
R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   J A N E I R O  D E  2 0 0 78

REGIONALIZAÇÃO

az 13 anos no próximo 21
de janeiro que o então
presidente da Fiocruz,
Carlos Medicis Morel,
inaugurou – numa época

ainda marcada pela Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente,
a Rio-92 – o que se chamou de Escri-
tório Técnico da Amazônia (ETA), em
Manaus. Neste período, milhões de
árvores foram derrubadas, a capital
amazonense cresceu e se transformou
numa das grandes capitais brasileiras,
a consciência ecológica ganhou corpo
e o ETA se tornou, em 1999, o Centro
de Pesquisa Leônidas e Maria Deane
(CPqLMD), a mais nova das unidades
da Fundação, agora com raízes solida-
mente fincadas no Norte do país.

Perto de aprovar, por decisão
democrática de seus funcionários, seu

Raízes da Fiocruz se
fortalecem no Amazonas

primeiro Regimento Interno, o CPqLMD,
que acaba de receber novos servidores
concursados, está, segundo seu diretor,
o médico Roberto Sena Rocha, pronto
para “crescer de maneira vigorosa,
dando respostas às lacunas de conhe-
cimento que ainda existem na região,
atuando em parceria com as institui-
ções de pesquisa locais”. Para entender
melhor o que essa declaração significa,
a Revista de Manguinhos viajou até
Manaus para conhecer os meandros da
unidade caçula da Fiocruz.

“Somos uma unidade pequena e
ainda nova, com pesquisadores inici-
antes e que evidentemente têm pouco
tempo de carreira. Esses profissionais
vão ganhar musculatura intelectual e
de pesquisa aqui no Centro. Ainda
temos uma produção científica baixa,
mas com as mudanças internas que

serão implementadas a partir de 2007
e com a chegada de nove pesquisado-
res concursados, que acabam de tomar
posse, daremos um salto de qualida-
de”, prevê Rocha, que depois de che-
fiar o Centro de Pesquisa René Rachou
(CPqRR), unidade da Fiocruz em Belo
Horizonte, aceitou o desafio lançado
pela Presidência da Fundação e concor-
reu à direção do CPqLMD em 2005,
vencendo a eleição. Ele permanecerá
em Manaus pelo menos até o fim deste
mandato, em 2008.

Para Rocha, o pesquisador que vai
para Manaus – os nove que ingres-
saram agora são todos de outros
estados – tem que deixar para trás os
temas que estudava em outras regiões
e se dedicar às questões da realidade
amazônica. Com o objetivo de obter
mais foco para as pesquisas desen-
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Carlos Chagas, ao centro,
em expedição científica à
Amazônia em 1913

Arquivo / Casa de Oswaldo Cruz

Ricardo Valverde



9R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   J A N E I R O  D E  2 0 0 7

volvidas no CPqLMD, Rocha diz que a
reestruturação da unidade dispensará a
clássica divisão em laboratórios, que é
marca registrada das outras unidades da
Fiocruz, e apostará em programas. “Isso
nos permitirá ter uma estrutura mais leve
e manter um acompanhamento mais de
perto por parte dos pesquisadores
seniores, dentro de um plano de trabalho
para a Amazônia. Teremos programas
voltados para a saúde indígena, para
doenças transmissíveis, levando em
conta os ambientes em que o homem
já entrou e os que ainda não entrou, e
um terceiro para a biotecnologia, que
queremos que venha a gerar produtos.
No caso desse último, contamos com
nossas coleções de fungos (1.200
amostras) e bactérias (800 amostras)”,
afirma Rocha. Toda essa nova estrutura
ficará mais clara a partir de fevereiro,
quando os pesquisadores do CPqLMD
se reunirão com consultores externos
para definir seus programas.

Mestrado em saúde,
sociedade e endemias é

novidade

Entre as metas do diretor está a de
aproximar a Fiocruz de outras institui-
ções de pesquisa da Amazônia. Uma
das pontas-de-lança dessa disposição
é o Acordo Multilateral de Cooperação
Técnico-científica em Saúde das Insti-
tuições da Amazônia, do qual o CPqLMD
assumiu a secretaria-executiva. Fazem
parte do Acordo o Instituto Evandro
Chagas, a Fundação de Medicina Tropi-
cal do Amazonas, a Fundação de
Dermatologia Tropical e Venereologia
Alfredo da Matta, o Instituto Nacional
de Pesquisas da Amazônia (Inpa), o
Instituto de Pesquisas em Patologias
Tropicais de Rondônia (Ipepatro), o
Museu Paraense Emilio Goeldi, a Fun-
dação de Medicina Tropical do Tocan-
tins e as universidades federais da
região, entre outras, num total de 21
instituições. Em novembro último,
Manaus sediou uma reunião com
representantes dessas instituições.

“A proposta é estabelecer meios
de desenvolvimento sustentável para
a Amazônia, que envolvam formação

de recursos humanos, financiamento
para pesquisas, constituição de redes
e articulação de programas de pós-
graduação entre estas instituições”,
afirma Rocha. O CPqLMD deu um
passo decisivo nesse campo ao instalar,
com as universidades federais do Pará
e do Amazonas, um mestrado em
saúde, sociedade e endemias, com 15
alunos em Manaus e outros tantos em
Belém. O curso tem três áreas de
concentração: antropologia e história da
saúde e da doença na Amazônia;
dinâmica dos agravos e doenças de
maior prevalência (epidemiologia e
políticas de saúde); e biologia parasitária
(genética, entomologia e virologia).

A Fiocruz quer formar trabalhadores
para o Sistema Único de Saúde que tenham
visão de saúde coletiva e para esta missão
pretende dispor de cursos de pós-graduação,
de aperfeiçoamento e de atualização com
outras instituições do setor. “Com esta
visão, em um consórcio do Instituto
Fernandes Figueira (IFF), a Escola Nacional
de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp) e o
Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães
(CPqAM), estamos com 15 alunos de
doutorado em saúde pública em seu
segundo ano de curso”, diz Rocha.

O diretor acredita que com os 18
novos servidores – agora são 40, num
total de 90 funcionários, somando tercei-
rizados e bolsistas – o CPqLMD terá sem
dúvida nenhuma ganhos nas áreas de
gestão e na pesquisa. “A vantagem de
ser pequeno e novo é que se torna mais
fácil fazer alterações e correções na
estrutura funcional”, diz Rocha, lembran-
do que o grande desafio é formar um
grupo de pesquisadores consistente:
“Leva-se até dez anos para completar a
formação um pesquisador, sendo que um
componente fundamental é o convívio
e a troca de experiências com aqueles
que estão há muito mais tempo fazendo
pesquisa”. Portanto, para o diretor, esta
é a hora da arrancada.

“Mapa falante” indica
condições sanitárias

Biólogo e sanitarista, o paulista
Leando Luiz Giatti trocou a agitação e
o cinza de São Paulo pelo verde da
Amazônia em 2003, quando foi a São
Gabriel da Cachoeira (AM) trabalhar
para o Ibama e, posteriormente, se
envolveu em um projeto de pesquisa

Reunião comunitária na vila Domingos Sávio, sede do distrito de Iauaretê
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financiado pela Fundação Nacional de
Saúde (Funasa), em convênio com a
Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo. No muni-
cípio amazonense – um daqueles em
que os índios formam a maioria da
população – ele conheceu alguns
pesquisadores da Fiocruz e se interessou
em trabalhar no CPqLMD, onde atual-
mente é bolsista de Desenvolvimento
Científico Regional (CNPq/Fapeam).
Giatti mudou de instituição, mas
continua interessado nas regiões do
remoto noroeste do Amazonas, onde
desenvolve pesquisas sobre saúde e
saneamento em Iauaretê, um distrito
de São Gabriel  da Cachoeira no interior
de terras indígenas que tem 2.700
habitantes em dez vilas agregadas em
um núcleo com feições urbanas. Um
dos objetivos da pesquisa foi descrever
a situação da captação de água, da
contaminação de fontes e entender as
concepções dos indígenas quanto a
essa questão e conhecer as suas
práticas sanitárias.

“Fizemos três visitas ao local em
2005 e uma agora em 2006. Nosso
método é o de pesquisa-ação, que
preconiza participar e interagir com as
comunidades indígenas, tentando
construir junto com os moradores um
conhecimento que permita resolver os

problemas sanitários deles. E se a comu-
nidade não se sentir envolvida, o projeto
fracassa”, diz Giatti, que além de
enfrentar dificuldades de aceitação da
pesquisa por parte dos indígenas per-
correu longas distâncias entre Manaus
e Iauaretê: aproximadamente 1.100
quilômetros. O acesso ao campo de
pesquisa pode ser feito de avião até São
Gabriel da Cachoeira e de voadeira
(bote de alumínio com motor de popa)
até Iauaretê, num trecho de cerca de
300 quilômetros navegáveis em dois dias
pelos rios Negro e Waupés. O projeto
contou com um importante apoio
logístico, com o transporte de Manaus
a Iauaretê sendo realizado com a
colaboração do 7º Comando Aéreo
Regional da Força Aérea Brasileira.

Na região, constata-se falta de
profissionais de saúde – raros são os
que vão até lá e, desses, mais raros
ainda são os que moram por algum
tempo – e entre a população é comum
seguir costumes ancestrais e levar os
doentes ao pajé. Por meio de reuniões
comunitárias e entrevistas foram
identificadas fontes de obtenção de
água, estudadas as concepções dos
indígenas quanto à qualidade do produ-
to e as práticas sanitárias deles. Nas
visitas, a equipe coletou 63 amostras
de água, que foram analisadas quanto

à presença ou à ausência de coliformes
termotolerantes (E. coli) pelo método
Colilert. Para os pesquisadores, ficou
claro que os índios julgavam a quali-
dade da água por aspectos visuais,
preferindo o líquido de aspecto límpido,
não fazendo tratamento nem mesmo
para o que bebiam.

Um método freqüentemente utili-
zado por Giatti é o do “mapa falante”,
pelo qual os indivíduos desenham como
vêem a situação em que vivem em
termos sanitários, deixando claro o que
está bom e o que é ruim. Essa repre-
sentação coletiva, pela qual também foi
solicitado que os pesquisados fizessem
uma projeção de como estaria a situação
sanitária do local em que vivem no
futuro (em um ano e em cinco anos),
foi selecionada pelo Ministério das
Cidades como Experiências Bem-
Sucedidas em Educação Ambiental para
o Saneamento (concurso 002/2006).

Uma estação de
vigilância para doenças

transmissíveis

O coordenador da área de bio-
diversidade do CPqLMD, o ento-
mologista Sérgio Luz, acalenta um
projeto que em 2007 começará a

Por meio dos “mapas falantes”, os índios
desenham a situação sanitária em que
vivem e projetam melhorias

Leandro Giatti
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ganhar forma: a montagem de uma
estação de vigilância de doenças
transmissíveis. O objetivo é ter um
trabalho permanente e que permita
conhecer melhor possíveis mudanças
no ciclo de transmissão de doenças
como malária, dengue, leishmaniose
e arboviroses (febre amarela, mucambo
e outras). “Queremos ter uma noção
mais completa das áreas de risco, saber
que vírus circulam nos mosquitos, que
espécies de mosquitos estão infectadas,
que animais estão servindo de reser-
vatórios, entre outros dados. Como as
mudanças ambientais antrópicas
podem favorecer o surgimento de
doenças? Estamos aqui para responder
a essa questão, naquele que é o maior
campo de pesquisas do mundo, a
Amazônia”, afirma Luz.

Também em 2007 Luz e equipe
pretendem iniciar um trabalho, que deve-
rá ser permanente, em um assenta-

mento do Incra em Rio
Pardo, no município de
Presidente Figueiredo
(AM), a 180 quilôme-
tros de Manaus. No lo-
cal será estudada a
situação das doenças
transmitidas por veicu-
lação hídrica (igarapés,
poços e rios), acom-
panhando as famílias da
comunidade, num total
de 1.200 pessoas, e suas
condições de saúde. Já
houve um contato com
as famílias, feito por
antropólogos e em parce-
ria com a prefeitura, que
deu origem a um censo.

Estas pesquisas, mais detalhadas, e
outras desenvolvidas no CPqLMD esta-
rão em breve no site da Agência Fiocruz
de Notícias (www.fiocruz.br/ccs).

O diretor Roberto Rocha: “Esta
é a hora da arrancada para o CPqLMD”

Leandro Giatti

Ney Andrade / Fiocruz

Canoas atravessam o Rio Waupés,
em Iauaretê


