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O
Diretor da Fiocruz

Bahia recebe prêmio
da Unesco por

pesquisa sobre
malária e

leishmaniose

Mariana Alcântara

conjunto de trabalhos
realizados pelo pesquisa-
dor e diretor da Fiocruz
Bahia, Manoel Barral
Netto, sobre leishmani-

ose e malária, foram agraciados pela
terceira edição do Prêmio Internacio-
nal Unesco-Guiné Equatorial de Pes-
quisa em Ciências da Vida 2015, pro-
movido pela Organização das Nações

Reconhecimento
internacional

Unidas (ONU). O júri destacou a con-
tribuição do médico ao desenvolvi-
mento de ferramentas de controle na
área das doenças transmissíveis e re-
lacionadas à pobreza. A cerimônia
de entrega da honraria estava pro-
gramada para ocorrer na sede da Or-
ganização para a Educação, a Ciên-
cia e a Cultura (Unesco), em Paris,
em 14 de novembro, mas foi cance-
lada devido aos ataques terroristas
na cidade.

PREMIAÇÃO

Manoel Barral Netto (de gravata) com sua equipe no Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz (Fiocruz Bahia)
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Eclético, o Castelo da Fiocruz
mescla duas ou mais tendências de
estilo e ornamentação, sendo um dos
poucos edifícios neomouriscos ainda
existentes no Rio de Janeiro. É o prin-
cipal componente do Nahm.

O projeto foi encomendado a Luiz
Moraes Júnior, engenheiro e arquite-
to português que imigrou para o Bra-
sil em 1900, por Oswaldo Cruz. Eles

se conheceram em uma das muitas
viagens que fizeram juntos nos vagões
dos trens do ramal da Leopoldina,
quando o arquiteto coordenava obras
de reforma da Igreja da Penha. O tra-
ço inicial de Oswaldo Cruz serviu de
base para o projeto final do arquiteto.
O Castelo foi estrategicamente cons-
truído sobre uma das colinas da re-
gião, por condições de higienização

obedeceu a uma disposição que per-
mite melhor aproveitamento dos ven-
tos e do sol.

Sua ornamentação foi inspirada na
arquitetura mourisca. Os materiais usa-
dos na construção e no acabamento
foram importados da Europa, bem como
a mão-de obra, constituída de operári-
os portugueses, espanhóis e italianos.
As obras foram concluídas em 1918.

na Universidade Federal da Bahia
(Ufba), doutorado em patologia huma-
na, também na Ufba, e pós-doutorado
em Imunologia, na Seatle Biomedical
Research Institute, nos Estados Unidos.
Dentre as suas contribuições, o pesqui-
sador descobriu o papel da proteína “ci-
tocina TGF-beta” no estabelecimento
do parasita da leishmaniose em hos-
pedeiros vertebrados (humanos e ca-
mundongos).

No que diz respeito à malária, o
seu grupo de pesquisas chamou aten-
ção da comunidade acadêmica para a
gravidade da infecção causada pelo
Plasmodium vivax. “Muito do que se
sabe hoje sobre esta doença é basea-
do na infecção por Plasmodium falci-
parum. No entanto, o Plasmodium vi-
vax é responsável pela maioria dos
casos registrados no Brasil e em outros
países nos últimos anos”, relata.

Neste sentido, os trabalhos de Bar-
ral Netto foram desenvolvidos em co-
laboração com pesquisadores da Fio-
cruz Amazonas, região onde os
episódios de malária são alarmantes.
De acordo com a Fundação de Vigi-
lância em Saúde do Amazonas (FVS-
AM), foram registrados, em todo o es-

tado, mais de 62 mil casos de malária
no ano de 2014. Em 2013, foram rela-
tados cerca de 73 mil casos. Importan-
te ressaltar que estes índices vêm de-
caindo ao longo dos anos em função
dos programas de controle da doença.

A inovação das pesquisas relacio-
nadas a essa enfermidade está nas di-
ferenças entre a resposta inflamatória
dos indivíduos que desenvolvem mani-
festações e sintomas clínicos. Barral
explica que seu trabalho é para aplica-
ções de controle, diagnóstico, trata-
mento e vacinação, mas o seu desen-
volvimento pode atrasar devido à
complexidade dos danos causados por
pragas e baixo investimento em pes-
quisa que leva a ignorar aspectos im-
portantes da doença.

“O prêmio é uma chamada sobre
a necessidade de aumentar a investi-
gação sobre doenças negligenciadas”,
disse Barral Netto, em entrevista. Para
ele, trata-se também de um reconhe-
cimento do trabalho de muitos anos de
seus colegas de equipe e estudantes.
Ele orientou dezenas de pesquisado-
res que agora trabalham na Bahia,
Amazônia e diversos outros estados
brasileiros, bem como no exterior.

Segundo a instituição, a banca que
recomendou os vencedores contou com
uma comissão heterogênea e interna-
cional, composta por especialistas nas
áreas em questão. São eles Wagida
Anwar, diretor do Ain Shams Universi-
ty Center for Molecular Biology, Biote-
chnology and Genomics, do Egito; In-
drani Karunasagar, diretor do programa
Unesco-Mircen for Marine Biotechno-
logy, da Índia; Constantinos Phanis, re-
presentante do Ministério da Educação
e Cultura do Chipre; Vincent Titanji,
membro da Academia de Ciências para
o Desenvolvimento Mundial (TWAS,
sigla em inglês), de Camarões; além
de Pathmanathan Umaharan, da Uni-
versidade das Índias Ocidentais, de
Trinidad e Tobago.

Os objetivos da condecoração es-
tão relacionados com a função essen-
cial do programa da Unesco para in-
centivar a investigação, a criação e o
desenvolvimento de redes de centros
de excelência nas ciências da vida. “O
propósito da láurea é o reconhecimen-
to de projetos e atividades de indivídu-
os, instituições ou de ONGs para pes-
quisas em ciências biológicas com vistas
a melhorar a qualidade da vida huma-
na”, enfatiza o documento que anun-
ciou a premiação.

A instituição premiou também o
indiano Balram Bhargava, cardiologis-
ta especializado em inovação biomé-
dica, saúde pública e saúde médica,
e o senegalês Amadou Alpha Sall, che-
fe do Centro Colaborador da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) de Ar-
bovirus e Febre Hemorrágica, em
Dakar. Bhargava foi reconhecido por
desenvolver uma ferramenta para tra-
tar doenças cardiovasculares com
grande impacto social em entornos
sem recursos. Sall recebeu a distinção
por seus estudos sobre controle de
doenças virais como o ebola, o chi-
kunguya e a dengue.

Fronteira do
conhecimento

Nesse contexto, o brasileiro desta-
cou-se pelas pesquisas em leishmanio-
se e malária, tendo cursado medicina
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Netto orientou dezenas de pesquisadores que hoje trabalham em outros estados e no exterior
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