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FIOCRUZ HOJE

Fiocruz não vive só de passado.
Se no decorrer da história
brasileira foi precursora no

enfrentamento da febre amarela, na
erradicação da varíola, na identificação
da doença de Chagas e no isolamento
do vírus HIV no país, a Fundação
continua a exercer pioneirismo. Para
tanto, basta observar seu trabalho
recente realizado nas áreas de pesquisa,
ensino, desenvolvimento tecnológico e
serviços de referência e ambiente, além
de projetos de inclusão social.

Uma instituição
viva e pulsante
A
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e tão extensa, a atuação to-
tal da Fiocruz não caberia
apenas em uma revista,
mas é possível apontar al-
guns destaques. Pesquisas

que saltam aos olhos, projetos inéditos,
ações políticas atuais que asseguram a
tradição da Fundação, mantendo-a como
uma das principais fontes de saúde pú-
blica e de política de saúde pública do
Brasil. É o que comprovam projetos de
ponta, tais como: a pesquisa de células-
tronco em pacientes chagásicos na Bahia;
pesquisa, ensino e desenvolvimento
tecnológico para o enfrentamento da
Aids; a aquisição de uma nova planta de
produção de medicamentos por Farman-
guinhos; o reconhecimento do Banco de
Leite do Instituto Fernades Figueira (IFF)
como referência internacional; a implan-
tação de cursos de educação à distância;
a criação do Instituto de Biologia Mole-
cular do Paraná (IBMP); a produção de kits
diagnósticos para diversas doenças; a pri-

tica e de proteção permanente. Toda essa
atividade dá atualidade à frase proferida
por Oswaldo Cruz: “um sonho quase re-
alizado”.

Combate à doença de
Chagas com células-tronco

é inédita no mundo

Realizada no Centro de Pesquisa
Gonçalo Moniz (CPqGM), unidade da Fi-
ocruz na Bahia, a pesquisa com células-
tronco é, hoje, um dos projetos mais im-
portantes da Fundação. Coordenado e
liderado pelo médico imunologista
Ricardo Ribeiro dos Santos, o trabalho
visa beneficiar, principalmente, os infec-
tados pela doença de Chagas. No entan-
to, há outros estudos para a sua aplica-
ção; não só para doentes com problemas
cardíacos não chagásicos, como para
aqueles com acidente vascular cerebral
agudo e até mesmo diabetes.

A doença de Chagas, com seu primei-
ro caso registrado em 1909 por Carlos

Fachada da fábrica de Farmangui-
nhos em Jacarepaguá, Rio de Janeiro

Pesquisa no IBMP

D
meira coleta de dados sobre a saúde de
populações quilombolas no interior da flo-
resta Amazônica; acordos internacionais
com o Instituto Pasteur, entre outros.

Para o futuro, planeja-se não só man-
ter e ampliar as atuais atividades como
traçar novos objetivos.  Como carro che-
fe, está o Centro de Desenvolvimento Tec-
nológico em Saúde (CDTS), com o objeti-
vo de dar ao Brasil capacidade de produzir
bens e insumos de saúde de natureza bi-
otecnológica. Também na pauta como
destaques estão a ampliação de Bioman-
guinhos, que já se iniciou com a inaugu-
ração do Centro de Produção de Antíge-
nos Bacterianos Charles Mérieux (CPAB),
e o fortalecimento de dois programas de
desenvolvimento: o Tecnológico em Insu-
mos para a Saúde (PDTIS) e o de Inovação
Tecnológica em Saúde Pública (PDTSP). Fi-
nalmente, a Fiocruz pretende expandir-se
para seu novo campus, em Jacarepaguá,
em um terreno de cinco milhões de me-
tros quadrados, entre áreas de mata atlân-

Pesquisadora trabalha na nova planta de produção de vacinas da Fiocruz
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Chagas, então cientista da Fiocruz, atinge
por volta de seis milhões de pessoas no
Brasil. Moléstia grave, 30% de seus infec-
tados desenvolvem inflamação crônica no
coração e insuficiência cardíaca, que dá
uma média de dez anos de expectativa de
vida. Até antes da pesquisa realizada no
CPqGM, a única alternativa para os doen-
tes mais graves era um transplante de co-
ração, nem sempre acessível. Tudo come-
çou a mudar no final de 2003.

Entre 18 de junho de 2003 e 10 de
outubro de 2004, 25 enfermos que aguar-
davam transplante foram submetidos a
uma mundialmente inédita e experimen-
tal terapia: foram submetidos ao trans-
plante de células-tronco. Bartolomeu dos
Santos Reis, camelô em Salvador, foi o
primeiro paciente do mundo a se subme-
ter ao novo tratamento. Ele teve uma se-
ringa espetada na bacia. De lá, os médi-
cos aspiraram material de sua medula
óssea, rica em células-tronco. A seguir, o
material foi reintroduzido em Reis por
meio de um cateter inserido, pela virilha,
na artéria femoral, e conduzido até o co-
ração. Atraídas pela infecção causada pelo
Trypanosoma cruzi (protozoário deflagra-
dor da enfermidade), as células-tronco
restauram as funções das células cardía-
cas degeneradas.

Já anteriormente testada com suces-
so em mais de mil camundongos de la-
boratório, a terapia se revelou um êxito:
22 pacientes, antes em estado crítico,
regrediram a estados mais brandos da
doença, podendo retornar a uma vida
normal. Três vieram a falecer por compli-
cações não do tratamento, mas da pró-
pria doença. Apesar disso, o quadro ge-
ral é animador, já que se nada tivesse sido
feito. Provavelmente os 25 doentes já es-
tariam mortos.

A aplicação das células-tronco também
é investigada no CPqGM para o enfrenta-
mento de outros problemas de saúde, tais
como a epilepsia e problemas no fígado
(cirrose e fibrose) causados por doenças
como esquistossomose e diabetes.

As várias frentes da
guerra contra a Aids

A Fiocruz mergulhou fundo na luta
contra a Aids desde que isolou pela primei-
ra vez o vírus HIV no Brasil, em 1987. O
Instituto Oswaldo Cruz (IOC) mantém, in-
clusive, o Laboratório de Aids e Imunologia
Molecular, coordenado por Mariza Morga-
do. Lá, pesquisa-se desde subtipos do vírus
até aspectos clínicos dos pacientes. Outras
unidades unem-se ao IOC nessa guerra.
Farmanguinhos é responsável por uma pro-

Acima, fachada do Complexo
Tecnológico de Medicamentos.
Abaixo, menino de comunida-
de ribeirinha na Amazônia,
onde a Fiocruz mantém um
centro de pesquisa
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dução cada vez maior de medicamentos
anti-retrovirais que compõem o coquetel
de remédios para controle da doença; Bio-
manguinhos avança na disponibilização
(que já ocorre) e nacionalização de diag-
nósticos para testes rápidos, o que poderá
gerar economia de US$ 500 mil ao ano para
o Governo Federal; e o Instituto de Pesqui-
sa Clínica Evandro Chagas (Ipec) que parti-
cipa de um esforço internacional organiza-
do pelo National Institutes of Health (NIH),
agência de pesquisas do governo norte-
americano, para uma série de ensaios clíni-
cos em portadores de HIV.

A parceria
entre Ipec e NIH

A importância da Fiocruz na luta in-
ternacional contra a Aids pode ser retra-
tada em sua participação dentro de uma

pesquisa mundial sobre tratamento de
Aids (organizada pelo NIH), levada adian-
te dentro do Ipec. A Fundação gerenciará
estudos e análises do que ocorre no Bra-
sil. Três novos medicamentos serão testa-
dos em pacientes. Os resultados de um
tratamento para evitar a transmissão do
HIV de mãe para filho serão avaliados em
1.750 recém-nascidos. Duas estratégias
para a prevenção da transmissão em ca-
sais heterossexuais também estão entre
os pontos a serem observados. A equipe
do Ipec é liderada por Beatriz Jegerhorn
Grinsztejn, Valdiléia Veloso e José Henri-
que Pilotto e conta com a colaboração de
especialistas do Centro de Informação
Científica e Tecnológica (Cict) e do IOC.

Com relação aos soropositivos, o gru-
po do Ipec receberá US$ 84 milhões para
a construção de oito salas para atendimen-
to exclusivo dos pacientes. Já as 1.750 cri-

Profissional de saúde atende
paciente no Ipec, que partici-
pa de pesquisa mundial sobre
tratamento de Aids

anças recém-nascidas serão divididas em
três grupos, o primeiro sendo medicado
apenas com Zidovudina (AZT), o segundo
com AZT e Nevirapina e o terceiro com os
dois remédios anteriores mais Lavimudina
e Nelfinavir. O objetivo é descobrir qual o
melhor método para prevenir a transmis-
são vertical do HIV. Por fim, os casais hete-
rossexuais, que são sorodiscordantes (um
é soropositivo e o outro não), serão dividi-
dos aleatoriamente em dois conjuntos. A
saber, todos os soropositivos são infecta-
dos que não têm indicação de medicação.
Assim, um conjunto de casais receberá
apenas os métodos comuns nesses casos,
tendo acesso a preservativos e ao aconse-
lhamento devido. O outro conjunto, além
dos métodos comuns, receberá também o
tratamento anti-retroviral. O objetivo final
é ver se a medicação tem efeito protetor
na população.
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Medicamentos produzidos em Farmanguinhos

Por onde anda o HIV

Uma das maiores ambições da Fio-
cruz, seguindo um desejo do mundo in-
teiro, é a produção de uma vacina anti-
Aids. O que parece um sonho distante
esbarra em um grande obstáculo para a
sua realização: a capacidade do vírus HIV
de transformar-se. Sua mutação constan-
te põe em dúvida se seria preciso produ-
zir uma vacina para cada subtipo, ou se
seria possível realizar uma única vacina que
englobasse todas as variantes do HIV. Por-
tanto, antes de qualquer possibilidade de
fabricação de um imunobiológico para
Aids, é preciso conhecer e mapear os
subtipos do seu agente causador, o HIV. É
o que fazem no momento os pesquisa-
dores do Laboratório de Aids e Imunolo-
gia Molecular, que têm buscado caracte-
rizar esses subtipos e em que regiões do
Brasil eles atuam.

Além de procurar caracterizar as vári-
as partes que codificam proteínas impor-
tantes para a resposta imune ao vírus, os
cientistas do IOC observam em que lo-
cais do país eles atuam. O perfil do HIV
varia de região para região no Brasil, pre-
valecendo os subtipos B e F no Sudeste, B
no Nordeste e C no Sul, o que comprova
a diversidade do vírus. Esse mapeamento
permite aos pesquisadores saber se as
terapias anti-retrovirais variam de um caso
para outro. Para tanto, trabalham em co-
laboração com o Ipec, que também os
auxilia na verificação da eficiência de tes-
tes rápidos de HIV, da prevalência de in-
fecção em gestantes e da avaliação da
transmissão vertical (de mãe para filho) –
esta última também realizada em outros
três hospitais do Rio e três serviços médi-
cos do Rio Grande do Sul.

Biomanguinhos
e Farmanguinhos

Duas das unidades mais importantes
da Fiocruz, o Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos (Biomanguinhos) e o
Instituto de Tecnologia em Fármacos (Far-
manguinhos), produzem todos os arma-
mentos necessários para a prevenção e
combate às doenças e problemas de saú-
de da população brasileira. Recentemen-
te, ambas foram também agraciadas com
investimentos extensos por parte do Go-
verno Federal. Para Farmanguinhos, ad-
quiriu-se uma nova planta fabril que per-
mitirá, entre outras coisas, quintuplicar a
produção atual da unidade. Biomangui-

nhos não fica atrás. Teve inau-
gurado pelo presidente da Re-
pública o novo Centro de Produ-
ção de Antígenos Bacterianos
Charles Mérieux (CPAB), que
abriga o mais mo-
derno laboratório
de vacinas bacteri-
anas da América
Latina.

Com um investimento de
US$ 6 milhões por parte do Go-
verno Lula, Farmanguinhos foi
capaz de adquirir da empre-
sa farmacêutica Glaxo-
SmithKline um parque
industrial de 105 mil
metros quadrados. Loca-
lizada em Jacarepaguá, a nova
planta, batizada com o nome de
Complexo Tecnológico de Medica-
mentos (CTM), recebe gradualmente a
linha de produção antes localizada em
Manguinhos, no campus principal da Fio-
cruz. Até o final de 2007, quando se espe-
ra que a mudança já esteja completada,
Farmanguinhos pretende alcançar uma
produção de até dez bilhões de unidades
farmacêuticas.

Hemácia infectada com o vírus da
influenza, uma das várias doenças
nas quais a Fiocruz é referência
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Agora, a maior expectativa está no
segundo semestre de 2005, quando a
fábrica deve iniciar a produção de antibi-
óticos. O primeiro deles chama-se amoxi-
lina e sua produção começará no segun-
do semestre deste ano. No total, espera-se
produzir um total de 3,9 bilhões de uni-
dades farmacêuticas, superando em até
250% a produção do ano de 2004. Com
isso, o CTM passará a ser o maior centro
farmacêutico público do Brasil. Toda essa
atividade de Farmanguinhos representou
no ano passado uma economia de mais
de R$ 190 milhões para o país.

Já a inauguração do laboratório
Charles Mérieux possibilita a produção
de 20 milhões de doses anuais da vacina
contra o bacilo Haemophilus influenza
tipo b (Hib), responsável por infecções
graves e agudas em crianças, tais como
meningite purulenta, artrite e epiglotite.
Antes, a produção desses imunobiológi-
cos era toda importada. Agora, com a
produção 100% nacional, espera-se eco-

Venâncio (EPSJV) recebeu também Lula
para a inauguração de sua nova sede.
Com cinco mil metros quadrados com
salas de aula, restaurante e 23 laborató-
rios, a construção beneficiou cerca de mil
estudantes. Além disso, a EPSJV foi reco-
nhecida como Centro Colaborador da Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS).

Mas não é só a EPSJV que é reconhe-
cida internacionalmente. Por exemplo, em
correspondência oficial enviada à Fiocruz
em 1998, a Associação Norte-americana
de Bancos de Leite Humano afirmou que
o “Brasil tem o mais abrangente sistema
de bancos de doadores de leite do mun-
do e esta informação deveria ser dividida
por todos”. Fazia-se referência ao Banco
de Leite Humano (Rede BLH) do Instituto
Fernandes Figueira (IFF) da Fiocruz. Em
maio de 2001, a Rede BLH recebeu da
Organização Mundial de Saúde (OMS) o
prêmio Sasakawa de Saúde e desenvol-
veu tecnologia pioneira ao utilizar fras-
cos de café para conservar leite humano,
fazer coleta domiciliar e distribuir o pro-
duto em UTIs neonatais. Além disso, a
Rede BLH do IFF é a maior do gênero no
mundo, exportando tecnologia para EUA,
França, Cuba, Venezuela e outros países
sul-americanos.

Por fim, no ano de 2004, o Instituto
Pasteur procurou a Fiocruz com intenção
de integrá-la à Rede Pasteur. Com o acor-
do, a Fiocruz ganha o status de institui-
ção correspondente à francesa no Brasil.
A integração foi firmada em acordo assi-
nado ano passado, que também prevê o
desenvolvimento de programas de dou-
torado em conjunto.

Parceria com governo
do Paraná amplia

atividades

Em 1999, após acordo com o Gover-
no do Estado do Paraná, a Fiocruz pôde
fundar o Instituto de Biologia Molecular
do Paraná (IBMP). O novo braço da Fun-
dação foi inicialmente composto por
pesquisadores do IOC que para lá se
transferiram. Uma vez lá, eles ocuparam
um espaço de mil metros quadrados
dentro do Instituto de Tecnologia do
Paraná, que se localiza na parte industri-
al de Curitiba.  Entre os objetivos do
IBMP, estão a produção de insumos para
a saúde humana e animal e a qualifica-
ção de recursos humanos.

Os resultados do IBMP já podem ser
conferidos. Até pouco tempo atrás, o

nomizar R$ 10 milhões ao ano.
No ano de 2004, Biomanguinhos

bateu recorde de exportação de vacinas
contra a febre amarela. Foram mais de 26
milhões de doses em contraste com oito
milhões no ano anterior. Além disso, o
Instituto também fechou acordo com
Cuba, que permitirá a transferência de
tecnologia para a produção de dois im-
portantes produtos: a eritropoetina hu-
mana e o interferon alfa 2b humano
recombinantes.

Reconhecimento
internacional

Tanto Farmanguinhos como Bioman-
guinhos tiveram suas novas unidades
inauguradas após visita do presidente da
República, Luiz Inácio Lula da Silva, que
para tanto aproveitou o Dia Nacional da
Saúde (8 de agosto). No entanto, a visita
do presidente não se limitou somente às
duas instituições. Não menos importan-
te, a Escola Politécnica de Saúde Joaquim
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Pesquisa no CPqAM, no Recife

agente causador da hantavirose só podia
ser identificado por meio de uso de kits
importados. O problema é que tais kits
estariam preparados para vírus com ca-
racterísticas distintas das dos encontra-
dos aqui. Sendo assim, os pesquisadores
do IBMP desenvolveram um produto na-
cional. Os cientistas também estão por
validar um teste Nested-RT/PCR, técnica
que permite observar o material genético
do causador da hantavirose. O Nested-
RT/PCR diagnosticaria o vírus em uma
fase mais inicial, enquanto os kits nacio-
nais podem detectar tanto uma infecção
recente como uma mais tardia.

Para o enfrentamento da hepatite C,
o IBMP também tenta inovar. Até aqui, a
detecção da doença só é possível por kits
importados ou por meio do PCR, análise
que encontra material genético viral e que
pode ter um custo de até R$ 2 mil reais
por teste. Para contornar o problema,
pesquisadores buscam desenvolver um

PCR alternativo para diagnóstico, que
detectaria o material genético do vírus e
sua quantidade a circular no sangue do
infectado.

Outras linhas de investigação do
IBMP tratam da doença de Chagas e do
dengue. No caso da primeira enfermida-
de, o Instituto realizou, in vitro, experi-
mentos utilizando medicamentos inibido-
res de enzimas do Trypanosoma cruzi
chamados topoisomerases. Os inibidores
serviriam para a produção de remédios
sem tantos efeitos adversos como os uti-
lizados hoje em dia. Já contra o dengue,
até o momento, os cientistas do IBMP,
após produzirem em laboratório e de
maneira inédita no Brasil uma enzima
chamada protease, estão testando dro-
gas específicas que inibam suas funções
– a enzima é utilizada pelo vírus do den-
gue para sua reprodução. Também se está
trabalhando na intenção de produzir três
novos kits para diagnóstico da doença.

A soja transgênica também é fruto
de projetos por parte do IBMP. Recente-
mente, foi desenvolvido um teste rápido
que permite analisar esses produtos. Para
tanto, o IBMP trabalhou em sociedade
com o Tecpar. E a parceria já rendeu ou-
tros frutos. O Instituto assessorou o Tec-
par para a produção de uma vacina anti-
rábica mais moderna e adequada às
normas da OMS. Anteriormente, tal
insumo exigia o sacrifício de camundon-
gos de laboratório e o produto final po-
deria conter impurezas. Agora, tudo é
feito in vitro.

Por fim, no campo dos insumos ani-
mais, IBMP e Tecpar estão em fase de va-
lidar um kit para diagnóstico da brucelo-
se, doença bacteriana que ataca o sistema
reprodutor do gado. Outra doença, a leu-
cose enzoótica bovina, que produz uma
espécie de leucemia, já tem os primeiros
kits para sua identificação. Um deles já
teve mais de 100 mil unidades vendidas.
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O estímulo à pesquisa

Até o momento, três programas têm
obtido grande sucesso no estímulo,
aprofundamento e qualidade das pesqui-
sas realizadas na Fundação. São eles o
Papes III (Programa de Apoio à Pesquisa
Estratégica em Saúde), o PDTIS (Progra-
ma de Desenvolvimento Tecnológico em
Insumos para Saúde) e o PDTSP (Progra-
ma de Desenvolvimento e Inovação Tec-
nológica em Saúde Pública). Ainda para
o ano de 2005, está prevista a implemen-
tação de um novo programa, o Papes IV,
com objetivo de apoiar a pesquisa cientí-
fica nas áreas biológica e biomédica, clí-
nica e de saúde pública.

O objetivo do PDTIS é o de repre-
sentar uma nova iniciativa da Fiocruz
para estimular a pesquisa aplicada e o
desenvolvimento tecnológico visando
produtos e processos com impacto na
saúde pública e no controle de doenças
infecto-parasitárias. Já o PDTSP visa
otimizar recursos humanos e materiais
utilizados nas pesquisas sobre dengue
realizadas na Fundação. Assim, espera-
se um maior aproveitamento dos resul-
tados aplicáveis na solução dos proble-

mas de saúde pública através da me-
lhor articulação entre os grupos de pes-
quisa envolvidos. A longo prazo, o
PDTSP quer contribuir, de modo decisi-
vo, para o controle do dengue no Rio
de Janeiro e no país, reafirmando com-
promisso da Fiocruz com o Sistema Úni-
co de Saúde (SUS).

Durante o ano de 2005, o PDTIS e o
PDTSP terão suas redes e projetos avalia-
dos, estimulando aqueles que tiverem
alcançado os objetivos propostos e esti-
verem mais próximos dos produtos tec-
nológicos que se propuseram atingir. São
instrumentos para intervenção epidemi-
ológica, em educação, em clínica e em sis-
temas e serviços de saúde, assim como
vacinas, medicamentos e recursos para
diagnóstico, que já estão a caminho.

Outra modalidade no estímulo a pes-
quisa que se destaca é a iniciativa do en-
sino à distância. Com as enormes distân-
cias do Brasil, a Fiocruz buscou nessa
alternativa a possibilidade de oferecer aos
profissionais de saúde de todos os muni-
cípios brasileiros a oportunidade de usu-
fruir dos recursos de ensino-aprendiza-
gem da instituição. Já se formaram,
através da educação à distância, mais de

25 mil alunos em todo o país e há, no
momento, cerca de 11 mil alunos partici-
pando ativamente dos programas à dis-
tância. A maioria dessa oferta educativa
desenha-se segundo os objetivos estra-
tégicos do Ministério da Saúde. Ainda
para o primeiro semestre deste ano, de-
verá ser implementado o Núcleo Federal
da Fiocruz, em Brasília, junto à DIREB; será
uma projeção da Instituição na capital da
República, aproximando ainda mais a Fio-
cruz dos ministérios, buscando ativa con-
tribuição nas políticas sociais e de saúde
do Governo Federal.

A Fiocruz persegue a crescente quali-
ficação dos cursos de pós-graduação, que
já têm invejável avaliação da Capes/MEC.
O nível médio, que viu a ascenção da Es-
cola Politécnica à qualidade de centro de
referência da OMS, continuará receben-
do todo o apoio pelas suas inegáveis con-
tribuições à qualificação do nosso siste-
ma de saúde, inclusive na modalidade à
distância.

A seriedade da ciência e tecnologia
de um país pode ser medida pela impor-
tância que confere, desde cedo, à forma-
ção de seus futuros pesquisadores, pro-
fessores, mestres e doutores. Por isto, a
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Fiocruz continuará valorizando seus pro-
gramas de vocação científica, destinados
aos estudantes de nível médio e conduzi-
dos pela Escola Politécnica em coopera-
ção com outros institutos; e de iniciação
científica, que alcança hoje mais de 300
estudantes de nossas universidades; além
das especializações e outras modalidades
de formação de níveis superior e médio.

O Centro de
Desenvolvimento Tecnológico
em Saúde (CDTS)

A intenção da Fiocruz na busca de
implantar o Centro de Desenvolvimento
Tecnológico em Saúde (CDTS) é a de dar
ao Brasil capacidade de produzir bens e
insumos de saúde de natureza biotecno-
lógica e assim atender às necessidades
da população; introduzir e absorver no-
vas tecnologias; desenvolver insumos
para a saúde; realizar manipulação gêni-
ca em animais de experimentação, bus-
cando estabelecer procedimentos de fu-
tura terapia gênica de interesse para a
saúde humana; desenvolver testes diag-
nósticos para diversas doenças infecto-
parasitárias com técnicas moleculares;
viabilizar os programas sanitários nacio-

nais; e diminuir a dependência externa.
De acordo com o coordenador do proje-
to, o médico Eduardo Costa, em cinco
anos o rendimento anual proveniente do
CDTS poderá chegar a R$ 150 milhões.

As obras para a construção do CDTS
devem começar no mês de julho deste
ano. Em 2006, o Centro, que contará com
aproximadamente 10 mil metros quadra-
dos nas dependências da Fiocruz, deverá
estar em funcionamento, tornando-se o
local de referência em desenvolvimento
de produtos biotecnológicos para a Fun-
dação, em particular, e para o Brasil de
forma geral. Cerca de 300 pessoas deve-
rão trabalhar no Centro.

Eduardo Costa, um dos coordena-
dores do projeto, diz que na América
Latina não há nada parecido em termos
tecnológicos. O CDTS permitirá que a Fi-
ocruz ingresse ativamente nas áreas de
genômica, proteômica, transgênese e te-
rapia gênica. Costa afirma que os depar-
tamentos de Virologia, Bacteriologia, Fi-
siologia e Farmacodinâmica do Instituto
Oswaldo Cruz serão modernizados e
reinstalados.

“A meta do CDTS é servir ao Brasil.
Em um país em que muitos pesquisado-

res estão dissociados do desenvolvimen-
to de produtos, porque atuam apenas
com pesquisa básica, e no qual há pou-
co capital, privado ou público, para in-
vestimentos, o Centro vem preencher
uma lacuna importante, porque a balan-
ça de pagamentos brasileira tem hoje um
déficit de US$ 4 bilhões no setor de me-
dicamentos, vacinas, reagentes e equi-
pamentos”, afirma Costa. E há também
a questão sanitária, já que muitos labo-
ratórios privados não se interessam em
produzir medicamentos que “não dão
lucro”. Nesse ponto será fundamental a
parceria com o Ministério da Saúde (MS),
responsável pelas decisões dos produ-
tos que serão desenvolvidos, de acordo
com as necessidades da população. O
MS se dispôs a entrar com recursos que
viabilizem o CDTS. “Serão R$ 15 milhões
em 2004, R$ 25 milhões em 2005 e R$
10 milhões em 2006”. Outros aportes
deverão vir por meio de cooperação téc-
nica com instituições científicas estran-
geiras. O CDTS é apenas um dos projetos
que mostram o renovado vigor da Fio-
cruz e reafirmam que a Instituição conti-
nua viva e pulsante, pronta a atender às
demandas da saúde pública.




