desde as suas origens. E é
também um exemplar único da arquitetura eclética do início do
século 20, inspirado no estilo neomourisco. Chama a atenção o
esmero com que foi concebido cada detalhe de cada andar, de
cada corredor do Castelo.

Esta edição da Revista de Manguinhos trata exatamente
desta história rica e centenária que muito nos emociona. Nas pá-
ginas seguintes, textos abordam a construção do prédio, as rari-
dades de sua biblioteca, a Sala de Exposição Entomológica, as
lutas e campanhas espelhadas na fachada do Castelo e trazem
muitas outras informações sobre este símbolo.

Ainda neste número, outras reportagens tratam de temas como
os danos neurológicos causados pelo zika, a nova sede da Funda-
ção no Ceará, a realização do congresso da Abrasco na Fiocruz e
a descoberta que reforça a recomendação para eliminação corre-
ta dos criadouros do Aedes aegypti.

Boa leitura!

Nísia Trindade Lima

Presidente da Fundação Oswaldo Cruz

EDITORIAL

A

Foto: detalhe de uma das torres do Castelo da Fiocruz
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NOTAS

A partir de registros documen-
tais, já era sabido que as evidências
da existência da hanseníase são mi-
lenares – até a Bíblia traz referênci-
as que são associadas à doença.
Usando técnicas da genômica (ca-
paz de analisar e comparar dados
do código genético), um estudo en-
volvendo mais de 30 pesquisadores
de 13 países conseguiu mapear a
evolução do bacilo Mycobacterium
leprae, causador da doença. No Bra-
sil, participaram o Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz) e mais três insti-
tuições parceiras. Dados da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS)
estimam que mais de 200 mil no-
vos casos são detectados no mun-
do a cada ano. Somente no Brasil,
segundo país com maior número de
registros, foram aproximadamente
152 mil novas notificações no perío-
do de 2012 a 2016. No topo do
ranking, a Índia conta mais de 100
mil novos infectados anualmente.

Com este, que é o maior e mais

Mapeamento genético traça
evolução do bacilo da hanseníase

nhecidas. Os Laboratórios de Hansenía-
se e de Biologia Molecular Aplicada a
Micobactérias do IOC integram o estu-
do, que foi publicado na conceituada re-
vista Nature Communications. No Brasil
também participam as universidades fe-
derais de Goiás, Pará e Brasília. A inicia-
tiva é liderada pelo cientista Stewart Cole,
do Global Health Institute (Suíça).

Vinicius Ferreira

Dengue na gravidez pode causar
má-formação do cérebro do bebê

Toda vez que se fala em má for-
mação em bebês devido ao Aedes
aegypti logo se imagina a microce-
falia, causada pelo vírus da zika. Mas
a novidade científica é que a den-
gue, transmitida pelo mesmo vetor
e velha conhecida dos brasileiros,
pode aumentar em 50% as chan-
ces de a criança nascer com proble-
mas neurológicos. Estas conclusões
fazem parte das investigações de
pesquisadores do Centro de Integra-
ção de Dados e Conhecimentos para
Saúde (Cidacs) da Fiocruz Bahia, do
Instituto de Saúde Coletiva (ISC) da
Universidade Federal da Bahia
(UFBA) e da London School of Hygi-

abrangente estudo sobre sequenciamen-
to do genoma de amostras de M. leprae
já realizado, foi possível entender a evo-
lução e dispersão global do microrganis-
mo e ter uma visão ampliada sobre um
aspecto que gera preocupação crescen-
te entre os cientistas: a resistência aos
antibióticos adotados no tratamento da
doença. Durante as investigações, tam-
bém foram identificadas novas linhagens
do bacilo e mutações até então desco-

ene and Tropical Medicine (LSHTM).
Observando os registros de 16 milhões

de nascidos vivos, entre 2006 e 2012, os
pesquisadores encontraram uma taxa de
6 crianças com má formação congênita a
cada 100 mil nascidos. Contudo, quando
a mãe apresentou quadro de dengue du-
rante a gestação as chances de a criança
apresentar má-formação neurológica foi
50% maior do que aquelas mães que
não tiveram dengue. O achado foi divul-
gado no artigo Symptomatic Dengue
during Pregnancy and Congenital Neuro-
logic Malformations, publicado na edição
de setembro da revista Emerging Infec-
tious Diseases, do Center for Diseases
Controls and Prevention (CDC).

A epidemiologista Enny Paixão, que
lidera a investigação, frisa que as ano-
malias neurológicas durante a gestação
são consideradas raras, ocorrendo em
apenas 0.08% dos nascimentos da amos-
tra. E é justamente por serem eventos
bastante raros que esses desfechos so-
mente puderam ser observados agora,
com estudos de grande volume de da-
dos. O estudo observou que má-forma-
ções da medula espinhal e do cérebro
foram quatro vezes mais frequentes em
mulheres com dengue durante a gesta-
ção. Entretanto, não foi observado asso-
ciação com microcefalia.

Fiocruz Bahia

Distribuição geográfica das amostras de M. leprae utilizadas no estudo. O mapa
mostra o número de casos registrados de hanseníase por 10 mil habitantes (taxas
de prevalência) em 2015 (Imagem: Nature Communications)
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Nome de nova espécie de mosca
homenageia cientista da Fiocruz

Especialistas da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ) e da
Universidade de São Paulo (USP) des-
creveram uma nova espécie de dro-
sófila. Espécimes da pequena mosca
foram encontrados em flores de ma-
rantáceas, na reserva florestal do Ins-
tituto de Biociências da USP. O nome
escolhido, Drosophila peixotoi, pres-
ta homenagem ao pesquisador do
Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz)
Alexandre Peixoto, falecido precoce-
mente em 2013, por suas contribui-
ções no conhecimento da genética,
evolução e comportamento das dro-
sófilas. Os espécimes foram deposi-
tados na coleção científica do Museu
de Zoologia da USP. A descrição da
nova espécie, realizada pelos pesqui-

sadores Suzana Casaccia Vaz, Car-
los Ribeiro Vilela e Antonio Bernardo
Carvalho, foi publicada na Revista Bra-
sileira de Entomologia.

A mosca, pequena e de cor cas-
tanho escura, apresenta caracterís-
t icas semelhantes às de outras
drosófilas pertencentes a um grupo
denominado “guarani”, que inclui es-
pécies já conhecidas, como D. gua-
ru, D. ornatifrons e D. subbadia.
Dentre os aspectos diferenciativos na
morfologia da nova espécie, estão a
presença de um espinho escuro na
estrutura reprodutiva dos machos e o
órgão ovipositor das fêmeas relativa-
mente curto e achatado.

 Lucas Rocha

O Instituto de Comunicação e Infor-
mação Científica e Tecnológica em Saú-
de (Icict), o Institut de Recherche pour le
Développement (IRD), da França, e a
Universidade de Brasília (UnB) lançaram
o projeto Observatório Transfronteiriço do
Meio Ambiente, do Clima e das Doen-

Lançado projeto sentinela internacional
ças Vetoriais – Laboratório Internacional
Misto (LMI Sentinela, na sigla em fran-
cês). A iniciativa visa promover o inter-
câmbio de experiências, metodologias e
tecnologias voltadas para o monitora-
mento de doenças transmitidas por ve-
tores na Amazônia, realizado pelos

pesquisadores das três instituições.
O projeto tem por objetivo prin-

cipal criar sítios sentinela em regi-
ões de fronteira, associados ao
Observatório Nacional do Clima e
Saúde, para o monitoramento de
doenças transmitidas por vetores e

processos ambientais, climá-
ticos e demográficos relacio-
nados, além de capacitar
estudantes e profissionais
nessa área. Inicialmente, o
Laboratório vai acompanhar
a situação epidemiológica da
malária na fronteira entre o
Amapá e a Guiana France-
sa. No entanto, já existem
iniciativas para ampliar este
espectro para outras doen-
ças como a dengue, zika
e chikungunya, bem como
implantar outro sítio senti-
nela na fronteira entre o
estado do Amazonas, a
Colômbia e o Peru.

Ponte na fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa

Espécimes de fêmeas da
Drosophila peixotoi
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A
Lucas Rocha

pós uma bateria de aná-
lises que envolveu mais
de 20 mil ovos de qua-
tro espécies de mosqui-
tos, incluindo o Aedes

aegypti, pesquisadores identificaram que
o grau de presença de melanina, relaci-
onada à pigmentação escura, na casca
do ovo influencia diretamente sua resis-
tência à dessecação: quanto mais escu-
ro, mais o ovo conseguirá sobreviver em
ambientes secos. Como o ciclo de vida
dos mosquitos depende de uma fase
aquática – é em ambientes com água
que os ovos são depositados – entender
a resistência do ovo à dessecação signi-
fica responder questões sobre a própria
sobrevivência das espécies em ambien-
tes hostis e sua manutenção na nature-
za mesmo após períodos de seca
prolongada. Conduzida por especialistas
do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz)
e da Universidade Estadual do Norte Flu-
minense Darcy Ribeiro (Uenf), em Cam-
pos dos Goytacazes (RJ), em colaboração
com a Universidade da Flórida, a pes-
quisa foi publicada na revista internacio-
nal Plos Neglected Tropical Disease.

Inicialmente, foram comparados ovos
das espécies Aedes aegypti (transmissor

de zika, dengue e chikungunya), Ano-
pheles aquasalis (malária) e Culex quin-
quefasciatus (filariose linfática e vírus do
Oeste do Nilo). Estudos anteriores já havi-
am demonstrado que os ovos do gênero
Aedes apresentam um traço peculiar: são
capazes de resistir de 8 a 15 meses sem
nenhum contato com a água. Ou seja, os
ovos permanecem viáveis para eclodir e
dar origem a mosquitos adultos mesmo
um ano mais tarde. A pesquisa atual pre-
enche uma lacuna na literatura científica
apontando a melanina da casca de ovos
de insetos, especialmente do Aedes,
como uma das razões que explica essa
elevada resistência ao ressecamento.

Primeira autora do artigo, a bióloga e
especialista em Entomologia Médica Lua-
na Farnesi, que atualmente desenvolve o
pós-doutorado no Laboratório de Biologia
Molecular de Insetos do IOC e realizou o
estudo ao longo do curso de doutorado no
Programa de Pós-Graduação em Biologia
Celular e Molecular do Instituto, explica
que o resultado pode lançar luz ao desen-
volvimento de novas estratégias de con-
trole do mosquito. Afinal, não existem
produtos disponíveis para impedir o desen-
volvimento do vetor ainda na fase de ovo
– e as alternativas de inseticidas para con-

trole de larvas e de mosquitos adultos es-
barram no desafio crescente da resistên-
cia por conta do uso indiscriminado. “Ao
gerar novos conhecimentos sobre o papel
da melanina para a resistência dos ovos,
avançamos no conhecimento básico des-
ta fase do ciclo biológico do mosquito que,
comparativamente com as outras fases, ain-
da é pouco estudada. Avanços no conhe-
cimento dos ovos podem abrir um possível
caminho para o controle”, salientou.

Ao mesmo tempo, a descoberta re-
força o papel fundamental da prevenção,
a partir da ação semanal em nossas ca-
sas, com a remoção manual de potenci-
ais criadouros onde esses ovos podem ser
depositados. A evidência trazida pelo es-
tudo em relação ao alto grau de resistên-
cia à dessecação dos ovos, que permite
que eles sejam transportados a grandes
distâncias em recipientes secos, sem se-
rem percebidos justamente por serem es-
curos, demonstra a necessidade do
combate continuado aos criadouros, em
todas as estações do ano. “Este achado
reforça a orientação sobre a necessidade
de não apenas jogarmos fora a água en-
contrada em um recipiente, mas de es-
fregarmos a parede do local com a parte
verde da esponja. Isso irá esmagar os

PESQUISA

Vinicius Ferreira
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ovos, inviabilizando que chegue à fase
de mosquito adulto, capaz de transmitir
doenças a partir da picada”, alerta a pes-
quisadora Denise Valle, do Laboratório de
Biologia Molecular de Flavivírus do IOC,
que juntamente com o biomédico Gusta-
vo Rezende, da Uenf, orientou Luana. “É
mais fácil controlar o Aedes em suas fa-
ses aquáticas – de ovo, larva e pupa –,
pois está confinado em um local, do que
na fase adulta, quando pode voar e se
esconder”, completa. Outra pesquisado-
ra da Uenf, a bióloga Helena Martins
Vargas, também assina o artigo.

Em busca
de evidências

Para alcançar os resultados foi preci-
so percorrer um longo caminho de expe-
rimentos no laboratório. Primeiro, uma
comparação entre os ovos das espécies
Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus
e Anopheles aquasalis evidenciou dife-
renças significativas na fase da embrio-
gênese, quando o ovo, colocado pela
fêmea, ainda está concluindo sua forma-
ção. O experimento consistiu em retirá-
los do contato com a água em diferentes
momentos do desenvolvimento embrio-
nário e colocá-los em um ambiente seco.
Os ovos de Aedes levaram a melhor:
foram muito mais resistentes que os de
Culex e os de Anopheles.

Como no momento de mudança de
ambiente todos os ovos já haviam produ-
zido sua cutícula serosa, uma espécie de
película protetora que está envolvida na
retenção da água dentro do ovo, os es-
pecialistas precisavam, ainda, descobrir o
fator adicional que configurava ao Aedes
essa característica avançada. Neste mo-
mento, foi levantada a possibilidade de
que a cor do ovo influenciaria em sua so-
brevida fora d’água. Comparados aos
ovos do Aedes que eram os mais escu-
ros, os ovos de Anopheles e Culex apre-
sentavam 80% e 40% de taxa de
melanização, respectivamente.

Foi então que entrou no experimento
uma nova espécie, o Anopheles quadri-
maculatus. Para testar a hipótese de que a
cor interfere na resistência ao ressecamento,
foram analisadas uma linhagem selvagem
do mosquito, que deposita ovos de colora-
ção escura, e uma linhagem geneticamen-
te modificada, que também tem a cutícula

serosa, mas que produz ovos de coloração
clara. Os testes realizados com as três es-
pécies inicialmente contempladas no es-
tudo – Aedes aegypti, Anopheles aquasalis
e Culex quinquefasciatus – foram repeti-
dos com as duas linhagens do Anopheles
quadrimaculatus na Universidade da Fló-
rida, onde Luana cursou parte do douto-
rado. O resultado não deixou dúvidas: a
resistência do ovo à dessecação nos mos-
quitos é fortemente dependente da for-
mação da cutícula serosa, ao mesmo
tempo em que a melanização da casca
do ovo afeta positivamente sua sobrevi-
vência fora da água.

”A introdução dessas duas linhagens
na pesquisa foi fundamental para respon-
dermos à pergunta biológica sobre a impor-
tância da melanização como indicador da
resistência dos ovos à perda de água. Vi-
mos que a casca de ovos da espécie gene-
ticamente modificada, que apresentava
coloração mais clara, perdia água mais ra-
pidamente do que a casca de ovo da linha-
gem selvagem, de cor escura. De todos os
testes que realizamos essa foi a única dife-
rença biológica entra elas, evidenciando o
importante papel da melanina para a ma-
nutenção da espécie”, explicou Luana, que
desde 2003 desenvolve estudos sobre os
mecanismos ligados à impermeabilidade de
ovos do Ae. aegypti.

De olho
no controle
do Aedes

O estudo gera novas pistas sobre
uma das numerosas características evo-
lutivas que conferem ao Aedes uma
elevada taxa de sobrevivência. Silen-
cioso e de medida milimétrica, ele é
capaz de picar uma pessoa e passar
despercebido. A saliva das fêmeas, que
se alimentam de sangue como parte
do processo de maturação dos ovos,
tem substâncias anestésicas e anticoa-
gulantes que a possibilitam sugar até
duas vezes seu peso em sangue sem
ser incomodada. Com essa alimenta-
ção, ela é capaz de dar à luz uma ge-
ração com cerca de 1,5 mil novos
mosquitos, ao longo de seus pouco
mais de 30 dias de vida. Essa família
extensa é derivada de uma estratégia,
digamos, interessante: os ovos, de cor
escura, são distribuídos por diversos cri-
adouros, muitos também de cores es-
curas, como vasos de plantas e pneus;
de difícil acesso, como calhas, caixas
d’água e bandejas de ar-condicionado;
ou não convencionais, como vasilhas
de água de animais.

Para mais informações conheça a iniciativa 10 Minutos Contra o Aedes
www.ioc.fiocruz.br/dengue/textos/10minutos.html
e acompanhe o conjunto de videoaulas Aedes aegypti:
introdução aos aspectos científicos do vetor 9
auladengue.ioc.fiocruz.br

Luana Farnesi analisando alguns dos mais de 20 mil ovos de mosquitos: “achado pode
abrir caminho para novas alternativas de controle do vetor” (Foto: Josué Damacena)
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Lucas Rocha

m grupo de cientistas
acaba de alcançar re-
sultados capazes de lan-
çar luz a inquietantes
perguntas levantadas a

partir da epidemia do vírus zika que se
espalhou pelo Brasil em 2015 e 2016:
por que tantos casos de fetos afetados
pela doença durante a gravidez ma-
terna foram diagnosticados com micro-
cefalia? O que explica algumas crianças
terem desenvolvido problemas mo-
tores e oculares mesmo sem altera-
ção no perímetro craniano? Qual a
razão do aumento nos casos de adul-
tos com síndrome de
Guillain-Barré?

Após uma bateria
de análises laboratori-
ais em amostras de
homens e mulheres,
incluindo gestantes, in-
fectados com o vírus e
de testes em camun-
dongos, um estudo li-
derado pelo Instituto
Oswaldo Cruz (IOC/Fi-
ocruz), Universidade
Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), em parce-
ria com instituições
nacionais e internacio-
nais, identificou que a
base dos danos ao sis-
tema nervoso e à visão
relacionados ao zika
podem ser resultado de
um “fogo amigo” na
reação imune: ao rea-

gir ao vírus, os anticorpos acabam mi-
rando também em um componente pre-
sente nas membranas das células
nervosas, conhecida como gangliosídeo
GD3. Esta biomolécula representa um
glicolipídeo capaz de desempenhar fun-
ções biológicas de extrema relevância
na fisiologia das células tronco-neurais,
principais alvos do hospedeiro na infec-
ção pelo vírus da zika. Com isso, ao mes-
mo tempo em que o organismo reage
ao vírus, mira também a própria estru-
tura das células do sistema nervoso. A
pesquisa contou com parceria de espe-
cialistas da Escola de Medicina da Uni-

versidade de Nova York, nos Estados
Unidos, da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) e do Instituto Nacio-
nal de Saúde da Mulher, da Criança e
do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/
Fiocruz). Os resultados foram publica-
dos na revista Frontiers in Medicine.

Dados do Ministério da Saúde mos-
tram que, desde o início da circulação
do vírus no país, são contabilizados mais
de 3 mil casos confirmados de bebês com
microcefalia relacionados ao zika. Co-
lômbia, Estados Unidos, Martinica, Pa-
namá e Porto Rico também registraram
casos de síndrome congênita associada

à infecção pelo vírus. Em
relação à síndrome de
Guillain-Barré, 13 países
do continente america-
no, incluindo o Brasil,
notificaram aumento
na incidência da do-
ença. Por aqui, após a
entrada do zika no ter-
ritório, alguns estados
registraram uma ele-
vação considerável da
doença autoimune.
De acordo com esta-
tísticas da Organiza-
ção Mundial da Saúde
(OMS), houve cresci-
mento sobretudo em Ala-
goas (516,7%), Bahia
(196,1%), Rio Grande do
Norte (108,7%), Piauí
(108,3%), Espírito Santo
(78,6%) e Rio de Janei-
ro (60,9%). A síndrome

PESQUISA

Vinicius Ferreira

Coordenador do estudo, o pesquisador Alexandre Morrot sintetiza que os
novos resultados mudam a forma de enxergar o vírus zika e suas consequências
aos indivíduos infectados, em especial, os fetos (Foto: Josué Damacena)
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de Guillain-Barré é uma doença grave e
sem cura. Além de causar paralisa ge-
ral, pode levar o paciente a ter dificulda-
de em engolir, falta de ar, fraqueza
muscular facial, visão dupla e ritmo irre-
gular do coração.

O passo a passo
do estudo

Assim como qualquer microrganismo
invasor, o zika tem um alvo preferencial
no corpo humano: ao ser injetado na cor-
rente sanguínea de um indivíduo pela pi-
cada de um mosquito Aedes aegypti
infectado, o vírus procura as células-tronco
neurais para se alojar e se replicar. Por esse
motivo, é considerado um vírus com “neu-
rotropismo” (de forma simplificada, um ví-
rus atraído pelo sistema nervoso). Presentes
no cérebro, as células-tronco neurais são
responsáveis por algumas das rotinas in-
dispensáveis do corpo humano, como a
geração de neurônios e a regeneração dos
tecidos do corpo. Em menor grau, essas
estruturas também são encontradas na re-
tina ocular. É justamente na composição
da membrana revestidora das células-tron-
co neurais que estão presentes os ganglio-
sídeos GD3, fundamentais para o bom
funcionamento dos neurônios.

Após ser introduzido no organis-
mo, o vírus zika já localiza, invade e
destroi um conjunto de células-tronco
neurais – e permanece nessa ativi-
dade de localização, invasão e des-
truição, várias e várias vezes
seguidas, o que é necessário para
garantir sua replicação e manu-
tenção no organismo. E a cada
nova etapa de invasão e destrui-
ção de células, parte da estrutu-
ra celular morta fica aderida ao
vírus. Entre os resíduos da mor-
te celular que ficam grudados
no vírus estão os gangliosídeos
GD3. É aí que o sistema imunoló-
gico, ao mirar o vírus, começa,
inadvertidamente, a também dire-
cionar seu arsenal para o próprio
gangliosídeo GD3. Se o volume
da reação imune for grande, o
risco é de que o próprio siste-
ma nervoso vire alvo.

”Imagine um indivíduo que nunca en-
trou em contato com o vírus zika. No caso
de uma infecção, ele ainda não possui
anticorpos preparados para neutralizar o
vírus. Essa produção começa somente de-
pois de o organismo identificar o inimigo
e reagir contra o sucesso dele em aco-
meter o indivíduo durante a infecção”,
explica Alexandre Morrot, pesquisador do
Laboratório de Imunoparasitologia do IOC
e coordenador da pesquisa.

“A partir daí, como em uma bata-
lha, os anticorpos – um importante com-
ponente das respostas de defesa do
hospedeiro, capazes de identificar, neu-
tralizar e destruir os vírus em todos os te-
cidos e fluidos do corpo – são liberados
para impedir a continuidade da destrui-
ção das células infectadas pelo vírus. Todo
esse processo é muito bem arquitetado.
No entanto, situações adversas podem
acontecer. Às vezes, o corpo produz anti-
corpos auto-reativos, capazes de reagir
contra biomoléculas do próprio hospedei-
ro, que acaba gerando um desequilíbrio
desfavorável ao próprio individuo”, ilus-
tra o imunologista, que antes de ingres-
sar no IOC havia iniciado a pesquisa
enquanto atuava no Laboratório Integra-
do de Imunobiologia da UFRJ.

Em busca
de evidências

Para testar a hipótese de que a
própria reação imune ao zika usava as
células nervosas e da retina ocular
como alvos ‘colaterais’, os pesquisado-
res realizaram um primeiro teste para
determinar se os anticorpos produzidos
pelo corpo humano após a infecção por
zika atuavam contra os gangliosídios
GD3. Para isso, foram analisadas amos-
tras de 13 pacientes – sendo seis ho-
mens e sete mulheres – e de 12
gestantes, todos com infecção prévia
por zika. Para comparação, foi utiliza-
do um grupo de indivíduos saudáveis.
No grupo com histórico de infecção,
os especialistas constataram um au-
mento significativo na produção de um
tipo específico de anticorpos: os cha-
mados autoanticorpos. “Eles reagem
contra componentes do próprio orga-
nismo, podendo ocasionar doenças
autoimunes, como a síndrome de Gui-
llain-Barré, causada pelo ataque do sis-
tema imunitário ao sistema nervoso
periférico”, explica Morrot. Com o mé-
todo de Elisa (Ensaio de Imunoabsor-
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ção Enzimática, na sigla em português),
foi identificada a prevalência da classe de
autoanticorpos IgG contra o gangliosídeo
GD3 (ou anti-GD3).

Em seguida, foi investigado se esses
autoanticorpos anti-GD3 eram de fato ca-
pazes de reconhecer o gangliosídio GD3
presente na membrana plasmática das
células-tronco neurais e da retina ocular.
Nesse ponto, foram comparadas células
da retina ocular de camundongos comuns
e de camundongos modificados geneti-
camente para não expressar o gangliosí-
deo GD3 na retina ocular. Amostras de
soro de pacientes infectados foram depo-
sitadas em lâminas com as células da re-
tina ocular dos dois tipos de animais (com
e sem GD3). Por meio de testes de imu-
no-histoquímica, a expressão do ganglio-
sídeo pode ser observada nos tecidos de
camundongos com GD3 quando em con-
tato com os soros infectados. Nos tecidos
sem GD3 não houve reação. Para com-
paração, o procedimento também foi re-
alizado com os soros dos pacientes
saudáveis. “Uma vez que o soro não con-
tinha autoanticorpos, nenhuma reação foi
observada. Ou seja, por meio desse se-
gundo teste constatamos que a infecção
pelo zika é capaz de gerar autoanticor-
pos que atuam diretamente contra o gan-
gliosídeo GD3”, explicita Morrot.

Mais uma peça
no quebra-cabeça
sobre o zika

Segundo o especialista, a produção
de autoanticorpos contra uma substân-
cia vital para as atividades das células
neurais pode afetar diretamente o pro-
cesso de neurogênese, capaz de formar
novos neurônios. “Uma vez que os au-
toanticorpos reconhecem os gangliosídi-
os GD3 na superfície das células
tronco-neurais, esse processo pode resul-
tar na morte dessas células e afetar o
desenvolvimento correto do tecido ner-
voso. Essa condição pode ser uma das
explicações para o elevado número de
crianças acometidas com microcefalia e
outras malformações neurológicas, mes-
mo sem alteração do perímetro cefáli-
co”, pondera o coordenador do estudo.

Os dados científicos que vêm consta-
tando problemas oculares nas crianças de

gestantes infectadas pelo zika também
aumentam as suspeitas sobre o GD3.
“Este fato estreita a hipótese de que o
ataque ao GD3 também está ligado à
disfunção na biologia das células, uma
vez que esse gangliosídio também desem-
penha importante papel na formação do
tecido da retina”, argumenta Morrot.

Em relação à síndrome de Guillain-Bar-
ré – uma questão que vem sendo investi-
gada muito antes do vírus zika surgir como
uma preocupação –, a literatura científica
já demonstrava que respostas autoimunes
direcionadas a gangliosídeos podem con-
tribuir para complicações no sistema ner-
voso. Morrot acredita que a resposta
inapropriada direcionada ao GD3 após a
infecção pelo vírus zika pode ser uma ex-
plicação para o aumento de casos de adul-
tos acometidos com a síndrome.

Sinal de alerta
A forte indicação de que o GD3 pode

ser a chave para entender as neuropato-
logias associadas às infecções por zika
apontam que esse gangliosídeo pode ser
avaliado como um biomarcador para iden-
tificar pacientes com maior risco de de-
senvolver complicações autoimunes
relacionadas à síndrome de Guillain-Bar-
ré ou crianças com maior chance de da-
nos neurológicos relacionados ao vírus
zika. Ou seja: mensurar a presença do
anti-GD3 pode ajudar a prever esses des-
dobramentos nocivos. Para isso, será ne-
cessário entender qual o limiar patológico
de produção de autoanticorpos anti-GD3
– sobretudo após infecções secundárias
ou subsequentes não apenas pelo zika,
mas também por outros patógenos que
possam desencadear esse processo de
“fogo amigo”. Isso depende do estabe-
lecimento de um acompanhamento pros-
pectivo e multidisciplinar de pacientes.

O imunologista chama atenção, ain-
da, para outro fato relevante que surge
na medida em que o GD3 entra em cena
nos estudos sobre o zika: o método de
produção de uma futura vacina para o
vírus precisará considerar esse ponto. O
pesquisador destaca que os diversos gru-
pos debruçados no assunto precisarão ter
cautela em relação à formulação de um
imunizante que esteja baseado no uso
de células de mamíferos para a produ-
ção de vacinas contra o vírus zika.

Segundo Morrot, “tendo em vista
que o vírus cresce bem em células pro-
genitoras neuronais, que expressam GD3,
a escolha dessas células ou mesmo teci-
dos embrionários para a produção de
imunógenos ou variantes atenuadas do
vírus poderia resultar em consequências
danosas, pois a formulação vacinal po-
deria conter resíduos do gangliosídeo”.
O especialista argumenta ainda que “fato
semelhante aconteceu no passado com
a vacina antirrábica, que está associa-
da, em alguns casos, com a síndrome
de Guillain-Barré como um dos eventos
adversos. Pacientes que adquiriram esse
distúrbio apresentaram taxas significati-
vas de autoanticorpos contra gangliosí-
deos em seus organismos. Toda atenção
e precaução são válidas, tendo em vista
a importância da vacinação para a saú-
de pública na prevenção de doenças in-
fecciosas e epidemias”, salienta.
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m grupo de pesquisado-
res do Instituto Nacional
de Saúde da Mulher, da
Criança e do Adolescen-
te Fernandes Figueira

(IFF/Fiocruz), liderado pela médica Lu-
cia Monteiro, do Ambulatório de Urodi-
nâmica Pediátrica, publicou artigo no
periódico internacional Plos One com re-
sultados inéditos que confirmam a pre-
sença de alterações que interferem no
funcionamento normal da bexiga em be-
bês filhos de gestantes infectadas pelo

U
Irene Kalil

SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA

vírus zika durante a gravidez. As desco-
bertas são fruto do projeto Avaliação de
sequelas no sistema urinário geradas em
crianças expostas à infecção fetal por Zika
Vírus e portadoras de lesões neurológi-
cas, aprovado pelo edital publicado em
2016 pelo CNPq, Ministério da Saúde e
Capes com a temática de Prevenção e
Combate ao vírus Zika. Trata-se do pri-
meiro relato, em todo o mundo, de se-
quela urológica associada à condição de
bebês com síndrome da zika congênita.
Até a publicação não se suspeitava de

infecção urinária como causa de febre e
de internação nesses pacientes.

Na fase inicial do estudo, da qual re-
sultou o artigo, foram incluídos pacientes
com microcefalia e diagnóstico confirma-
do de síndrome da zika congênita acom-
panhados no IFF/Fiocruz entre junho de 2016
e maio de 2017. Dos 22 pacientes enca-
minhados para avaliação urológica, todos
apresentaram uma disfunção conhecida
como bexiga neurogênica, que pode ge-
rar infecção urinária, incontinência uriná-
ria e até lesão nos rins se não tratada
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adequadamente. Atualmente, den-
tre os pacientes com microcefalia
da Coorte Institucional da Síndro-
me de Zika Congênita do IFF, 67
já tiveram o sistema urinário ava-
liado e, destes, apenas dois apre-
sentaram avaliação urodinâmica
próxima do normal, embora não
esvaziassem completamente a
bexiga durante a micção.

A descoberta partiu da
identificação, por meio do exa-
me de ressonância magnética
cerebral em bebês diagnostica-
dos com síndrome da zika con-

gênita e microcefalia, de áreas
comprometidas do cérebro que

também seriam responsáveis pelo
controle da micção. Os pacientes ob-

servados na pesquisa apresentaram, du-
rante a avaliação urodinâmica inicial,
pressões intravesicais bastante altas, que
podem impedir o bom funcionamento dos
rins, além de esvaziamento vesical incom-
pleto, com retenção de urina, facilitando
o surgimento de infecções urinárias.

A boa notícia trazida pela pesquisa é
que o tratamento precoce dos bebês com
bexiga neurogênica tem apresentado re-
sultados eficazes, inclusive com a possibi-
lidade de normalização do funcionamento
do órgão. A partir da avaliação urológica
é possível realizar o diagnóstico e trata-
mento das alterações de alto risco para o
sistema urinário. O importante, de acor-
do com a coordenadora do estudo, é que
a investigação do problema seja feita o
mais rápido possível. “A resposta ao tra-
tamento tende a ser melhor quando este
é feito preventivamente, preferencialmen-
te ainda no primeiro ano de vida da cri-
ança”, alerta Lucia Monteiro.

Além de mundialmente inovadores,
tais resultados permitem avançar no co-
nhecimento da bexiga neurogênica e na
melhoria da qualidade de vida das crian-
ças acometidas pela doença. Com a pu-
blicação, o grupo de pesquisadores
pretende sensibilizar profissionais de saú-
de no sentido de incluir a avaliação uroló-
gica no protocolo de atendimento a
pacientes com microcefalia, promovendo
o diagnóstico precoce da doença e preve-
nindo a insuficiência renal.

Bexiga
neurogênica

A bexiga neurogênica consiste numa
alteração do funcionamento do órgão cau-
sada por disfunção neurológica que inter-
fere nos mecanismos de enchimento e/ou
esvaziamento de urina, gerando riscos
para o paciente. Em geral, essas altera-
ções são progressivas, podendo resultar em
lesão do sistema urinário causada por pro-
cesso infeccioso (infecção urinária) ou me-
cânico (aumento da pressão dentro do
sistema e retenção urinária). Mas, princi-
palmente em bebês, trata-se de uma do-
ença silenciosa. Seus sintomas mais
frequentes – febre e incontinência urinária
– podem facilmente passar despercebidos
pelos pais, uma vez que outras causas de
febre e o uso de fraldas descartáveis são
comuns nesta faixa etária.

O padrão ouro para o diagnóstico da
bexiga neurogênica é a avaliação urodi-
nâmica. Ele avalia o funcionamento da
bexiga e o processo de micção, permitin-
do evidenciar situações de risco. O diag-
nóstico e tratamento precoce da doença
podem reduzir em até três vezes a chan-
ce de o paciente desenvolver insuficiên-
cia renal (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/28431215).

A médica Lucia Monteiro ressalta, no
entanto, que são poucos os serviços públi-
cos, no Brasil, com experiência no diagnós-
tico e tratamento de bexiga neurogênica.
Outro desafio apontado pela coordenadora
do estudo é o fato de alguns exames que
fazem parte do protocolo, como a cintilo-
grafia renal, não estarem amplamente dis-
poníveis no Sistema Único de Saúde (SUS).
Nesse sentido, o IFF vem atuando na ca-
pacitação e ampliação do número de pro-

fissionais habilitados a realizar o exame
nas regiões do país que mais necessitam
desse serviço. “Como Instituto Nacional
temos a responsabilidade de sensibilizar
gestores do Ministério da Saúde para a
criação de parcerias e sistemas de refe-
rência que priorizem os pacientes com
maior risco”, conclui a pesquisadora.

Atendimento
no IFF

O Ambulatório de Urodinâmica do
IFF/Fiocruz é o único serviço público, no
Rio de Janeiro, que oferece o exame de
avaliação urodinâmica de maneira con-
tínua para bebês há mais de 25 anos.
Além disso, desde 2015, o Instituto tor-
nou-se referência na atenção a crianças
expostas ao zika durante o período de
gestação. Todas as crianças encaminha-
das com diagnóstico de Síndrome da Zika
Congênita são acompanhadas por um
grupo de especialistas nas coortes insti-
tucionais e aqueles que também apre-
sentam microcefalia são atendidos no
Ambulatório de Urodinâmica Pediátrica
do Instituto, com o objetivo de avaliar a
possibilidade do desenvolvimento de
bexiga neurogênica como sequela.

O protocolo inicial de avaliação está
publicado (https://www.protocols.io/view/
criteria-to-evaluate-neurogenic-bladder-in-
patient-k5vcy66) e inclui urocultura, ultras-
sonografia renal e das vias urinárias e
avaliação urodinâmica. Em caso de re-
sultado positivo, a família do paciente é
orientada a iniciar o tratamento imedia-
tamente, sendo realizadas consultas a
cada dois meses para acompanhar a evo-
lução do paciente e uma reavaliação do
exame a cada seis meses.

Equipe responsável por assistir os pacientes urológicos com
síndrome da zika congênita no IFF (Foto: Ascom/IFF)
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D
Lucas Rocha

esde a emergência sani-
tária relacionada ao vírus
zika na América Latina,
entre 2015 e 2016, cien-
tistas investigam possíveis

correlações entre a infecção pelo vírus e o
desenvolvimento de manifestações neuro-
lógicas, como a síndrome de Guillain-Barré
e da síndrome congênita do zika, que in-
clui diversos distúrbios, como a microcefa-
lia. Pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz), da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (Uerj) e do Centro de
Referência de Doenças Imuno-infecciosas
de Campos dos Goytacazes (RJ) investi-
garam um caso raro de zika associado,
simultaneamente, à síndrome de Guillain-
Barré e à ocorrência de aborto. O estudo
publicado no periódico científico Frontiers
in Microbiology contribui para a compre-
ensão dos processos patológicos e de imu-
nidade relacionados ao vírus.

Os pesquisadores investigaram os im-
pactos da infecção pelo zika em uma
gestante de 28 anos, no estado do Rio
de Janeiro. Durante o período gestacio-
nal, a paciente começou a apresentar
fraqueza nas pernas e incapacidade per-
sistente para andar – sintomas caracte-

rísticos da síndrome de Guillain-Barré. A
manifestação clínica incluía, ainda, erup-
ções na pele, coceira e vômito. A partir
da realização de exames obstétricos, foi
constatada a morte do feto, com cerca
de 15 semanas de gestação.

Em um primeiro momento, amostras
do sangue e do fluido cérebro-espinhal
da paciente foram submetidas a testes
sorológicos para identificação de anticor-
pos. Os resultados foram negativos para
zika, dengue, chikungunya, Epstein Barr
e citomegalovírus – microrganismos já
identificados como possíveis causadores
de quadros de Guillain-Barré. Com isso,
foi necessária a realização de análises
complementares. Participaram da inves-
tigação os pesquisadores Marciano Via-
na Paes, do Laboratório Interdisciplinar de
Pesquisas Médicas do IOC, e Jorge José
de Carvalho, do Laboratório de Ultraes-
trutura e Biologia Tecidual da Uerj, e as
estudantes Kíssila Rabelo, da Pós-Gradu-
ação em Fisiopatologia Clínica e Experi-
mental da Uerj, e Natália Salomão, da
Pós-Graduação em Medicina Tropical do
IOC. A equipe do Laboratório do IOC,
que integra a Rede Dengue, Zika e Chi-
kungunya, e possui histórico de parceri-

as com o serviço de saúde que realizou
o acompanhamento do caso, recebeu
amostras do tecido placentário e de di-
versos órgãos do feto.

Por meio da técnica de imunohisto-
química, que permite detectar o antíge-
no viral em células desses tecidos, os
pesquisadores conseguiram identificar a
presença do zika na placenta e em dife-
rentes órgãos fetais, incluindo cérebro,
pulmões, rins, pele e fígado. A análise do
tecido placentário apontou infecções e
inflamações graves, com sinais de hemor-
ragia, inchaço e necrose pela ação viral.

Zika versus
imunidade
materna

Um dos autores do estudo, o pes-
quisador Marciano Viana Paes, do La-
boratório Interdisciplinar de Pesquisas
Médicas do IOC, explica que a disfun-
ção placentária está relacionada à fa-
lha da ativação da resposta imune
materna à infecção. Segundo ele, o ví-
rus foi capaz de afetar células que com-

PESQUISA

Lucas Rocha
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põem o sis-
tema imune da

placenta, conhecidas
como “Células de Hofbau-

er”. “A infecção do órgão ma-
terno-fetal pelo zika foi evidenciada

pela produção exacerbada de citocinas
e mediadores relacionados à alteração
de permeabilidade vascular, como VE-
GFR2 e RANTES, e da resposta linfoci-
tária, como os linfócitos TCD8+ que,
embora importantes para o combate à
infecção, contribuíram para exacerbar a
inflamação”, explica Paes. Apesar de ser
uma resposta imunológica importante do
organismo à invasão pelos mais variados
microrganismos, a reação inflamatória quan-
do exacerbada pode acarretar efeitos da-
nosos como os apontados no estudo.

Os resultados acrescentaram, ainda,
mais uma peça às evidências descritas em

outros estudos: a existência de um meca-
nismo, ainda desconhecido, que confere
ao zika uma capacidade única de contor-
nar a ativação imunológica materna
(AIM). Ao invadir a placenta, o vírus pro-
vocou diversas alterações no desenvolvi-
mento do feto que levaram ao aborto. As
análises revelaram danos às estruturas dos
tecidos do cérebro, incluindo áreas difu-
sas de edema, desorganização do córtex
cerebral e degeneração de fibras nervo-
sas. A degeneração celular provocou im-
pactos em outros órgãos em formação,
como o fígado, os pulmões e rins.

O estudo sugere que os múltiplos efei-
tos foram resultado da persistência de alta
viremia, ou seja, uma grande quantidade
de vírus no sangue da paciente, e uma
resposta viral exacerbada pelas manifes-
tações neurológicas decorrentes da sín-
drome de Guillain-Barré. “A síndrome de
Guillain-Barré potencializou a infecção pelo
zika. O comprometimento da placenta as-
sociado aos danos sofridos pelo feto res-
salta a importância do aprofundamento
da investigação sobre a influência da imu-

nidade materna, diante de uma infecção
pelo zika, em relação ao desenvolvimen-
to do feto”, ressaltou Paes.

O acompanhamento clínico mostrou
que, pouco mais de um mês após a alta,
a paciente ainda precisava de auxílio
para caminhar e apresentava dores nos
membros inferiores. Após cinco meses,
ainda havia sequelas residuais e dificul-
dade de locomoção. Pouco mais de um
ano depois, a paciente retornou às suas
atividades diárias. O estudo, que faz par-
te de um projeto de pesquisa da Rede 4
- Dengue, Zika e Chikungunya, financi-
ado pela Fundação Carlos Chagas Filho
de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio
de Janeiro (Faperj), também contou com
a colaboração dos especialistas Luiz José
de Souza, do Centro de Referência de
Doenças Imuno-infecciosas de Campos
dos Goytacazes, Fernando Rosman, do
Hospital Municipal Jesus e da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e
Carlos Basílio-de-Oliveira e Rodrigo Basí-
lio-de-Oliveira, da Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).

As estudantes Natália Salomão, Kíssila Rabelo e o pesquisador Marciano
Viana Paes realizaram as análises do tecido placentário e de diversos
órgãos do feto afetados pelo vírus Zika (Foto: Gutemberg Brito)
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Sistema Único de Saúde
(SUS) foi criado em 1988
como um dever do Esta-
do, de modo que a saúde
é um direito de todos os

brasileiros, previsto na Constituição. Hoje,
30 anos depois, a rede pública sofre as
consequências da limitação de recursos,
o que restringe o alcance dos pacientes a
serviços de saúde. Neste cenário, o Insti-
tuto de Tecnologia em Fármacos (Farman-
guinhos/Fiocruz) demonstra mais uma vez
seu comprometimento com a sociedade.
Em março, a unidade formalizou novas
Parcerias de Desenvolvimento Produtivo
(PDP) com vistas à fabricação de cinco
medicamentos estratégicos para o país:
um para pacientes transplantados, três
para hepatite C e um usado no progra-
ma de prevenção ao vírus HIV.

A produção pública representará
uma economia significativa para o Bra-
sil, o que, consequentemente, permitirá
maiores investimentos em assistência far-
macêutica. Com isso, a iniciativa do Ins-
tituto não só garantirá que esses
medicamentos estejam disponíveis no
SUS, como possibilitará que mais pesso-
as tenham acesso a esses tratamentos.

Segundo o diretor de Farmanguinhos,
Jorge Souza Mendonça, o alto custo dos
medicamentos pode levar a um proble-
ma de abastecimento.  “A importância
de um laboratório público é justamente
esta: fornecer sustentabilidade para o SUS,
reduzindo o preço e mantendo a qualida-
de dos produtos. Estamos propondo uma
economia média, em cada medicamen-
to, em torno de 40% a 60% do valor
atual. Ou seja, o governo gastaria aproxi-
madamente 50% menos do que hoje
com esses medicamentos”, observa.

Hepatite C
As novas parcerias compreendem três

medicamentos para a hepatite C: Sime-
previr, Daclatasvir e o mais aguardado, o
Sofosbuvir – principal produto contra a
doença, capaz de curar sem a necessida-
de de transplante de fígado. No caso des-
te medicamento, o problema era o preço
extremamente alto. O custo da terapia por
paciente, que hoje é de US$ 7,5 mil aos

O
Alexandre Matos

cofres públicos, já chegou ao patamar de
US$ 84 mil, o que restringia, e continua
restringindo, o acesso de quem precisa.
Graças à iniciativa de Farmanguinhos e
do grupo parceiro, formado pelas em-
presas Blanver e Microbiológica, além
da consultoria técnica Karin Bruning, o
preço de cada tratamento (84 dias) não
chegará a US$ 3 mil.

“Estamos elaborando o cronograma
da transferência de tecnologia. Mas nossa
pretensão é otimizar esse processo, para
que ele ocorra o mais breve possível”,
destaca.

HIV
Outro importante medicamento a ser

fabricado por Farmanguinhos é o antirre-
troviral composto Emtricitabina+Tenofovir,
mais conhecido como Truvada. A formu-
lação é usada na Profilaxia Pré-Exposição
ao HIV (PrEP). Trata-se de um esquema
de prevenção que consiste no uso diário
do medicamento que funciona como
uma “barreira química” contra o vírus HIV.
A PrEP faz parte da estratégia combina-
da, ou seja, quem a adota não deve abrir
mão do uso de preservativos. O Brasil foi
pioneiro na América Latina ao adotar a
terapia como política de saúde. O labora-
tório parceiro (Blanver) será responsável
pela produção nos primeiros anos da par-
ceria. Neste acordo, o princípio ativo será
fabricado pelas farmoquímicas Nortec e
CYG Biotech Química & Farmacêutica.

Pacientes
transplantados

Farmanguinhos fabricará ainda o
imunossupressor Everolimo, usado
para evitar rejeição de rins transplan-
tados. A tecnologia será transferida
da empresa nacional Libbs Farma-
cêutica para a unidade. Com isso, a
fabricação representará uma econo-
mia significativa, de certa forma ines-
timável, uma vez que o uso dos
imunossupressores é contínuo, isto
é, o paciente deverá administrá-los
sem interrupção ao longo da vida
após o transplante.

Para se ter uma ideia da importância
da produção em Farmanguinhos, anual-
mente são realizados 6,3 mil novos trans-
plantes de rins e 1,4 mil de fígado no Brasil.
Segundo a Associação Brasileira de Ne-
frologia, apesar desses números cerca de
30 mil pessoas no país estão na fila, es-
perando um transplante de rim.

Absorção
tecnológica

Além das indústrias farmacêuticas, as
parcerias envolvem também as farmoquí-
micas – empresas responsáveis pela pro-
dução do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA),
isto é, a principal substância de um medi-
camento, responsável pelo efeito terapêu-
tico. Um dos objetivos, a propósito, é o
fortalecimento deste segmento no Brasil.

Os acordos têm duração de cinco
anos e, ao longo desse período, Far-
manguinhos vai absorvendo a tecnolo-
gia por meio de um processo de
transferência reversa, isto é, começan-
do pela etapa final e, aos poucos, do-
mina os demais processos. Assim, nos
quatro primeiros anos o laboratório par-
ceiro é responsável pela fabricação in-
tegral da demanda. O Instituto fica com
a incumbência da distribuição enquan-
to internaliza processos inerentes ao
controle de qualidade e embalagem.  No
quarto ano a unidade assume metade
da demanda e, no último ano da PDP,
Farmanguinhos passa a produzir 100%
da demanda nacional.

Outra boa notícia em relação a es-
sas novas parcerias é que não haverá
necessidade de obras para a internali-
zação das novas tecnologias, uma vez
que Farmanguinhos conta com área de
antivirais e antirretrovirais, e acaba de
inaugurar uma linha para imunossupres-
sores. Ao todo, foram investidos R$ 43
milhões na obra de adequação, valor
que inclui a reforma de uma área total
de 2.100 m2 e a aquisição de equipa-
mentos modernos. Desta forma, graças
a essa visão de futuro e preocupação
com o paciente, Farmanguinhos contri-
bui de forma assertiva para a saúde da
população brasileira.
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ESPECIAL

m 1905, Oswaldo Cruz iniciou os primei-
ros esforços de construção do que vis-
lumbrou ser um símbolo da ciência e da
saúde pública no Brasil. Principal edifica-
ção do Núcleo Arquitetônico Histórico de

Manguinhos (Nahm), o Castelo Mourisco foi erguido (e
inaugurado em 1918), em uma colina na antiga fazenda
de Manguinhos, de frente para a Baía de Guanabara,
para substituir as antigas e improvisadas instalações do
Instituto Soroterápico Federal – embrião da atual Fiocruz
–, criado em 1900. Hoje, às margens da Avenida Brasil,
no Rio de Janeiro, o centenário edifício demons-
tra ter cumprido a missão desejada pelo
patrono da instituição.

E

Faixa comemorativa marca os 100
anos do Castelo de Manguinhos
(Foto: Peter Ilicciev)
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Projetado pelo arquiteto português
Luiz Moraes Júnior, o “Palácio das Ciên-
cias” foi imaginado por Oswaldo Cruz
para ser a sede do então Instituto de Man-
guinhos, criado à imagem do Instituto
Pasteur de Paris, reunindo a produção
de vacinas e remédios, a pesquisa cien-
tífica e demais atividades ligadas à saú-
de pública. Hoje, o edifício abriga áreas
administrativas da Presidência da Fiocruz
e do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz),
e está aberto à visitação, fazendo parte
do circuito oferecido pelo Museu da Vida
da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz).

O Castelo apresenta uma arquitetu-
ra singular, que enriquece a experiência
de todos que visitam, trabalham ou es-
tudam na instituição. Constituindo o cha-
mado Pavilhão Mourisco, o local foi
tombado pelo Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (Iphan) em
1981 e é a COC que cuida da sua pre-
servação e restauração, assim como de
todo o patrimônio arquitetônico, arque-
ológico e urbanístico da Fundação. O
Castelo de Mangui-
nhos é reconhe-
cido por seu

valor científico, histórico e cultural.
Neste especial dedicado ao cen-

tenário Castelo da Fiocruz, o leitor
encontrará informações atuais e a res-
peito da história do edifício, assim
como curiosidades sobre as depen-
dências, uso da fachada e informa-
ções sobre a possibilidade de a
construção se tornar patrimônio mun-
dial da Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciência e a

Cultura (Unesco). Este especial
também traz artigos científicos

sobre o edifício.
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ESPECIAL

De alto a baixo, a construção
do Castelo, a iluminação
noturna e um detalhe do
terraço (Foto: acervo CCS)
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maior símbolo da
Fundação Oswal-
do Cruz está com-
pletando 100 anos
em 2018. Idealiza-

do pelo próprio cientista Oswaldo
Cruz, que desenhou seus primei-
ros esboços, e projetado pelo ar-
quiteto português Luiz Moraes
Júnior, o Castelo Mourisco chega
ao seu centenário tendo cumprido
a missão desejada pelo patrono da
Fiocruz, de ser o ícone do desen-
volvimento da ciência e da saúde
pública no Brasil.

Para a presidente da Fiocruz,
Nísia Trindade Lima, além de ser
um símbolo da ciência brasileira,
o Pavilhão Mourisco é um monu-
mento para expressar o caráter
permanente que deve ter a ativi-
dade de pesquisa voltada para a
resolução dos problemas de saú-
de. “O Castelo é um símbolo da
maior importância contemporâ-
nea, quando afirmamos que os
recursos aplicados em ciência, tec-
nologia e inovação não devem ser
vistos como gasto e sim como in-
vestimento no futuro do país como
nação autônoma e inclusiva. É
também um símbolo reconhecido
pelos diferentes países com os
quais a Fiocruz estabelece coope-
ração; um símbolo de uma ciên-
cia voltada para a saúde global, a
justiça e a paz”, afirma Nísia.

“Por sua arquitetura singular,
nos convida a uma reflexão sobre
as relações entre arte, cultura e ci-
ência, um encontro que enriquece
a experiência de todos os que tra-
balham ou estudam na instituição,
em suas diversas sedes no Rio de
Janeiro e em outras cidades brasi-
leiras, e de todos que levam consi-
go um pouco dela, seja por meio
de resultados de pesquisa, cursos,
vacinas, serviços, enfim, um pou-
co deste rico mosaico chamado Fi-
ocruz”, completa a presidente.

Diretor da Casa de Oswaldo
Cruz (COC/Fiocruz), unidade téc-
nico-científica responsável pela

O
César Guerra Chevrand

preservação e da restauração do patri-
mônio arquitetônico, ambiental e ur-
banístico da Fundação, Paulo Elian
reafirma a importância do monumen-
to. “O Castelo Mourisco é o maior sím-
bolo da Fiocruz e representa o êxito da
ciência brasileira, desta instituição ci-
entífica centenária e reconhecida por
suas grandes contribuições para o país.
A comunidade da Fiocruz e a socieda-
de reconhecem esse símbolo, seu va-
lor científico e cultural. Nós da Casa
temos sobre esse patrimônio enorme
responsabilidade na sua preservação,
pesquisa e uso social”, destaca.

Palácio
das Ciências

Construído entre 1905 e 1918, o Pa-
vilhão Mourisco foi erguido em uma co-
lina na antiga Fazenda de Manguinhos,
de frente para a Baía de Guanabara,
para substituir as antigas e improvisa-
das instalações do Instituto Soroterápi-
co Federal, criado em 25 de maio de
1900. Principal edificação do Núcleo Ar-
quitetônico Histórico (Nahm) de Man-
guinhos – também composto hoje pelo
prédio do Quinino ou Pavilhão Figueire-
do Vasconcellos, Cavalariça, Pavilhão do
Relógio ou da Peste, Pombal ou Bioté-
rio para Pequenos Animais, Hospital
Evandro Chagas e a Casa de Chá  – o
“Palácio das Ciências” foi imaginado
por Oswaldo Cruz para ser a sede do
novo instituto, criado à imagem do Ins-
tituto Pasteur, de Paris, reunindo a pro-
dução de vacinas e remédios, a pesquisa
científica e demais atividades ligadas à
saúde pública.

“A ideia era marcar a gestão dele
à frente da Saúde Pública e a própria
presença da Saúde Pública nas ações
do Brasil novo, republicano, com um
Palácio das Ciências. Uma edificação
suntuosa, não pelo luxo, mas pela sua
expressão. Uma construção sólida e
monumental para ser importante e
durar no tempo”, afirma o arquiteto,
urbanista e pesquisador do Departa-
mento de Patrimônio Histórico (DPH)
da Casa de Oswaldo Cruz, Renato
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O terceiro, quarto e quinto pavi-
mentos do Castelo, incluindo seu ter-
raço e suas torres, foram finalizados
a partir de 1910. Em 1918, o museu
e a biblioteca já estavam funcionan-
do no terceiro andar e os trabalhos
de ornamentação do hall e do salão
nobre da biblioteca foram concluídos.
Os equipamentos de laboratório e as
instalações elétricas, térmicas, telefô-
nicas e telegráficas também já haviam
sido implementadas, caracterizando o
Pavilhão Mourisco como um dos edifí-
cios de maior sofisticação tecnológi-
ca do país, incluindo um elevador
que funciona até os dias de hoje.

“O fato de o Instituto Oswaldo
Cruz ter uma sede tão robusta e tão
sólida ajudou na própria perenidade da
instituição, com impacto para o desen-
volvimento da ciência e da saúde no
país. Se não houvesse uma obra de
maior vulto nas antigas instalações da
fazenda de Manguinhos, talvez a ins-
tituição não tivesse tido o progresso
que teve. Era como se desde o início o
Castelo simbolizasse a instituição”,
comenta Gama-Rosa.

Usos e
conservação

Morto precocemente em 11 de
fevereiro de 1917, Oswaldo Cruz não
conseguiu ver o seu projeto concluí-
do, mas o sonho de um “Palácio das
Ciências” permaneceu vivo para as
próximas gerações. O Núcleo Arqui-
tetônico Histórico de Manguinhos foi
tombado pelo Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico em 1981.
Desde a criação da Casa de Oswal-
do Cruz (COC/Fiocruz), em 1986, o
patrimônio histórico e cultural da Fi-
ocruz está sob a sua guarda e res-
ponsabilidade. Segundo o arquiteto
e pesquisador do Departamento de
Patrimônio Histórico (DPH) da Casa
de Oswaldo Cruz, a solidez do Cas-
telo contribuiu para que não fossem
necessárias muitas obras de manu-
tenção ao longo dos anos. O maior
esforço foi justamente para rever
algumas reformas que descaracteri-
zaram o projeto original.

Gama-Rosa, coordenador do Pro-
grama de Pós-Graduação em Preser-
vação e Gestão do Patrimônio Cultural
das Ciências e da Saúde da COC.

De acordo com Renato Gama-
Rosa, o estilo eclético que define o
Pavilhão Mourisco teve três influênci-
as principais, ao longo de seus anos
de construção. A primeira foi o Palá-
cio de Montsouris, em Paris, que
Oswaldo Cruz conheceu quando estu-
dou na França. Ali já estava marcada
a presença da linguagem neo-mouris-
ca, que vivia um momento de valori-
zação no final do século 19 na Europa.
A segunda influência foi justamente o
Castelo de Alhambra, em Granada,
Espanha. “Na biblioteca particular de
Oswaldo Cruz tem um livro sobre a
Alhambra, que ele comprou e prova-
velmente mostrou ao Luiz Moraes Jr.
O arquiteto copiou os seus desenhos.
Depois do livro de Alhambra, as obras
do Castelo ganharam outra dimen-
são”, explica Gama-Rosa.

A terceira principal influência, re-
velada mais recentemente, foi a sina-
goga de Berlim, que inspirou outras
sinagogas mundo afora e também as
torres do Castelo do então Instituto
Oswaldo Cruz. “As torres do Castelo
são cópias fiéis das torres dessas sina-
gogas”, diz Gama-Rosa. Entre outras
influências, ele também destaca a pre-
sença da arquitetura de saúde da épo-
ca. “As construções de saúde dessa
época obedeciam à planta em forma-
to H para permitir a ventilação cruza-
da dos ambientes”.

A construção
Para a construção do Pavilhão Mou-

risco foram utilizados vidros, telhas, re-
vestimentos, mármores, ferros e
luminárias importados da Europa. A
maior parte do material chegava de
barco, por meio de um cais instalado
na Baía de Guanabara, cujas águas che-
gavam até onde hoje está a Avenida
Brasil, inaugurada apenas em 1947.
Ainda na primeira década do século 20,
o primeiro e o segundo pavimentos do
Pavilhão Mourisco foram ocupados por
laboratórios, enquanto seguiam as obras
nos pavimentos superiores.

“As maiores intervenções foram
feitas para descaracterizá-lo interna-
mente, no período dos militares, nos
anos 1970. Quando a Casa de Oswal-
do Cruz surgiu foi para desfazer uma
série de intervenções mal feitas pelos
militares na parte interna do Castelo,
como fechamento de portas e vãos”,
afirma Gama-Rosa, que aponta os ter-
raços e as torres como as áreas mais
frágeis do Pavilhão Mourisco.

Atualmente, o Castelo Mourisco é
ocupado pela Presidência da Fiocruz e
seus setores administrativos, pelo De-
partamento de Patrimônio Histórico
(DPH) da COC e pelo Instituto Oswaldo
Cruz, unidade técnico-científica da Fio-
cruz. Além disso, o Castelo também
abriga a Biblioteca de Obras Raras (ima-
gem), sob a guarda do Instituto de Co-
municação e Informação Científica e
Tecnologia em Saúde (Icict/Fiocruz), e
três salas de memórias, em homena-
gem aos cientistas Oswaldo Cruz, Car-
los Chagas e Costa Lima, que fazem
parte do roteiro de visitação do Museu
da Vida em Manguinhos. “São alguns
usos que a gente fez questão de pre-
servar. Tem que ter usos sim-
bólicos, mas compatíveis com
um monumento centenário
deste porte”, diz Renato.

Para manter os setores
em funcionamento, com de-
zenas de pessoas ocupando di-
ariamente o Pavilhão Mourisco,
a Casa de Oswaldo Cruz inves-
tiu, desde a sua criação, no se-
tor de Educação Patrimonial. O
objetivo era incentivar os traba-
lhadores da Fiocruz a respeitar o
patrimônio da instituição.  “O nos-
so desafio, desde a criação da
Casa de Oswaldo Cruz, é justamen-
te conciliar o uso com a questão
patrimonial. Por um lado o uso aju-
da na conservação e na manutenção
do edifício, mas por outro lado impõe
uma série de medidas que não afe-
tem os seus materiais originais. A gen-
te teve que adotar o ar condicionado,
por exemplo, para permitir o uso e o
conforto de quem trabalha no Castelo.
A gente faz um planejamento para que
o uso seja possível, com o menor im-
pacto possível”, explica Gama-Rosa.
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De alto a baixo, os primórdios do
campus de Manguinhos, os fundos
do Castelo e uma das torres da
construção. (Foto: acervo CCS)
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uem visita o campus
da Fundação Oswaldo
Cruz, em Manguinhos,
no Rio de Janeiro, de-
para-se com uma sé-

rie de construções históricas que chamam
atenção pela beleza da arquitetura. Este
conjunto de prédios formam o Núcleo
Arquitetônico Histórico de Manguinhos
(Nahm), composto por edificações ergui-
das nas primeiras décadas do século 20:
Pavilhão do Relógio ou da Peste; a Ca-
valariça; o Quinino ou Pavilhão Figueire-
do Vasconcellos; o Pombal ou Biotério
para Pequenos Animais; o Hospital Evan-
dro Chagas; e a Casa de Chá. O Pavi-
lhão Mourisco, mais conhecido como
Castelo da Fiocruz, símbolo da institui-
ção, também compõe o Nahm (Núcleo
Arquitetônico e Histórico de Mangui-
nhos), e é considerado uma das únicas
construções do Rio de Janeiro em estilo
eclético com forte influência mourisca.

Construídos com o que havia de mais
moderno à época, o objetivo era que re-
presentassem um complexo de produção
e pesquisa esteticamente marcante para
abrigar o recém-criado Instituto Soroterá-
pico Federal. Projetados entre 1903 e 1919,
todos os prédios são de autoria do arquite-
to português Luiz Moraes Junior e foram
idealizados com a participação do próprio
Oswaldo Cruz. “Este complexo foi conce-
bido aos poucos, de acordo com as de-
mandas e necessidades de Oswaldo Cruz.
Os edifícios representam o que havia de
mais moderno no Rio de Janeiro, em ter-
mos de instalações de laboratórios de pes-

Q
Cristiane Albuquerque

ESPECIAL

quisa sobre soros e vacinas, ao mesmo tem-
po que participavam da reforma da saúde
pública brasileira”, explicou Renato Gama-
Rosa, o arquiteto, urbanista e pesquisa-
dor da Casa de Oswaldo Cruz (COC/
Fiocruz). Por meio do Departamento de
Patrimônio Histórico da COC são reali-
zadas ações de manutenção, conserva-
ção e restauração do patrimônio
arquitetônico da Fiocruz, desde a déca-
da de 1980. Em 1981, o Pavilhão Mou-
risco, o Pavilhão do Relógio e a Cavalariça
foram tombados pelo Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O primeiro edifício construído, em
1904, foi o Pavilhão do Relógio. Pensado
para abrigar as atividades relacionadas ao
bacilo da peste bubônica, como a prepa-
ração do soro ou vacina, foi originalmen-
te chamado de Pavilhão da Peste. Com
influências da arquitetura inglesa, o pré-
dio apresenta uma pequena torre que
abriga o relógio, e se destaca no centro
da construção. O espaço, que abrigava a
direção da COC, foi desocupado recen-
temente, e será utilizado para receber ex-
posições. No mesmo ano foram erguidos
a Cavalariça e um biotério para peque-
nos animais – o Pombal.

A Cavalariça, projetada e construída
também em 1904, representa uma sóli-
da construção que abrigava os cavalos
saudáveis e inoculados com a peste. Com
características semelhantes as cavalariças
inglesas, possui gradis de inspiração art
nouveau, além de escada em caracol, fa-
bricados sob medida na Alemanha, em
ferro fundido. Para evitar contaminação

Patrimônio
da saúde e
da ciência

Casa de Chá, onde Oswaldo Cruz fazia
refeições com outros pesquisadores
(Foto: Peter Ilicciev)

Pavilhão Figueiredo de Vasconcelos,
o Quinino (Foto: Peter Ilicciev)
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dos profissionais ao alimen-
tar os animais e facilitar a
limpeza do local, o prédio
possuía um corredor eleva-
do ao longo do espaço des-
tinado as baias, paredes
azulejadas e o piso com li-
geira inclinação para esco-
amento das águas. Outro
traço de modernidade do
prédio era o sistema auto-
mático flushing tank, que
trocava a água das baias
de quatro em quatro horas.
Na sala em que era reali-
zada a sangria dos animais,
localizada em um dos ex-
tremos do prédio, havia um
compartimento subterrâ-
neo para onde o sangue era
levado por um pequeno ele-
vador de carga. A cavalari-
ça foi idealizada para que
até os refugos dos animais
fossem aproveitados: as fe-
zes eram levadas para uma
estrumeira, onde entravam
em fermentação. Os gases
condensados eram usados
para a iluminação do pré-
dio e o estrume servia de
adubo para as plantas. O
Pavilhão do Relógio e a Ca-
valariça, além do Quinino,
edificado anos mais tarde,
se encontram sobre a coli-
na mais alta do campus de
Manguinhos e são articu-
lados entre si e com o Cas-
telo pela Praça Pasteur, que
se caracteriza pelo espaço
público que os envolve.

Construído em espaço
mais afastado dos demais
edifícios, o Pombal foi pen-
sado para abrigar o bioté-
rio de pequenos animais
utilizados nas pesquisas re-
alizadas pelo então Insti-
tuto Soroterápico Federal.
Na construção, o arquite-
to Luiz Moraes Junior utili-
zou formas geométricas
puras na confecção de pe-
quenos pavilhões que com-
põe, juntamente com a

torre central, um conjunto leve, harmô-
nico e despretensioso.

Diferentemente da arquitetura das
outras edificações do Núcleo Histórico, a
Casa de Chá, de 1905, tem uma estrutura
de madeira do tipo gaiola, com painéis
treliçados servindo de vedação. No espa-
ço utilizado por Oswaldo Cruz e seus discí-
pulos para realizarem as refeições existiam
algumas árvores, entre elas uma figueira
muito apreciada pelo cientista. A solução
encontrada pelo arquiteto foi erguer o ca-
ramanchão sem derrubar as árvores, que
varavam o telhado. A figueira não resistiu
a ação de herbicidas mal aplicados e aca-
bou sendo morta na década de 70.

Anos mais tarde, em 1918, após a
morte de Oswaldo Cruz, foi concluído o
Hospital de Manguinhos, chamado atu-
almente de Instituto Nacional de Infecto-
logia Evandro Chagas (INI/Fiocruz), que
em 2018 também completa 100 anos.
Formado por uma estrutura pavilhonar e
funcional, o espaço deveria abrigar os es-
tudos clínicos e experimentais das doen-
ças endêmicas no Brasil. O prédio de um
pavimento com sótão e sobre porão alto,
com arquitetura sóbria e simétrica, possui
como ornamento uma grade de ferro ba-
tido que cerca a varanda ao redor de todo
o edifício. Localizado na colina menor do
terreno, a ideia era que ficasse isolado
dos laboratórios do Instituto.

Último edifício a ser erguido, a partir
de 1919, o Pavilhão Figueiredo de Vas-
concelos, conhecido como Quinino, abri-
gava os laboratórios responsáveis para
produção de quinina, substância utilizada
na prevenção da malária. Diferentemen-
te dos outros prédios do Nahm, o Quini-
no foi construído com dois pavimentos e
apresenta espaços distribuídos ao redor
de um pátio central. Na década de 1940,
sua arquitetura original sofreu algumas al-
terações: no hall de entrada, a escada
monumental foi substituída por um ele-
vador e pela escada atual, além do acrés-
cimo de mais dois andares.

Até 1960, um aquário de água sal-
gada também fez parte do Nahm. Cons-
truído em 1915, com ligação direta com o
mar, foi pensado para abrigar os estudos
com microrganismos aquáticos. Com con-
figurações mais assimétricas, em estilo
eclético, suas características mais contem-
porâneas contrastavam com as dos outros
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Pavilhão do Relógio, o primeiro prédio construído (Foto: Peter Ilicciev)

A Cavalariça, que tem gradis de inspiração art noveau (Foto: Peter Ilicciev)

edifícios do conjunto. Em 1939, com o ater-
ro realizado para a construção da Avenida
Brasil, o aquário perdeu sua ligação com o
mar. Foi demolido posteriormente.

“As semelhanças entre os edifícios
estão na simetria, na escala, à exceção
do Castelo, no revestimento interno e
externo (granito, tijolos aparentes, azu-
lejos brancos, pisos cerâmicos, o uso da
madeira), características que garantem
um estilo eclético ao conjunto arquitetô-
nico. Além disso, todos eles representam
o esforço de Oswaldo Cruz em dotar a
ciência e a saúde brasileiras, e a cidade
do Rio – capital federal à época –, com
modernas instalações à serviço da socie-
dade brasileira, o que se mantêm até
hoje dada a qualidade de seus projetos
e construções e os esforços da Fiocruz
em conservar este patrimônio”, explicou
Renato Gama-Rosa, completando que o
Pombal pode ser considerado o projeto
mais livre do Nahm. “Formado por cons-
truções supersimples, baseado na geo-
metria, o Pombal possui espaços
funcionais reservados para os animais,
pouco decorativos e sem muito arabes-
cos, uma vez que precisava ser uma cons-
trução funcional”, disse Gama-Rosa.

Para a preservação do Nahm, o De-
partamento de Patrimônio Histórico
(DPH) da COC/Fiocruz trabalha continu-
amente na conservação da integridade
física e arquitetônica dessas edificações.
“O DPH desenvolve pesquisas, levanta-
mentos, projetos, ações de manutenção
e obras de restauração voltadas à con-
servação da integridade física e arquite-
tônica dessas edificações e à adequação
dos usos em constante transformação.
Também desenvolvemos ações de valo-
rização desse patrimônio junto à comu-
nidade Fiocruz e à sociedade, além de
colaborar na formação e capacitação de
artífices que atuam com esse acervo”,
finalizou Cristina Coelho, chefe do De-
partamento. Além do Nahm, o DPH
atua na preservação de outros locais
onde Fiocruz possui acervo arquitetôni-
co, como no Palácio Itaboraí. Localiza-
do no bairro Valparaíso, em Petrópolis,
o Palácio foi construído em 1892 para
residência de verão do projetista e cons-
trutor italiano Antonio Jannuzzi. Em 1998
a Fundação Oswaldo Cruz recebeu o
Palácio em cessão de uso.
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acervo que constitui
hoje a Seção de Obras
Raras da Biblioteca de
Manguinhos, sediada
no terceiro andar do

Castelo Mourisco, começou a ser forma-
do logo nos primórdios do então Instituto
Soroterápico Federal (embrião da atual Fi-
ocruz), por iniciativa de seu primeiro dire-
tor, o barão de Pedro Afonso. A primeira e
improvisada biblioteca ficava no barracão
das obras de construção dos prédios do
Instituto, por volta de 1902. Uma fotogra-
fia de 1904, hoje ampliada em um grande
painel, mostra uma reunião comandada
por Oswaldo Cruz, a chamada “mesa das
quartas-feiras”. A cada quarta-feira Cruz
distribuía artigos científicos para que fos-
sem discutidos pelos pesquisadores na se-

O
Ricardo Valverde

ESPECIAL

As raridades
da Biblioteca
de Manguinhos

mana seguinte. Assim se passaram alguns
anos, até que a biblioteca fosse instalada
em definitivo no Castelo, em 1909, e a mesa
foi transferida para o local, onde está até
hoje. Mais de 100 anos depois, o acervo da
Seção de Obras Raras, digitalizado, pode
ser consultado também pela internet.

A história da Biblioteca de Manguinhos
(BM) começou oficialmente ligada ao seu
espaço no Castelo em 1909, antes que
todo o prédio estivesse pronto. Com o pas-
sar das décadas e o grande aumento de
itens, a maior parte do acervo foi transferi-
da para um novo prédio, também no cam-
pus de Manguinhos, inaugurado em 1995
e no qual atualmente funcionam a Biblio-
teca de Manguinhos e a sede do Institu-
to de Comunicação e Informação
Científica e Tecnológica (Icict/Fiocruz).

“O corte temporal do acervo de Obras
Raras é de 1930 para trás, exceção feita

para as edições limitadas, raras, comemo-
rativas ou autografadas, de acordo com
critérios universais e relativos de raridade.
O escopo é o das ciências biomédicas”,
diz a chefe da Seção, Maria Claudia San-
tiago. As obras da área de higiene, por
exemplo, que já integraram o acervo ori-
ginal, estão mantidas, assim como outras
temáticas que hoje não fazem parte do
escopo da Biblioteca de Manguinhos mas
que fazem parte da memória da pesquisa
na Fiocruz. Segundo Maria Claudia, o pú-
blico procura o acervo não apenas por in-
teresse na área biomédica, mas também
na de história das ciências e da saúde.

O item mais antigo, intitulado Rimas
sacras, é de 1616 e veio do acervo de
1.153 itens do falecido médico Antônio
Fernandes Figueira. Publicada na Espa-
nha, o monograma “IHS” que era colo-
cado nas publicações dos livros da

O acervo tem cerca de 50 mil itens, entre livros, teses, folhetos,
periódicos, lâminas histopatológicas, manuscritos e até um LP
de uma campanha sanitária dos anos 1950 (Foto: Peter Ilicciev)
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Companhia de Jesus e logo após todo o
processo de licença de publicação da obra.
Depois vem História naturalis brasilae, a
primeira obra a catalogar a região da
Mata Atlântica de Pernambuco, de 1648,
de autoria de William Piso e Georg Mar-
ggraf. Piso e Marggraf faziam parte da
comitiva que se instalou no Recife, trazi-
da por Maurício de Nassau no período do
domínio holandês no Nordeste.

Alguns itens preciosos do acervo, en-
tre outros, são Osservazioni di Francescio
Redi; Formulário médico, manuscrito atri-
buído a jesuítas (1703) e que foi contem-
plado para o Registro Nacional do Brasil
do Programa Memória do Mundo da
Unesco; e a tese de doutorado de Oswal-
do Cruz – A vehiculação microbiana pe-
las águas (1893). Apontado por estudiosos
como o livro que inspirou Oswaldo Cruz
ao imaginar o estilo arquitetônico no qual
seria construído o Pavilhão Mourisco, O
Alhambra, de 1906, integra o acervo,
assim como Annalen der Physik, periódi-
co autografado por Albert Einstein em sua
visita à Fiocruz, em 1925, e no qual publi-
cou a teoria da relatividade.

Maria Claudia diz que o título mais
procurado é o Brazil Medico, revista se-
manal de medicina e cirurgia que se cons-
titui também em uma das maiores
coleções. O periódico foi publicado du-
rante 84 anos, ou seja, são 84 volumes
no total. Começou a sair do prelo em
1887 e foi impresso até 1971. “Por ques-

tão de direitos autorais não podemos dis-
ponibilizar o acesso virtual a todos os vo-
lumes. Hoje só vamos até 1947. Fizemos
uma parceria com a Biblioteca Nacional
e a UFRJ para viabilizar essa coleção com-
pleta em formato digital”. Os volumes
sobre as expedições da Comissão Ron-
don – a biblioteca da Fiocruz tem 80 de
um total de 110 –, também são muito
consultadas. As obras registram as expe-
dições a partir de registros de cientistas
que participaram das viagens, entre eles
pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz.

O acervo tem cerca de 50 mil itens,
entre livros, teses, folhetos, periódicos, lâ-
minas histopatológicas, manuscritos e até
um LP de uma campanha sanitária pro-
movida pelo Ministério da Saúde nos anos
1950. “Só de teses são cerca de 10 mil.
Temos teses do século 19, como a do pai
de Oswaldo Cruz. E até o folheto do con-
sultório dele”, observa Maria Claudia.

A Seção de Obras Raras funciona
das 8h às 16h30, com um sistema de
abertura e fechamento diferenciado do
restante do Castelo. Maria Claudia pede
que os interessados telefonem para
agendar consulta e assim permitir que
a equipe localize e prepare o material.
Se a obra não tiver condição de consul-
ta será feita uma busca para saber se
está digitalizada. Se houver condição,
se a obra estiver limpa, higienizada e
vistoriada, alguém da equipe fica o tem-
po todo junto da pessoa que faz a con-

sulta, para orientar o manuseio e mos-
trar como a obra deve ser utilizada. O
acesso físico de obras já disponíveis em
formato digital só é permitido median-
te avaliação do item procurado. Tam-
bém é avaliada a necessidade do
usuário e o motivo da consulta.

Maria Claudia diz que as regras de
segurança foram bastante reforçadas de-
pois de um furto ocorrido em 2006. Ape-
nas parte do material furtado foi
recuperada. “O furto foi de livros raros,
ilustrados, que têm grande valor de mer-
cado. Foram identificados quando uma
pessoa tentou passar com alguns desses
itens pela fronteira com a Argentina, em
Porto Iguazu, e foi presa. A aduana argen-
tina apreendeu as peças e as enviou para
o Brasil. Nem tudo foi encontrado. Ainda
há lacunas. Das obras que conseguimos
recuperar, algumas chegaram mutiladas,
rasgadas, molhadas. Existe um forte tráfi-
co internacional de livros raros, que movi-
menta muito dinheiro. Há colecionadores
que compram por encomenda”, afirma a
chefe da Seção, ressaltando que foi mon-
tado um sistema de monitoramento ele-
trônico para acesso à área de guarda.

A equipe da Seção de Obras Raras
é enxuta. Além da chefe trabalham no
setor três bibliotecárias e uma recepci-
onista. Elas contam com o apoio do
Laboratório de Conservação de Obras,
que dispõe de um polo no Castelo, com
duas funcionárias.

O Laboratório de Conservação
de Obras conta com um polo na
Biblioteca (Foto: Peter Ilicciev)
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ermelho, amarelo,
lilás, azul: palco de
diversos aconteci-
mentos históricos da
Fiocruz, o Castelo

Mourisco já foi iluminado com dife-
rentes cores que marcaram a luta
contra diversas doenças; recebeu nu-
merosas faixas para manifestos; e
até mesmo teve suas luzes apagadas
em outras datas comemorativas. Tom-
bado pelo Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (Iphan) em
1981, o edifício empresta sua fachada
centenária, às margens da famosa Ave-
nida Brasil, na altura de Manguinhos,

V
Renata Moehlecke

ESPECIAL

O Castelo iluminado de amarelo
na campanha de prevenção ao
suicídio (Foto: Peter Illicev)
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no Rio de Janeiro, para expressar o po-
sicionamento da instituição em temas
relevantes para o Brasil e a saúde pública.

“Assim como o Cristo Redentor
e outros monumentos brasileiros, o
Castelo tem chamado a atenção das
pessoas em datas importantes no
campo da saúde pública, como o
combate ao suicídio, a luta contra a
tuberculose e a campanha contra a
Aids”, afirma a coordenadora de
Comunicação Social da Fiocruz, Eli-
sa Andries. “As intervenções em sua
fachada servem não só para consci-
entizar e estimular os transeuntes a
buscaram mais informações sobre as
temáticas trabalhadas, mas também
para expressar a posição da Funda-
ção no que diz respeito a assuntos
de extrema relevância para o Brasil”.

Em março de 2018, com uma fai-
xa preta estendida sob sua frente, o
Castelo Mourisco manifestou o pro-
fundo pesar da instituição diante das
mortes da vereadora Marielle Fran-
co e de seu motorista Anderson Pe-
dro Gomes, assassinados em um carro
na noite do dia 14 daquele mês. O
tecido representou que, para a Fio-
cruz, o fato tratava-se de um claro
atentado contra o Estado democráti-
co de direito, contra os milhares de
cidadãos que elegeram Marielle e
que fizeram dela a quinta vereadora
mais votada do Rio de Janeiro e con-
tra todos os que lutam e defendem
os direitos humanos no país.

A Fiocruz também já expressou seu
posicionamento contra toda forma de
violência a que as mulheres ainda são
submetidas, iluminando o Castelo com
a cor lilás (em julho de 2016), que sim-
boliza a luta pela garantia dos direitos
das mulheres. No mesmo ano, em
março, o prédio de estilo neomouris-
co, intitulado oficialmente Pavilhão
Mourisco ou prédio Central da Fiocruz,
ficou vermelho para marcar o Dia Mun-
dial de Combate à Tuberculose.

Em 2016 e 2017, durante o mês
de setembro, a campanha que mar-
cou a fachada do Castelo da Funda-
ção foi a prevenção ao suicídio.
Iluminado na cor amarela, o edifício
destacou como o suicídio deve ser con-
siderado um problema de saúde públi-

ca. Em 2015, como parte da progra-
mação em homenagem aos 450 anos
do Rio de Janeiro, os 20 holofotes do
Castelo estiveram com películas de gel
no tom azul, cor-símbolo da Cidade
Maravilhosa. Em todas as ocasiões, a
iniciativa contou com o trabalho técni-
co do Departamento de Patrimônio
Histórico da Casa de Oswaldo Cruz
(DPH/COC), responsável pelas interven-
ções de preservação do Núcleo Arqui-
tetônico Histórico de Manguinhos
(Nahm).

Em 2009, 2010 e 2011, utilizando
o mesmo tipo de material, a Fiocruz
deixou a fachada do Castelo verme-
lha, ao participar da campanha do Dia
Mundial de Combate à Aids (1° de
dezembro). Todos os anos, desde 2009,
a Fundação também participa da Hora
do Planeta, desligando as luzes do
Nahm, formado pelos pavilhões Mou-
risco (Castelo), Figueiredo de Vascon-
celos (Quinino), da Cavalariça e do
Relógio, no campus Manguinhos. A
Hora do Planeta é um ato simbólico,
promovido no mundo todo pela orga-
nização não-governamental WWF e no
qual governos, empresas e população
demonstram sua preocupação com o
aquecimento global, apagando as lu-
zes por 60 minutos.

Visitação
Localizado na Avenida Brasil 4.365, no

Rio de Janeiro, no campus de Manguinhos,
o Castelo Mourisco da Fundação está aber-
to para visitação e, em geral, é a porta de
entrada dos passeios programados pelo
Museu da Vida. O espaço abriga a mostra
permanente Passado e presente – ciência,
saúde e vida pública, sobre a vida e obra
de Oswaldo Cruz e Carlos Chagas. Na ex-
posição, o visitante realiza um passeio pelo
Rio de Janeiro do início do século 20, a
partir de fotos e documentos históricos, que
também revelam o contexto de criação
do Castelo. Dentre outras atividades lúdi-
cas, o tour pelo edifício também inclui a
mostra entomológica de Ângelo Moreira
da Costa Lima, importante médico e pes-
quisador brasileiro que reuniu exemplares
de insetos em sua coleção. O agendamen-
to de visitas pode ser realizado pelo núme-
ro (21) 2590-6747.

Luto pelo assassinato da
vereadora Marielle Franco
(Foto: Peter Illicev)
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uem visita o Castelo de
Manguinhos, no Rio de
Janeiro, se depara, no
segundo andar, com
insetos de importância

científica, valor histórico e grande beleza.
Mantida pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/
Fiocruz), a Sala de Exposição Entomoló-
gica Costa Lima apresenta ao público uma
parte do acervo da Coleção Entomológi-
ca do IOC, que conta, ao todo, com cer-
ca de 5 milhões de espécimes, sendo uma
das maiores da América Latina. Inaugu-
rado em 2008, o espaço abriga duas
mostras: A entomologia de Costa Lima e
Biodiversidade entomológica.

Aproximadamente cem espécimes
representativos da coleção do pesquisa-
dor Ângelo Moreira da Costa Lima estão
em exposição na mostra A entomologia
de Costa Lima. Autor de mais de 300 tra-

Q

ESPECIAL

balhos científicos e fundador dos estudos
em entomologia agrícola, Costa Lima in-
gressou no IOC em 1913. Trabalhou com
quase todos os grandes grupos de insetos
e reuniu uma coleção com cerca de 7 mil
exemplares, que atualmente está preser-
vada no acervo da Coleção Entomológi-
ca. Pela importância de suas pesquisas,
várias espécies foram descritas para ho-
menagear o autor do famoso tratado In-
setos do Brasil. Dentre elas estão as
espécies Lutzomyia costalimai (Mangabei-
ra, 1942); Wyeomyia limai (Lane & Cer-
queira, 1942); Simulium costalimai (Vargas
& Martinez Palacios, 1946); e Triatoma
costalimai (Verano & Galvão, 1959).

Panorama da
biodiversidade

Com mais  de 300
exemplares, a mostra Bi-
odiversidade entomológi-
ca reúne espécimes de
todas as ordens que com-
põem o grupo dos inse-
tos. Além de conhecer
um panorama da fauna
brasileira, os visitantes
podem observar espéci-
mes de grande valor his-

tórico, coletados durante expedições
científicas realizadas por pesquisa-
dores do IOC pelo Brasil desde o iní-
c io do século 20. A exposição
encanta pela beleza estética e pelo
contraste entre as características dos
diferentes grupos de insetos.

Como visitar
As visitas à Sala de Exposição En-

tomológica Costa Lima são organiza-
das pelo Museu da Vida da Casa de
Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz). O es-
paço funciona de terça a sexta-feira,
das 9h às 16h30, e aos sábados das
10h às 16h. As visitas de grupos es-
colares ou com mais de dez pessoas
devem ser agendadas. Os visitantes
individuais e grupos com até dez pes-
soas não precisam fazer agendamen-
to e podem se dirigir diretamente ao
Centro de Recepção, que fica próxi-
mo da portaria principal da Fiocruz
(Avenida Brasil 4.365, em Mangui-
nhos). Aos sábados não é necessário
agendar as visitas. Para mais informa-
ções acesse o site do Museu da Vida
(http://www.museudavida.fiocruz.br/).
Também é possível entrar em contato
por telefone (21) 2590-6747 ou e-mail
recepcaomv@coc.fiocruz.br.

Com mais de 300 exemplares, a
mostra Biodiversidade entomológica
reúne espécimes de todas as ordens
que compõem o grupo dos insetos
(Foto: Peter Ilicciev)

O espaço funciona de terça-feira a sábado (Foto: Peter Illicev)

RM 40 - PARTE RODRIGO [help].pmd 02/10/2018, 16:2434



35R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   O U T U B R O  D E  2 0 1 8

RM 40 - PARTE RODRIGO [help].pmd 02/10/2018, 16:2435



R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   O U T U B R O  D E  2 0 1 836

BRASIL

Fiocruz inaugurou suas
novas instalações no
Ceará, construídas em
um terreno de 32 hec-
tares cedido pelo go-

verno do estado e situado no Polo
Industrial e Tecnológico da Saúde
(Pits), no município de Eusébio, li-
mítrofe com Fortaleza. A Fiocruz
Ceará terá a primeira unidade de
produção da Fundação fora do Rio
de Janeiro, o Centro Tecnológico de
Plataformas Vegetais (CTPV). Será
ainda o primeiro parque do Brasil a
integrar projetos de inovação tecno-
lógica na produção de medicamen-
tos, insumos e diagnósticos, para
atender da saúde básica à medici-
na de alta complexidade.

Para o governador do Ceará,
Camilo Santana, com a Fiocruz e o
Pits o estado se insere no centro dos
avanços em saúde pública no Bra-
sil. “Nenhum país se desenvolve
sem investir em pesquisa e tecnolo-
gia. Esse é o caminho, um divisor
de águas para o Ceará e um marco
importante que muito nos honra”.
Entre as obras estruturais do estado
para a região estão os quase 14
quilômetros da rodovia CE-010 que
levam até o Pits e o acesso local até
a sede da Fiocruz, feito pela Secre-
taria da Infraestrutura do Ceará.

A presidente da Fiocruz, Nísia
Trindade Lima, classificou a inau-
guração da sede como um marco
para o estado e para o Brasil. “Nos-

A
sa visão é a de construirmos um
novo modelo econômico que nos
ajude a pensar um projeto de país
soberano e mais justo”. Ela citou
projetos em andamento em diag-
nósticos e produção de biofármacos,
em parceria com instituições esta-
duais. O prefeito de Eusébio, Aci-
lon Gonçalves, frisou os esforços de
todos os que trabalharam para a
construção do equipamento. Segun-
do ele, a Fiocruz se tornou referên-
cia no município. “Posso dizer que
temos o maior polo tecnológico de
saúde do Brasil”.

O projeto da nova sede no Ceará
foi idealizado há mais de uma déca-
da, a partir de uma visão da ciência,
tecnologia e inovação como pilares
fundamentais para a redução das de-
sigualdades regionais brasileiras. A
criação da Fiocruz Ceará se deu por
meio de esforços da Fundação, dos
governos do estado e do município
de Eusébio, além de universidades
cearenses, e tem como objetivo pro-
duzir novas abordagens, alternativas
e inovações que favoreçam a conso-
lidação do SUS e, em consequência,
promovam inclusão social e fortale-
cimento da democracia. Um dos ob-
jetivos da implantação do Centro
Tecnológico de Plataformas Vegetais,
por meio do Instituto de Tecnologia
em Imunobiológicos (Bio-Mangui-
nhos/Fiocruz), é contribuir para o in-
cremento do Complexo Econômico
Industrial da Saúde e estimular o de-

senvolvimento local sustentável no
entorno do empreendimento, no Ce-
ará e no Nordeste.

O polo do Ceará vai usar maté-
rias-primas do bioma nordestino
para desenvolver produtos inovado-
res. O novo Centro Tecnológico será
dedicado à produção de vacinas e
outros biofármacos a partir de pla-
taformas vegetais, sendo a primei-
ra unidade do gênero na Fiocruz.
Uma linha de ação é a produção de
um biofármaco, a partir de células
de cenoura, para tratamento da do-
ença de Gaucher (enfermidade ge-
nética rara que causa aumento do
baço e do fígado).
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A área de doenças degenerati-
vas é outra que está na mira da Fio-
cruz para futuras pesquisas na
unidade. A expectativa é atrair ou-
tros empreendimentos e parcerias na
área acadêmica e empresarial, in-
cluindo startups. A sede do Ceará
tem um prédio para ensino, com
capacidade para 560 alunos, e ou-
tro para pesquisas, com 15 labora-
tórios — dois deles com nível de
biossegurança elevado.

O investimento na nova sede foi
de R$ 180 milhões. De acordo com
o diretor da Fiocruz Ceará, Antônio
Carlile Lavor, o projeto também pre-
vê “o desenvolvimento de pesqui-
sas e produção compartilhada de
conhecimentos, com foco nas po-
pulações do campo, da floresta, das
águas e de regiões urbanas vulne-
ráveis, além das relações da Fiocruz
com o município de Eusébio, onde
está instalada, com a sua popula-
ção e seu ambiente”.

Desenvolvimento
tecnológico

O Ceará se mostrou um local estra-
tégico para consolidação da Fiocruz na
região, assim como para a distribuição
de tecnologias – cerca de 75% de sua
população é dependente exclusivamen-
te do SUS. O estado é pioneiro no Brasil
no desenvolvimento dos programas de
Agentes Comunitários de Saúde e Saú-
de da Família. A implantação da unida-
de no estado se iniciou com a criação do
Polo Industrial e Tecnológico da Saúde,
do qual a Fiocruz é a instituição-âncora.

A chegada da Fundação ao Ceará
mostrou o potencial para crescimento da
economia por meio do setor industrial da
saúde, o que levou a Agência de Desen-

volvimento do Estado do Ceará (Adece)
a instituir uma Diretoria de Saúde. Segun-
do Lavor, o Brasil apresenta uma forte
dependência de importação dos produ-
tos para a saúde, tanto na linha de fár-
macos e medicamentos quanto insumos
para laboratórios e equipamentos. “Há
um campo aberto para o crescimento do
setor industrial para a saúde”, disse.

Espera-se que a nova base científica
e tecnológica da região atraia indústrias
e também estimule o crescimento e a cri-
ação de indústrias locais, levando ao de-
senvolvimento do mercado de saúde
regional e ao fortalecimento do Polo In-
dustrial e Tecnológico da Saúde. Para
chegar a estes objetivos, definiu-se como
áreas prioritárias para a atuação da Fio-
cruz Ceará o fortalecimento da Estraté-
gia de Saúde da Família, por meio da

Estudantes visitam instalações da
Fiocruz Ceará, em Eusébio (Foto:
Marcos Studart/Governo do Ceará)
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qualificação dos professores e pes-
quisadores, e o desenvolvimento indus-
trial na área de saúde, dirigido para a
produção de medicamentos, equipa-
mentos e outros insumos.

Saúde e
ambiente

Um dos focos da Fiocruz Ceará é a
área de saúde e ambiente. O setor de-
senvolve ações de pesquisa, ensino, co-
operação e produção compartilhada de
conhecimentos com foco nas populações
do campo, da floresta, das águas e de
áreas urbanas vulneráveis, priorizando os
seguintes eixos: impactos de grandes
empreendimentos; saúde, saneamento,
água e direitos humanos; atenção pri-
mária em saúde, ambiente e trabalho; e
formas sustentáveis de usufruto do terri-
tório e sua relação com a saúde.

A Rede de Saúde, Água, Saneamen-
to e Direitos humanos para o Semiárido,
liderada pela Fiocruz Ceará em parceria
com instituições acadêmicas e movimen-
tos sociais, desenvolve um projeto que
tem como uma de suas ações a organi-
zação de uma especialização em edu-
cação popular, promoção e vigilância da
saúde no contexto da convivência com
o semiárido. Esse projeto é financiado
pelo Ministério da Saúde e teve início
em 2018, com previsão de lançamento
do edital para participação no curso em
agosto, sendo potencializado pelas re-
des de Educação Popular e Agroecolo-
gia/Convivência com o Semiárido.

Outra ação estratégica é o projeto
de pesquisa Ação no Entorno do Polo
Industrial e Tecnológico da Saúde: Inter-
faces entre a Comunidade, Território e a
Saúde da Família, Ambiente e Trabalho.
O projeto teve início em 2017 e gerou
vários subprojetos: Avaliação da Inserção
da Saúde nos Estudos Ambientais do Pits;
Intersetorialidade e Participação Social
para a Criação da Unidade de Conser-
vação da Lagoa da Precabura; Resistên-
cia Cruzada Agrotóxicos-Antibiótico na
Avaliação dos Impactos Ambientais de
Diferentes Sistemas de Manejo Agríco-
la, Estudo de Caso em Eusébio; e Aci-
dentes de Trabalho – Estudo Qualitativo
das Práticas dos ACs em Eusébio.

O Observatório de Saúde das Popula-
ções do Campo, da Floresta e das Águas

(Obteia) é uma parceria com o Nesp/UnB.
Em 2018 vão ocorrer devolutivas de pes-
quisa em dez territórios (Tauá-CE, Ilha de
Maré-BA e Nova Santa Rita-RS, estas já
realizadas; e Rio Verde-GO, Cumbe-CE,
Melgaço-PA, Quilombo do Campinho-RJ,
Vale do São Francisco-PE, Grão Mogol-MG
e Babaçulândia-TO). Dentre os projetos de
pesquisa do Obteia no Ceará estão a Pes-
quisa Avaliativa da Implementação da
Política Nacional de Saúde Integral das Po-
pulações do Campo, da Floresta e das
Águas (PNSIPCFA) – Dados Quantitativos;
Revisão Integrativa de 2000 a 2017 de In-
dicadores Qualitativos em Saúde Rural; e
Análise da Saúde e da Estratégia da Saú-
de da Família da População do Campo,
da Floresta e das Águas na Visão dos Mo-
vimentos Populares do Ceará. Também está

sendo desenvolvida uma parceria com a
Área de Saúde da Família da Fiocruz Cea-
rá no Desenvolvimento do Projeto de Ava-
liação do Impacto na Saúde do Complexo
Industrial e Portuário do Pecém, por meio
de oficinas de cartografia social envolven-
do mais de 30 comunidades.

Como novas perspectivas destacam-
se a criação do Grupo de Estudos e Pes-
quisas Participativas em Saúde (Gepps) e
o desenvolvimento de capacidade analí-
tica para a Fiocruz Ceará atuar sobre a
temática dos agrotóxicos e a qualidade
de água na perspectiva da toxicologia.
Entre os eventos estratégicos da semana
de inauguração do campus da Fiocruz
Ceará foram promovidos o Seminário In-
ternacional Seca e Saúde e a 2a Jornada
de Saúde e Ambiente.

O governador do Ceará, Camilo Santana, e a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade
Lima, na inauguração das novas instalações (Foto: Marcos Studart/Governo do Ceará)

A sede do Ceará terá um prédio para ensino, com
capacidade para 560 alunos, e outro para pesquisas, com
15 laboratórios (Foto: Marcos Studart/Governo do Ceará)
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magine poder fazer
buscas conjuntas por
currículos da Platafor-
ma Lattes e, a partir
desta seleção, obter in-

formações sobre os tipos de investiga-
ções desenvolvidas nas unidades da
Fiocruz e em outras instituições. Ou, ain-
da, saber quantos e quais são os pesqui-
sadores que trabalham em determinada
área ou seus temas de investigação.
Desenvolvida a partir de um projeto en-
tre Fiocruz Brasília, Universidade Fede-
ral do ABC e Universidade de Brasília
(UnB), a plataforma e-Lattes oferece uma
série de funcionalidades que possibilitam
a análise curricular e a sistematização
de dados de pesquisa de forma agrega-
da e simultânea.

Para o coordenador de Integração
Estratégica da Fiocruz Brasília, Wagner
Martins, a inovação em ferramentas de
gestão de ciência, tecnologia e informa-

I
ção é cada vez mais necessária ao novo
modo de se fazer ciência, em redes coo-
perativas. Acrescenta ainda que a mu-
dança da dinâmica de produção de
informação, cada vez mais rápida, torna
necessária a organização da gestão para
que a produção científica consiga alcan-
çar os objetivos da sociedade que a finan-
cia. “O e-Lattes assume uma grande
importância para a gestão de pesquisa na
Fiocruz, possibilitando a formação de re-
des cooperativas e a direcionalidade para
projetos das unidades, além de ser um ins-
trumento de sistematização de informa-
ções sobre o processo de produção
científica da Fundação, aumentando, as-
sim, a capacidade de gestão institucional”.

A ferramenta web proporciona um
serviço aberto para processamento e reali-
zação de consultas de currículos de forma
inteligente. “O e-Lattes surge do modelo
de gestão de rede de C&T que estamos
desenvolvendo na Fiocruz Brasília que usa

Nayane Taniguchi

INFORMAÇÃO

a análise de redes para facilitar a integra-
ção de competências e conhecimentos. Por
isso, contamos com especialistas no tema:
o Jesus Mena-Chalco [Universidade Fede-
ral do ABC], que já trabalhava coletando
dados do Lattes, e o Ricardo Sampaio, que
trabalha no Colaboratório de Ciência, Tec-
nologia e Sociedade da Fiocruz Brasília com
análise de redes sociais e cienciometria,
pelos projetos Plataforma de Longo Prazo
da Zika e o Governança de Rede Leishma-
niose para a construção dessa solução”,
acrescenta Martins.

Para o vice-presidente de Educação,
Informação e Comunicação da Fiocruz,
Manoel Barral Netto, o e-Lattes possibili-
ta uma visão da produção científica de
grupos de pesquisadores e permite uma
análise de tendências de produção cientí-
fica, padrões de colaboração, entre ou-
tros. “Nossa proposta é usar o e-Lattes
para fornecer informações aos cursos so-
bre o padrão da produção dos seus pro-
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fessores e facilitar o acompanhamento de
tendências sobre temas predominantes da
produção”, diz. Barral destaca ainda a pos-
sibilidade de cooperação entre cursos,
unidades da Fiocruz e de colaborações
externas, nacionais e internacionais. “O
e-Lattes também será um instrumento útil
para conhecer melhor o padrão da co-
publicação docente-discente”, ressalta.

Atualmente, segundo dados de janei-
ro de 2018, a base de dados tem 35 mil
currículos atualizados de servidores, cola-
boradores, orientadores e orientandos que
integram o universo da Fiocruz. Ricardo
Sampaio explica que o e-Lattes é uma
evolução do ScriptLattes, projeto de sof-
tware livre idealizado por Mena-Chalco
para extração e visualização de conheci-
mento a partir de currículos Lattes.

“O e-Lattes auxilia a análise de um
conjunto de currículos, por área, tema e
instituição, por exemplo, armazenados na
plataforma Lattes, que hoje permite ape-
nas a busca individual dos documentos.
Antes, não era possível fazer uma análise
conjunta desses currículos, por esses tipos
de busca”, explica Sampaio. Além desses
dados, há também informações agrega-
das por temas, como zika, que envolvem
pesquisas com pessoas da Fiocruz e de
outras instituições. “A ideia é que sejam
incorporados outros temas, como dengue
e leishmaniose. Esses universos temáticos
serão mantidos de acordo com as necessi-
dades das pesquisas”, afirma Sampaio.

Diferenciais
Entre as vantagens do e-Lattes

merece destaque a possibilidade de se
avaliar e monitorar a produção cientí-
fica da instituição, como fazer uma
avaliação do perfil acadêmico acerca
do ensino, da produção do conheci-
mento para o corpo discente e identifi-
car novos perfis de investigação. Como
auxílio à gestão, a plataforma permite
avaliar o quadro de servidores e obser-
var a necessidade de contratação de
novos pesquisadores ou de colabora-
dores de determinada área; perceber
se há crescimento maior ou menor de
uma área de pesquisa; e avaliar se os
temas dos cursos ministrados seguem
as linhas de investigação em expan-
são na instituição.

Entre as funcionalidades, a plata-
forma permite a análise a partir de al-
guns indicadores e a avaliação de
perfis acadêmicos. É possível localizar,
por exemplo, todos os pesquisadores
de uma unidade da Fiocruz e realizar
cruzamentos e análises diversas con-
forme sua produtividade em pesqui-
sa. A plataforma também faz a
consulta por temas. O e-Lattes permi-
te ainda que a partir de todos os currí-
culos se verifiquem as informações
descritivas sobre as publicações, ori-
entações e projetos para observar as
atividades de ensino realizadas em um
determinado período e avaliar os pro-
jetos de pesquisa em curso.

Além das funcionalidades desta-
cadas pelos criadores da plataforma,
Sampaio ressalta outra característi-
ca do e-Lattes: a checagem para
evitar a duplicação de informações.
Se há um artigo científico com au-
toria conjunta, ou mesmo uma ori-
entação ou projeto de pesquisa
envolvendo mais de um pesquisa-
dor, este dado aparece nos currícu-
los Lattes de todos os seus autores,
e essa publicação teria uma conta-
gem duplicada, no total das publi-
cações  da F iocruz.  O e-Lat tes
considera cada publicação apenas
uma única vez, evitando contagens
repetidas e superestimação da pro-
dutividade institucional.

É possível fazer mapeamentos vol-
tados para a colaboração científica, ou
seja, identificar pesquisadores que já
trabalharam colaborativamente dentro
de um universo específico, elaborar
mapas de genealogia acadêmica e ob-
ter informações sobre orientandos e
outros orientadores envolvidos em cada
projeto. “Desta forma, tem-se o ‘filho’,
o ‘neto’, o ‘bisneto’ de uma orienta-
ção, sendo possível identificar, por
exemplo, o surgimento de uma corrente
de pensamento ou de uma linha de
estudos em determinada área. Por
exemplo: será que existem áreas do
conhecimento que têm uma mudança
de conhecimento grande ou elas se
mantêm no mesmo padrão durante os
anos?”, indaga Sampaio.

Como acessar?
Basta utilizar o endereço elattes.com.br.

A ferramenta está inserida na plataforma
Ágora. Atualmente há três perfis e qual-
quer um deles possibilita visualizar as aná-
lises já disponíveis, sobre as unidades da
Fiocruz. No segundo tipo de perfil (usuá-
rio) o cadastrado pode fazer qualquer aná-
lise da sua área/tema de interesse. O
terceiro perfil (administrador) permite al-
terar os tipos de análise. As análises
temporárias são elaboradas pelo per-
fil usuário e permanecem na platafor-
ma por tempo limitado (cerca de uma
semana). As análises permanentes são
mais utilizadas para análises contínu-
as e voltadas para a gestão.

Saiba mais

O e-Lattes foi lançado durante a
I Semana de Divulgação Cientí-
fica da Fiocruz Brasília.

A Plataforma Lattes é um siste-
ma de informação curricular, dis-
ponibilizado pelo Conselho
Nacional de Pesquisa Científica
e Tecnológica (CNPq) e que per-
mite o registro curricular dos
pesquisadores. Atualmente, con-
ta com mais de 5 milhões de
currículos cadastrados.
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AMBIENTE

Fórum Alternativo Mundial das Águas
(Fama 2018), protagonizado por
movimentos sociais, lideranças
populares, grupos sociais e institui-
ções reunidos em torno do que há
de inegociável a respeito da água
(Foto: Rosilene Miliotti/Fase)
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Brasil sediou pela pri-
meira vez em 2018
dois eventos de escala
internacional abordan-
do o direito à água sob

diferentes perspectivas: o Fórum Mun-
dial da Água – convocado pelo Con-
selho Mundial da Água, formado por
300 organizações, entre ministérios,
agências reguladoras, bancos, comi-
tês – e o Fórum Alternativo Mundial
das Águas (Fama 2018), protagoniza-
do por movimentos sociais, lideranças
populares, grupos sociais e instituições
reunidos em torno do que há de ine-
gociável a respeito da água – sua di-
mensão humanitária e cidadã. A
Fiocruz esteve presente em ambos os
eventos e, enquanto instituição estra-
tégica de Estado no campo da saúde
pública, reforçou perspectiva vital ao
debate: água é vida e o direito a ela
precisa ser garantido. A partir da par-
ticipação no Fama, a Fundação – por
meio de sua Vice-Presidência de Am-
biente, Atenção e Promoção da Saú-
de (VPAAPS) – estruturou o Grupo de
Trabalho GT da Água para orientar po-
líticas e elaborar estratégias de ação
curto, médio e longo prazo.

O indicativo da urgência de arti-
cular ações existentes já havia apare-
cido no IV Seminário Saúde Ambiente
e Sustentabilidade da Fiocruz, reali-
zado em 2017, segundo o vice-presi-
dente (VPAAPS) Marco Menezes. Dois
temas inter-relacionados se destaca-
ram: a água, na perspectiva dos di-
reitos humanos e cidadania, e a
agroecologia. Ambos, discutidos e lis-
tados nas diretrizes aprovadas no VIII
Congresso Interno da Fiocruz. “Em
2018, esses temas estão no plano de
trabalho e metas da Presidência da
Fiocruz, que vem implementando em
suas atividades uma dinâmica de tra-
balho que se contrapõe à perspectiva
da água como mercadoria”, explicou
Menezes. A construção de um pro-
grama interinstitucional entre Fiocruz,
universidades, movimentos sociais e
organizações de base comunitárias
para a superação do quadro de ini-
quidades na sub-bacia do Canal do
Cunha, no Rio de Janeiro, foi um dos

O
Luiza Gomes

encaminhamentos do seminário Da
nascente à foz: participação social e
uso dos recursos hídricos, realizado
pela Coordenação de Cooperação
Social da Presidência e Observatório
da Sub-Bacia Hidrográfica do Canal do
Cunha, na Escola Nacional de Saúde
Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz).

Na presença de pesquisadores da
Fundação e representante da Associa-
ção Pró-Gestão das Águas da Bacia Hi-
drográfica do Rio Paraíba do Sul
(Agevap), ficou indicada a captação de
recursos junto ao Fundo Estadual de Re-
cursos Hídricos (FUNDRHI) para viabili-
zar o programa, por meio da parceria
com o Comitê de Bacia Hidrográfica da
Baía de Guanabara (CBH-BG). O evento
foi organizado em parceria com o CBH-
BG, Fórum Alternativo Mundial das Águas
e apoio da Ensp e VPAAPS. A sub-bacia
do Canal do Cunha concentra cerca de
130 territórios de favelas e é uma das
mais degradadas da Baía de Guanaba-
ra, de acordo com a tese Degradação
ambiental e perspectivas de saúde: um
olhar retrospectivo sobre a sub-bacia hi-
drográfica do canal do Cunha, de auto-
ria de Luís Cesar Peruci do Amaral,
mestre em saúde pública pela Ensp.

Ainda em março, durante o Fórum
Alternativo Mundial da Água (Fama), fo-
ram lançadas as páginas das redes soci-
ais do projeto Beiras d’Água, que é fruto
de pesquisa desenvolvida pela Fiocruz
Pernambuco, sob a coordenação do pes-
quisador André Monteiro. O Beiras d’Água
é um acervo colaborativo de conteúdo
audiovisual da Bacia do São Francisco e
de seus canais de transposição.

Política Nacional
de Recursos Hídricos

A discussão se acirra provocada
ainda por uma proposta de alteração
da Política Nacional dos Recursos Hí-
dricos em tramitação no Congresso
Nacional: o projeto de Lei 495/2017,
de autoria do senador Tasso Jereissa-
ti (PSDB-CE), que propõe a criação
dos “mercados de água” – situação
em que o direito de uso sobre corpos
hídricos e fontes de água seria passí-

vel de ser vendido e comprado, em
contexto de crise hídrica. Em consul-
ta pública online do site do Senado
Federal, 76.173 votantes se manifes-
taram contrários à proposta; 724, a
favor. Os dados foram apurados em
18 de abril.

A privatização das companhias
estaduais de saneamento básico
também está na agenda do governo
federal. No ano passado, o presiden-
te Michel Temer editou uma medi-
da provisória que estabeleceu novas
regras para realizar as Parcerias Pú-
blico-Privadas (PPPs), concessões e
privatizações.

Suyá Quintslr, mestre em Ciência
Ambiental (PGCA/UFF) e doutoranda
em Planejamento Urbano e Regional
(IPPUR/UFRJ), foi uma das palestran-
tes do seminário Da nascente à Foz:
participação social e uso dos recursos
hídricos. Ela esclarece que a medida
acelera o processo de financeirização
do saneamento e, ao contrário do que
argumentam os favoráveis à medida,
acaba implicando em uma redução
dos investimentos em infraestrutura e
consequente precarização do serviço.

Privatização do
saneamento básico

“Quando uma empresa privada
assume o saneamento de uma região
ela cobra tarifa, arrecada, mas não
reinveste tudo justamente porque
tem a premissa de gerar lucro para
os acionistas”, disse Suyá. Segundo
ela, o recurso arrecadado que pode-
ria servir para ampliação da rede de
coleta e distribuição de esgoto, redu-
zir a tarifa, tornando-a mais acessível
às famílias e territórios empobrecidos,
não retorna à população como me-
lhoria do serviço.

Ao mesmo tempo, a interposição
de um ente privado para cumprimen-
to de uma obrigação original do po-
der público impõe dificuldade de
outra natureza. “Quando as pessoas
não pagam, a empresa privada tem
mais facilidade para cortar água, ape-
sar de ser uma decisão juridicamen-
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te delicada. A empresa pública, por
ser vinculada ao governo estadual,
está mais suscetível à pressão popu-
lar e de políticos”, continuou.

No campo das convenções inter-
nacionais, o direito à água limpa e
ao saneamento básico é um dos Ob-
jetivos do Desenvolvimento Susten-
tável da Agenda 2030, que irmana
as nações signatárias no compromis-
so de assegurar condições dignas de
vida e saúde para “todas e todos”,
conforme afirma o documento.

Em abril, Leo Heller, relator es-
pecial do Direito Humano à Água e
ao Esgotamento Sanitário das Nações
Unidas e pesquisador do Instituto René
Rachou (IRR/Fiocruz Minas) deu uma
entrevista ao site do Centro de Estu-
dos Estratégicos da Fiocruz sobre o
assunto. “É como se o Estado esti-
vesse se afastando da obrigação cons-
titucional de promover saneamento
para assumir, apenas, a função de
criar situações favoráveis para a atu-
ação privada”, analisou.

Na entrevista, ele explicou que o
Plano Nacional de Saneamento Bási-
co (Plansab) foi lançado em 2013,
com metas previstas para até o ano
de 2033, e prevê o incremento do

acesso da população brasileira à água
potável e ao esgotamento sanitário.
Para Heller, o grande desafio é que
hoje o Brasil passa por uma desconti-
nuidade em relação às políticas an-
teriores. “Eu vejo com bastante
preocupação esta mudança tão brus-
ca e tão ampla no direcionamento
das políticas públicas do setor, que
são muito complexas e requerem es-
tabilidade e tempo de execução para
gerar resultados expressivos. Descon-
tinuidades deste porte desmobilizam
fortemente o setor”.

Participação social

A atuação da sociedade civil nos es-
paços de participação previstos pela
Política Nacional de Recursos Hídricos é
decisiva, como afirmou a geógrafa Re-
jany Ferreira, membro-fundadora do Ob-
servatório da Sub-Bacia Hidrográfica do
Canal do Cunha e trabalhadora da Co-
operação Social da Presidência. A par-
tir da sua experiência como integrante
do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía
de Guanabara, ela esclarece a seguir
os mecanismos de controle social pre-
vistos na legislação brasileira das águas.

Quais as leis e políticas referen-
tes aos recursos hídricos e ao sanea-
mento básico que preveem espaços
de participação?

Rejany Ferreira: A Política Nacio-
nal Recursos Hídricos tem como um de
seus fundamentos a descentralização
do gerenciamento das águas, com a
participação do Poder Público, dos usu-
ários e das comunidades. E essa parti-
cipação se dá nos Comitês de Bacia
Hidrográfica e nos Conselhos Estadu-
ais de Recursos Hídricos.

Também na Lei 11.445/2007, que
trata do saneamento básico, em seus
artigos 2º, 9º, 11º, 47º obriga que se-
jam estabelecidos mecanismos de con-
trole social, realização de audiências e
consultas públicas em editais de licita-
ção, nas atividades de planejamento,
regulação e fiscalização dos serviços
dessa natureza. A participação de or-
ganizações da sociedade civil é previs-
ta também em órgãos colegiados de
caráter consultivo, ou seja, em que a
população pode ser ouvida em relação
a um tema ou decisão em pauta.

Quais são os lugares de partici-
pação e deliberação relativas aos re-
cursos hídricos?

A atuação da sociedade civil nos
espaços de participação previstos
pela Política Nacional de Recursos
Hídricos é decisiva (Foto: Webert
da Cruz/Fama 2018)
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Rejany: A sociedade pode par-
ticipar de instâncias consultivas e das
deliberativas (que envolvem a toma-
da de decisão). Os comitês de baci-
as hidrográficas têm configuração
tripartite, isto é, formados pelo po-
der público, usuário e a sociedade
civil organizada. As reuniões do co-
mitê são abertas, todos os presen-
tes têm dire i to a voz – sendo
vinculados ou não a alguma organi-
zação –, e o direito a voto é exclusi-
vo dos integrantes do Comitê.

O poder público é formado por
instituições dos governos federal,
estadual e municipal; o que chama-
mos de “usuários” é definido por
empresas e também associações,
como a de pescadores e agriculto-
res; já a sociedade civil é represen-
tada por organizações formais, com
CNPJ e que desenvolvam ações nas
áreas c i rcunscr i tas  pela Bacia.

Exemplificando, o Comitê da Bacia
Hidrográfica da Baía de Guanabara
(CBH-BG) compreende 16 municípi-
os e é formado por 6 subcomitês: os
do Trecho Leste e do Trecho Oeste
da Baía de Guanabara; Lagoa Rodri-
go de Freitas; Lagunar de Jacarepa-
guá; Lagunar Maricá-Guarapina;
Lagunar Itaipu-Piratininga. A parti-
cipação ocorre nesses subcomitês e
de forma semelhante - quanto à sua
composição - nos Conselhos Esta-
duais de Recursos Hídricos (Cerhi),
que também prevê a participação
da sociedade civil organizada para
implementação das diretrizes da Po-
lítica Estadual de Recursos Hídricos.

Como é possível participar des-
ses espaços, como os comitês de
bacia hidrográfica?

Rejany: Para ter direito a voto
nas plenárias é preciso que as orga-

nizações sociais se candidatem e pas-
sem pelo processo eleitoral que ocor-
re a cada dois anos. Mas, por se
tratarem de reuniões públicas, todos
podem e devem participar enquanto
pessoas física, e se valer desses es-
paços para expor suas demandas para
plenária do Comitê.

Um exemplo: há dois anos, al-
gumas pessoas de Cachoeiras de
Macacu levaram ao Comitê da Bacia
Hidrográfica da Baía de Guanabara
uma dificuldade que a população da
região estava tendo com as barra-
gens. A partir disso, ações foram
elaboradas e atitudes tomadas para
solucionar a questão. A participa-
ção social nesses espaços se mos-
tra muito importante, pois quando
há conflitos e violações que envol-
vam os recursos hídricos, uma im-
portante instância de resolução é
justamente o Comitê.

As reuniões dos comitês são
abertas e todos os presentes têm
direito a voz, sendo vinculados ou
não a alguma organização
(Foto: Rosilene Miliotti/Fase)
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CIDADANIA

m um cenário em que
as áreas de saúde, ciên-
cia e tecnologia sentem
agudamente as restri-
ções impostas por cortes

em seus orçamentos, a organização, no
final de julho, do 12º Congresso Brasileiro
de Saúde Coletiva (Abrascão) encarou o
desafio de reunir mais de 3 mil institui-
ções, entre universidades e centros de pes-
quisas públicas e privadas, conselhos de
saúde, além de secretarias municipais e
estaduais, governo federal e movimentos
sociais pela primeira vez no campus de
Manguinhos da Fiocruz. Foram mais de 8
mil pessoas circulando pela sede da Fun-
dação para elaborar estratégias coletiva-
mente e fortalecer as redes de pesquisa,
ensino, educação popular e as lutas soci-
ais do campo da saúde pública frente aos
tempos atuais. Realizado em um país de
proporções continentais, referenciado
como expressão viva da biodiversidade e
variedade étnica de um povo, o Abras-
cão buscou refletir essa característica de
forma plural e com demarcado compro-
misso ético com grupos sociais historica-
mente minorizados, com os povos e
saberes tradicionais, e os movimentos
sociais. Na abertura houve uma home-
nagem à vereadora assassinada Marielle
Franco. A irmã dela, Anielle Silva, rece-
beu a homenagem em nome da família.

Viabilizado quase exclusivamente
com recursos da própria Associação
Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco)
– cerca de 70%, e o restante de par-
ceiros institucionais –, a realização do
12º Congresso Brasileiro de Saúde Co-
letivo buscou dar vida e materialidade

E
Luiza Gomes

O 12º Abrascão reuniu mais de 3 mil instituições,
entre universidades, centros de pesquisa,
conselhos de saúde, secretarias municipais e
estaduais, governo federal e movimentos sociais
(Foto: Peter Ilicciev)
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ao seu aspecto político dando atenção
especial à questão do acesso, mas não
se restringindo a ele. Seja na progra-
mação científica, na curadoria das ati-
vidades culturais, à escolha dos
empreendimentos e movimentos res-
ponsáveis pela alimentação, a comis-
são organizadora do Abrascão buscou
contemplar a rica diversidade de pú-
blicos e temáticas subentendida nos de-
bates do campo da saúde coletiva.

Dos 7.562 inscritos, cerca de
20% do público acessou o Congres-
so por intermédio de isenções
(1.408 não precisaram pagar). Des-
tes, 170 isenções foram concedidas
pela organização do Abrascão a
Agentes Comunitários de Saúde
(ACS), membros do Conselho Ges-
tor Intersetorial (CGI) – Teias-Man-
guinhos, pequenos agricultores,
movimentos sindicais, movimento
de Saúde do Trabalhador, membros
da Frente contra a Privatização do
SUS, movimentos de Manguinhos,
educadores do programa Educação
Popular em Saúde EdPopSUS, da
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Escola Politécnica de Saúde Joa-
quim Venâncio), entre outros. A par-
ticipação teve certificação emitida
pela Abrasco. Os mais de 400 mo-
nitores que atuaram voluntariamen-
te no Congresso – graduandos ou
pós-graduandos na área de saúde
coletiva – que vieram de diferentes
estados brasileiros também obtive-
ram isenção, bem como aqueles
que subscreveram seus trabalhos.

Ao longo dos quatro dias, 139
visitantes circularam no evento e
participaram das atividades das ten-
das Paulo Freire e Marielle Franco.
Entraram nessa categoria aqueles
que vieram em apenas alguns dos
dias de congresso. Esses também ti-
veram acesso garantido aos deba-
tes. Foi o caso de membros de
organizações do território, movi-
mento de pequenos agricultores, ex-
educandos do curso técnico de
Agente Comunitário de Saúde ou do
EdPopSUS e ACS já formados. As
informações são da organização da
Tenda Paulo Freire.

Programação
De 136 mesas-redondas, 25 delas

tiveram participação da sociedade ci-
vil organizada a partir de movimentos
sociais, ONGs, institutos, coletivos, fó-
runs sociais e outras modalidades de
articulação. Isso representa cerca de
20% das mesas. Foram tematizadas
questões implicadas no direito à saú-
de, tais como o direito à cidade e à
terra, as iniquidades sociais e suas ex-
pressões no campo da saúde, a ques-
tão das violências institucionais, da
proteção de dados, das políticas soci-
ais, os direitos da população negra,
LGBTII, dos moradores de periferias,
povos tradicionais, e diferentes olha-
res abrangendo a perspectiva das de-
terminações sociais da saúde – que
constavam não só nas mesas, mas tam-
bém nas comunicações orais e até na
programação cultural.

A curadoria do evento fez a opção
de prestigiar os grupos culturais vindos
de territórios vulnerabilizados da cida-
de do Rio de Janeiro, suas experiências

O presidente da Abrasco, Gastão
Wagner, e a irmã da vereadora Marielle
Franco, Anielle Silva, na homenagem
na abertura do evento (Foto: Abrasco)
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artísticas e linguagens. Um dos critérios
empregados foi a de performances e
ações cujo conteúdo e a estética instigas-
sem a reflexão sobre as condições de vida
do brasileiro. Mais de 40% entre esses
eram oriundos das favelas de Manguinhos,
Complexo do Alemão, da Maré, de bair-
ros da Zona da Leopoldina, Campo Gran-
de e municípios da Baixada Fluminense –
localidades fora do eixo comercial de pro-
dução cultural. Houve intervenções artís-
ticas com o grupo Slam Laje, da Maré;
do Hip Hop Saúde, de Manguinhos; cor-
tejos; maracatu; exposições; shows, en-
tre outros. Uma reportagem de cobertura
sobre a programação cultural do Abras-
cão foi produzida e está disponível no link
https://agencia.fiocruz.br/programacao-
cultural-do-abrascao-pautou-determina-
cao-social-da-saude.

Tenda Paulo Freire
Na definição dos organizadores: um

espaço autogestionado, de construção
coletiva e marcado pela circularidade
de saberes. A Tenda Paulo Freire é par-
te integrante da programação do Abras-
cão e de outros congressos como de
epidemiologia, vigilância, e das confe-
rências de Saúde, configurado, em to-
dos esses, como um espaço aberto e
de livre acesso à população.

Privilegiando os formatos abertos e
as trocas entre as pessoas, a Tenda Pau-
lo Freire teve grande circulação de pes-
soas e excelente adesão aos debates,
segundo organizadores. Os temas cobri-
am desde politica de equidade, saúde
da população negra e LGBTII, além do
trabalhador, diálogos sobre a soberania
alimentar, agroecologia, os saberes po-
pulares e o desmonte do SUS. No últi-
mo dia, a Tenda sediou uma grande
plenária de reflexão sobre os desafios e
horizontes de enfrentamento previstos
pelo movimento de educação popular
em saúde. Os movimentos lá presentes
depois marcharam em cortejo até o en-
cerramento oficial do Congresso na Ten-
da Marielle Franco.

Como parte da programação da Ten-
da, também aconteceu o Espaço de Cui-
dado, com movimentação diária de cerca
de 60 pessoas com atendimentos em Prá-
ticas Integrativas e Complementares em

Saúde (Pics), como reiki, auriculoterapia,
florais e aromaterapia. A programação da
Tenda Paulo Freire foi divulgada pelas mí-
dias institucionais da Fiocruz e Abrasco
na semana do Congresso.

Ações de
comunicação

Como forma de garantir a vocaliza-
ção de narrativas populares acerca dos
temas debatidos, a subcomissão de Co-
municação da Comissão Organizadora
Local realizou um trabalho de sensibili-

zação de jornalistas e editores de veícu-
los de comunicação comunitária, com os
comunicadores de organizações da soci-
edade civil e movimentos sociais sobre a
importância de participarem dos deba-
tes colocados no Congresso. Da progra-
mação de 136 mesas-redondas, foi feita
uma criteriosa seleção de sugestões de
pauta e cobertura direcionadas às áreas
de interesse de cada grupo de mídia.

O Congresso foi noticiado pelo portal
Brasil de Fato, Outras Palavras, coberto pela
Rede TVT do Rio de Janeiro e algumas ati-
vidades transmitidas pelo jornal Fala Man-
guinhos!, além de ter recebido a presença

O Congresso contou com a participação de movimentos de defesa dos direitos e
da saúde indígena, das mulheres, da população LGBTI, das pessoas negras e de
outros grupos vulneráveis (Foto: Abrasco)

Os debates da Tenda Paulo Freire
abordaram políticas de equidade,
diálogos sobre a soberania alimentar,
agroecologia, saberes populares e o
desmonte do SUS (Foto: Abrasco)
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de comunicadores de web rádios universi-
tárias de outros estados, e repórteres do
Portal Gênero e Número (revista/iniciativa
de jornalismo incubada pela Agência Pú-
blica). O Portal Rio On Watch, vinculado à
ONG estrangeira Comunidades Catalisa-
doras, vem publicando entrevistas produ-
zidas pelo editor do Fala Manguinhos!,
Edilano Cavalcanti. A Abrasco, por sua vez,
vem republicando esses materiais reforçan-
do sua circulação, e contribuindo para a
pluralização das vozes propagadas no es-
paço público virtual.

Diversidade
O Congresso contou com a partici-

pação de movimentos de defesa dos
direitos e da saúde indígena, das mu-
lheres, e da população LGBTI, das pes-
soas negras, movimento de pescadores,
petroleiros, relacionados à questão da
terra, das violências, coletivos de co-
municação, movimentos de favelas,
movimentos de educação popular em
saúde, comitês para enfrentamento de
doenças infecciosas e negligenciadas,

de pessoas com deficiência, fóruns so-
ciais, entre outros. Entre as opções de
alimentação oferecidas nos dias de
Congresso, estavam os quintais dos
pequenos agricultores, a produção do
Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST), o Movimento dos
Pequenos Agricultores (MPA), a Via
Campesina e a Rede Carioca de Agri-
cultura Urbana.

16ª Conferência
Nacional de Saúde

Considerada o maior evento de par-
ticipação social do Brasil, a Conferên-
cia Nacional de Saúde lançou sua 16ª
edição durante o Abrascão. Com o
tema Democracia e saúde: saúde como
direito e consolidação e financiamento
do SUS, a conferência também está
sendo chamada de “8ª + 8”, aludindo
à 8ª Conferência Nacional de Saúde,
realizada em 1986, marco para a de-
mocracia participativa e para a criação
do Sistema Único de Saúde (SUS).

Documento final
A importância da participação so-

cial e das políticas de equidade foram
destacadas no documento construído
pelos participantes do Congresso.
Nele, são reafirmados “a defesa de
uma sociedade democrática, justa,
respeitosa da diversidade, solidária e
orientada pela igualdade, com estra-
tégias de promoção da equidade so-
cial, cultural, territorial, de gênero, de
etnia e o combate a todas as formas
de violência, intolerância, discrimina-
ção, racismo, homofobia, segregação
e exclusão”; “a defesa do direito à
saúde e do Sistema Único de Saúde,
em seu caráter efetivamente público
e universal, como pilar do sistema de
proteção social e um projeto político
da Nação e do povo brasileiro” e “a
defesa da manutenção e avanço na
garantia da integralidade da atenção
a partir das políticas nacionais de saú-
de bucal, mental e de populações das
políticas de equidade – LGBTI, do cam-
po, negra, indígena”.

Ato em defesa do SUS durante
o Abrascão (Foto: Abrasco)
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site Obras Raras Fio-
cruz – Acervo Digital
de Obras Raras e Es-
peciais disponibilizou
em sua plataforma

novas digitalizações da coleção bi-
bliográfica da Comissão Rondon sob
guarda da Biblioteca de Manguinhos.
Podem ser consultados 77 itens que
incluem relatórios, folhetos, confe-

O
André Bezerra

rências, tratados, portarias, dentre
outros que trazem parte da memó-
ria das expedições que percorreram
o interior do Brasil no início do sécu-
lo passado. “Os documentos tratam
da comissão que realizou a instala-
ção de linhas telegráficas para inter-
ligar uma grande parte do interior
do Brasil e envolveu profissionais de
diversas áreas, como astronomia, bo-

FIO DA HISTÓRIA
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tânica, dentre outras”, explica a his-
toriadora Maria Claudia Santiago, da
Seção de Obras Raras. Os relatórios
trazem o nome da Commissão de
Linhas Telegraphicas Estratégicas de
Matto Grosso ao Amazonas e carre-
gam a estampa do ex-libris da Bibli-
oteca do Instituto Oswaldo Cruz,
primeiro acervo da instituição.

Segundo artigo do historiador
Cesar Machado Domingues, o obje-
tivo da iniciativa era o de promover
a integração e ampliar a comunica-
ção da capital com os estados das
atuais regiões Norte e Centro-Oeste
no governo do presidente Affonso
Penna, entre 1906 e 1909. Com o
tempo, foram incorporados estudio-
sos dos mais diferentes campos para
pesquisar os territórios e suas carac-
terísticas naturais e sociais. Logo
passou a ser conhecida como Comis-
são Rondon, incorporando o nome
do marechal Cândido Rondon, em
homenagem a seu comandante.

Um dos destaques do conjunto di-
gitalizado é o relatório Considerações
geraes sobre as condições sanitarias
do Rio Madeira, escrito por Oswaldo
Cruz em 1910. Na apresentação do
volume, ele narra detalhes da expe-
dição científica: “depois das escalas
de Bahia, Pernambuco e Ceará, che-
gámos à cidade de Belém no dia 26
do mesmo mez. Aguardámos ahi con-
ducção para Manáos, que só tivemos
a 29, á vista da greve de foguistas
que se manifestou a bordo do navio
“Acre” que nos deveria conduzir. Du-
rante esse tempo tratámos da ques-
tão da febre amarela” [sic].

Diversidade
iconográfica

“A coleção da Comissão Rondon
traz uma diversidade de achados que
refletem o desenvolvimento científico
da época e faz parte do acervo desde
a origem da Biblioteca de Mangui-
nhos”, relata Maria Claudia. Com a
digitalização, é possível ter uma ideia
geral de toda a coleção, muito con-

sultada por pesquisadores dentro de
áreas de pesquisa mais específicas,
como a etnologia.

Além da informação textual, os
volumes revelam uma diversidade ico-
nográfica. “É possível encontrar foto-
grafias, mapas e algumas ilustrações”,
afirma Rodrigo Méxas, fotógrafo do
Laboratório de Digitalização do Mul-
timeios, serviço do Instituto de Comu-
nicação e Informação Científica e
Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz),
responsável pelo site de Obras Raras.

Parte dessa iconografia foi bas-
tante útil para a pesquisa nas áreas
de etnografia e antropologia visual,
oferecendo um olhar sobre popula-
ções indígenas do Brasil, como a dos

carajás, que dão o título à publica-
ção nº 104 da coleção, de 1945. A
problemática indígena do Brasil, de
1925, publicada pelo Conselho Na-
cional de Proteção Indígena, é ou-
tro destaque.

As obras estão disponíveis, em
acesso aberto, para consulta e do-
wnload  no site  de Obras Raras
(www.obrasraras.fiocruz.br), criado
para preservar e dar visibilidade ao
acervo especial da Fiocruz. O repo-
sitório conta atualmente com mais
de 250 itens digitalizados, a partir
de critérios de seleção como rari-
dade e preciosidade dos itens, con-
tribuindo para preservar também
sua versão física.
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om recursos do progra-
ma Peppe/Peses, oriun-
dos da Financiadora de
Estudos e Projetos (Fi-
nep) e o apoio da Se-

cretaria da Saúde e do Meio Ambiente
do Rio Grande do Sul (SSMARS), a Fio-
cruz fez um convênio, em 1978, para
desenvolver um inquérito epidemiológico
pioneiro no Hemisfério Sul. O estudo teve
como foco a medida da pressão arterial e
outros fatores de risco para doenças crô-
nicas, em amostra estratificada e repre-
sentativa da população adulta (de 20 a

C

FIO DA HISTÓRIA

Inquérito epidemiológico pioneiro no RS foi um marco nos estudos
epidemiológicos sobre doenças cardiovasculares

Há 40 anos...

74 anos) do Rio Grande do Sul. O suporte
administrativo foi providenciado pela Es-
cola de Saúde Pública (ESP) e o de labo-
ratório pelo Instituto de Pesquisas
Biológicas (IPB), ambos da SSMARS. A
pesquisa marcou um novo tempo nos es-
tudos epidemiológicos sobre doenças car-
diovasculares no Brasil devido à sua
metodologia. Os resultados da pesquisa,
além de sua utilidade imediata para o
planejamento de ações de saúde, servi-
ram para numerosos estudos acadêmicos,
teses, publicações e apresentações cien-
tíficas no país e no exterior.

A equipe central da pesquisa foi for-
mada pelo coordenador Eduardo de Aze-
redo Costa (professor de epidemiologia
da Escola Nacional de Saúde Pública da
Fiocruz) e pelo co-coordenador Aloyzio
Achutti (chefe do Serviço de Prevenção
de Doenças Crônico-Degenerativas da
SSMARS). Como coordenadores das equi-
pes de campo estavam Maria do Carmo
Leal e Sérgio Bassanesi (médico da SS-
MARS). O delineamento do estudo uti-
lizou uma amostra probabilística
estratificada baseada no cadastro do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-

O estudo teve como foco a medida
da pressão arterial e outros fatores
de risco para doenças crônicas, em
amostra estratificada e representati-
va da população adulta (Foto:
Virginia Damas/Ensp/Fiocruz)
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ca (IBGE) da qual constavam 2.056 domi-
cílios, nos quais foram examinados 4.565
indivíduos (94,4% do planejado), distri-
buídos por quatro estratos: Porto Alegre,
Cinturão Metropolitano da capital gaú-
cha, Interior Urbano e Interior Rural, com
a assessoria estatística da pesquisadora
Célia Landmann, da Ensp/Fiocruz.

O questionário cobria aspectos demo-
gráficos, socioeconômicos e médicos. A
pressão arterial era aferida ao menos duas
vezes na posição sentada, com cuidados
técnicos para controlar a precisão das
medidas, e diminuir o risco de erro do
observador. Também foram medidos
peso, altura e dobra cutânea e feita a
coleta de uma amostra casual de urina.
Numa sub-amostra aleatória de 647 indi-
víduos um supervisor repetia o questioná-
rio expandido, realizava um exame clínico,
um eletrocardiograma e colhia amostras
de sangue e de urina de 24 horas.

História
A partir de 1976 a SSMARS havia

iniciado um programa de prevenção se-
cundária da hipertensão arterial – pio-
neiro no Brasil – cujo planejamento se
baseara em dados extrapolados de ou-
tros países pela inexistência de informa-
ções sobre nossa população. Com a
pesquisa de 1978 esta falta foi sanada,
servindo também como base e modelo
para a abordagem do problema em ou-
tros estados. Do mesmo modo, o Depar-
tamento de Epidemiologia e Métodos
Quantitativos em Saúde da Ensp teria
grande parte de seu corpo técnico-cien-
tífico envolvido e a metodologia empre-
gada beneficiaria muitos outros estudos,
como pesquisas nacionais de saúde.

O grande número de variáveis medi-
das e informações colhidas dificulta resu-
mir resultados em espaço limitado, porém
algumas breves considerações podem ser
alinhadas, e o feito merece ser lembrado
e comemorado. Pelo estudo foi possível
definir níveis médios da pressão arterial na
população adulta do estado por sexo, gru-
pos etários e estratos geoeconômicos, bem
como estabelecer relação destes níveis com
outras variáveis; determinou-se a prevalên-
cia de hipertensão arterial, também por
sexo, idade e relação com fatores sociais e
geoeconômicos; os níveis médios de am-

bas as pressões (diastólica e sistólica) ele-
vavam-se com a idade, mais precocemen-
te entre homens, ultrapassados pelas
mulheres depois da meia idade. As preva-
lências de hipertensão seguiram o mesmo
padrão. Padronizados por idade e sexo, os
níveis médios e as prevalências de hiper-
tensão foram significativamente mais ele-
vados no Cinturão Metropolitano e na
Capital e mais baixos no Interior Rural. O
mesmo ocorrendo quando os indivíduos
foram redistribuídos conforme sua inserção
no setor produtivo e por níveis educacio-
nais. Os mais pobres e com menos anos
de educação também tinham níveis mé-
dios e prevalências mais elevados.

Outros fatores de risco, como taba-
gismo, ingestão de álcool, obesidade, di-
abete, sedentarismo, alterações nas
gorduras do sangue e história familiar,
foram também frequentes e muitas ve-
zes associados com hipertensão. Aproxi-
madamente um quarto dos hipertensos
estava em tratamento e alguns deles
com níveis mal controlados. Uma pro-
porção significativa também ignorava
que estava hipertensa e alguns que tive-
ram diagnóstico prévio de hipertensão,
que inclusive haviam tomado remédio
anteriormente, estavam com níveis nor-
mais no momento da pesquisa, poden-
do ser rotulados como falsos positivos.

A quantidade de sal ingerida na ali-
mentação era exagerada e se correlacio-
nava com os níveis mais elevados de
pressão. Foi possível detectar três fases
da resposta da pressão sistólica à ingesta,
inferida pela excreta, de sódio associada
aos níveis de pressão arterial diastólica: <
de 90 mmHG. A excreta independe do
valor da pressão, de 90 a 100 se associa
diretamente e, a partir daí, volta a se dis-
sociar, numa clara evidência concordan-
te com informações clínicas conhecidas à
redução do sal na dieta.

Os resultados mostraram que, longe
do que era pensado, em cada estrato
econômico populacional os trabalhado-
res são os mais afetados pela hiperten-
são arterial sistêmica, e não aqueles que
têm “responsabilidades”, nada mais do
que uma crendice sem suporte nas evi-
dências epidemiológicas. Também ficou
clara a correlação inversa dos níveis
médios de pressão, bem como das pre-
valências com o grau de privilégio.

A pesquisa contribuiu para de-
monstrar a existência de relação entre
hipertensão arterial, enfermidades car-
diovasculares e outras doenças crôni-
cas. Na época era questionado o valor
da determinação da relação sódio/crea-
tinina em amostra casual de urina para
avaliar a ingestão de sal na alimenta-
ção. O estudo serviu, portanto, como
base para vários estimadores, depois uti-
lizados na investigação multicêntrica In-
tersalt, coordenado pelo falecido professor
Geoffrey Rose e pelo pesquisador Jere-
my Stamler. Com a metodologia seccio-
nal utilizada foram estimados riscos para
categorias de ingesta de sódio que em
nada diferiram mais tarde com estudos
como o do Intersalt, permitindo ainda
inferir a redução na morbidade com a
redução do consumo de sal.

A pesquisa contribuiu para demonstrar a
existência de relação entre hipertensão
arterial, enfermidades cardiovasculares e
outras doenças crônicas (Foto: Virginia
Damas/Ensp/Fiocruz)
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Vista aérea do Castelo da Fiocruz
feita por um drone (Foto: arquivo
Cooperação Social/Fiocruz)
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