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NOTAS

A busca por um medica-
mento contra o câncer e a trans-
ferência de tecnologia que
possibilitará a fabricação nacio-
nal de um remédio inovador no
combate à isquemia cardíaca.
Essas foram duas das parcerias
entre o Grupo Servier e a Fio-
cruz anunciadas em evento, em
abril, que comemorou os 40
anos do laboratório francês no
Brasil. Durante o encontro, na
sede da empresa em Jacarepa-
guá, foi lançado ainda o Prêmio
Servier-Fiocruz para incentivar,
pelos próximos três anos, a pes-
quisa na área de neurociênci-
as. Serão 120 mil euros para
contemplar estudos nesse pe-
ríodo. Na primeira edição, já
em novembro, haverá atenção

Servier e Fiocruz: parcerias e prêmio para neurociências
especial aos trabalhos voltados para
as consequências do vírus da zika so-
bre o sistema nervoso central, inclu-
indo o aporte de mais 30 mil euros
para os vencedores.

Também foi anunciada outra par-
ceria entre as duas instituições que
prevê a transferência de tecnologia
que permitirá a fabricação da tercei-
ra geração de um medicamento ino-
vador (o Vastarel) para o tratamento
da isquemia cardíaca, segunda do-
ença de maior mortalidade no mun-
do. O medicamento produzido em
parceria com a Fiocruz abastecerá o
mercado nacional e estará disponí-
vel também para exportação. A pla-
taforma já tem desenvolvimento para
outros medicamentos e poderá ser
utilizada para desenvolvimento de
novos produtos de interesse do siste-

Os impactos do adoecimen-
to por câncer no público mas-
culino é o tema do livro Câncer
e masculinidades - o sujeito e
a atenção à saúde, lançado no
Dia Mundial de Combate ao
Câncer (8/4), na Fiocruz Minas.
A publicação, organizada pe-
los pesquisadores Alberto Me-
saque Martins e Celina Maria
Modena, ambos integrantes
de grupos de estudo da unida-
de, traz dez artigos produzidos
sob uma perspectiva psicos-
social, destacando as experi-
ências de homens que se
deparam com a enfermidade
e como eles lidam com o pro-
cesso de adoecimento e com
o tratamento oncológico.

”A maneira como os fa-
miliares, cuidadores e outros
profissionais da área de saú-
de se posicionam diante das

Câncer e masculinidades é tema de livro da Fiocruz Minas

ma público de saúde.
Outra parceria firmada entre as

duas entidades está relacionada às
pesquisas contra o câncer. Ao lado
da Fiocruz, o laboratório vai traba-
lhar extratos de plantas da biodiver-
sidade brasileira regularizados junto
ao Conselho de Gestão do Patrimô-
nio Genético (CGEN), na busca por
novos medicamentos de combate à
doença. O Centro de Pesquisa Ser-
vier, em Croissy (Paris), oferecerá as
suas instalações para testes por pes-
quisadores da Fiocruz junto com uma
equipe do Polo de Biotecnologia, Bi-
ologia, Química Expertise da Servi-
er. Os medicamentos desenvolvidos
a partir desta parceria terão opção
de transferência de tecnologia para
disponibilização pelo Sistema Único
de Saúde (SUS).

necessidades desse público
específ ico também está
sendo abordada. A ideia é,
para além da publicação,
apontar perspectivas para
o atendimento, sugerindo
novas estratégias que pos-
sam aprimorar os serviços
prestados”, explica a pes-
quisadora Celina Modena.

Para produzir os artigos,
os autores se basearam em
relatos de pacientes, obtidos
por meio de pesquisas e in-
tervenções, realizados em
casas de apoio e hospitais
mantidos pelo SUS. Segun-
do os pesquisadores, uma
doença como o câncer, que
tem no imaginário coletivo
um significado extremamen-
te negativo, traz diversas
implicações para a vida do
paciente e da família dele.
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O livro Medicine and Public Health
in Latin America: a History (Medicina e
saúde pública na América Latina: uma
história), dos historiadores Marcos Cue-
to e Steven Palmer, acaba de ganhar o
prêmio de melhor livro da Latin Ameri-
can Studies Association (Lasa) na seção
de Saúde, Ciência e Tecnologia da Lasa.
Cueto e Palmer receberão o prêmio du-
rante o 34º Congresso da Lasa, em Nova
York, em 29 e 30 de maio de 2016. O
comitê do prêmio observou que o livro
é um marco significativo para o campo
por oferecer a primeira pesquisa históri-
ca compreensível da medicina e da saú-
de pública na América Latina desde os
tempos pré-colombianos.

Livro de pesquisador da Fundação vence Prêmio Lasa

“Proteger as gerações presentes e
futuras das devastadoras consequências
sanitárias, sociais, ambientais e econô-
micas geradas pelo consumo e exposi-
ção à fumaça do tabaco” é a premissa
da Convenção Quadro para o Controle
do Tabaco. É fato, porém, que a imple-
mentação dessa iniciativa sofre com as
diferentes estratégias utilizadas pela in-
dústria do fumo. Com o propósito de
denunciar esses mecanismos, por meio
de informações técnicas e documentos,
o Centro de Estudos sobre Tabaco e Saú-
de da Escola Nacional de Saúde Pública

Sergio Arouca (Cetab/Ensp/Fiocruz), a
Comissão Nacional para a Implementa-
ção da Convenção Quadro para o Con-
trole do Tabaco no Brasil (Conicq), a
União Internacional contra a Tuberculo-
se e Doenças Respiratórias (The Union)
e a Aliança para o Controle do Tabaco
(ACT) lançaram o Observatório das Es-
tratégias da Indústria do Tabaco.

Segundo a pesquisadora Silvana Tur-
ci, do Cetab/Ensp, trata-se da primeira
plataforma digital desenvolvida por uma
instituição pública da área da saúde. “O
observatório é mais uma ferramenta para

confirmar a atuação da indústria
do tabaco na tentativa de com-
prometer as ações que resultem
em políticas efetivas de controle.
Ele armazenará documentos que
demonstram a influência da indús-
tria nos processos políticos e legis-
lativos promovendo parcerias com
lobistas para obtenção de decisões
que contemplem seus interesses”,
denunciou Silvana.

A partir de sua consolidação, o
Observatório da Fiocruz criará uma
nova linha de investigação com foco
no conhecimento e sistematização
de informações que responderão
questões relevantes para contrapor
as táticas da indústria. Também ser-
virá como modelo para monitorar
as ações de outras indústrias, como
a de alimentos ultraprocessados, be-
bidas alcoólicas e refrigerantes,
considerando que há inegável se-
melhança entre as estratégias uti-
lizadas por todas essas empresas
com o intuito de desvirtuar políticas
que favoreçam a redução da expo-
sição aos fatores de risco de Doen-
ças Crônicas Não Transmissíveis.

Lançado observatório sobre indústria do tabaco no Brasil

O livro começa com o contato en-
tre a medicina indígena, a afro-ame-
ricana e a europeia no período
colonial, do início do século 16 ao

início do século 19. Em segui-
da, os autores discutem as mudan-
ças médicas latino-americanas da
primeira metade do século 20
e a participação de organismos
internacionais como a Fundação
Rockfeller. Então, apresentam a
região no contexto da Guerra
Fria, quando foram implemen-
tados programas de saúde vol-
tados para o controle e a
erradicação de doenças. Por
fim, a obra discute a agenda ne-
oliberal que ditou as regras na
década de 1980, com uma ideia
altamente restritiva da saúde em
termos de custo-eficácia.
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Fruto da segunda fase do
edital Inova-Ensp, programa
que incentiva a implantação de
uma estratégia institucional
voltada para o fortalecimento
da dimensão da pesquisa na
Escola Nacional de Saúde Pú-
blica Sergio Arouca (Ensp/Fio-
cruz), o Departamento de
Violência e Saúde Jorge Care-
lli (Claves/Ensp) apresentou,
em março, os resultados da
pesquisa Mortes violentas de
jovens: um olhar compreensi-
vo para uma tragédia humana
e social. O estudo traz o seguin-
te resultado: quem mais mata
no Brasil é também quem mais
morre, isto é, jovens do sexo
masculino, de 15 a 29 anos,
com baixo nível de escolarida-
de. Segundo as coordenadoras
da pesquisa Ednilsa Ramos de
Souza e Kathie Njaine, não é
possível atribuir o fato a uma
única causa, pois existe multi-
causalidade como resposta, inclu-
indo fatores sociais e comunitários
que vão desde a concentração
de pessoas nas periferias sem

infraestrutura até a presença do trá-
fico de drogas e a livre circulação de
armas de fogo.

O seminário Mortes violentas de
jovens: o desafio da prevenção em
uma perspectiva intersetorial apre-
sentou os resultados do estudo soci-
oepidemiológico da mortalidade de
jovens por homicídios no Brasil e
países da América Latina por meio
de um estudo de caso em dez muni-
cípios brasileiros – sendo dois por
região –, além de seis municípios da
região metropolitana de Buenos Ai-
res. A pesquisa buscou analisar os
homicídios de jovens de 1990 a 2010,
identificando padrões de semelhan-
ça e diferenças na distribuição dos
homicídios nas regiões estudadas.
Pretendeu-se também analisar as ta-
xas segundo grupos etários (15 a 19,
20 a 24 e 25 a 29), sexo, raça/cor;
identificar os principais meios utili-
zados na agressão de jovens; anali-
sar dados socioeconômicos e de
violência dos municípios estudados;
investigar percepções de atores so-
ciais sobre os homicídios de jovens;
conhecer histórias de vida de vítimas
de homicídios a partir de seus fami-

Pesquisa investiga morte violenta de jovens
liares; e, ainda, analisar os dis-
cursos da imprensa local sobre
os homicídios.

A coordenadora da pesquisa,
Ednilsa Ramos, explicou terem sido
analisados dados de 160 municí-
pios brasileiros com mais de 100
mil habitantes, sendo 14 no Nor-
te, 26 no Nordeste, 12 no Centro-
Oeste, 64 no Sudeste e 44 no Sul
do país. As capitais foram excluí-
das, e selecionados dois municípi-
os em cada região geográfica
com taxas mais altas de homicí-
dios de jovens, no ano de 2010,
além de comportamentos opos-
tos das taxas de homicídio de
jovens. Para isso, utilizados indi-
cadores macrossociais, habitacio-
nais, demográficos, educacionais,
de trabalho e rendimento, e de
saúde e assistência social. Já na
Argentina, selecionados apenas
dois municípios para o estudo de
caso. A pesquisa apresenta abor-
dagem qualitativa e quantitativa,
envolvendo pesquisadores e es-
tudantes de iniciação científica,
mestrado e doutorado em seu
desenvolvimento.

No Dia Mundial da Saúde (7/
4) a Escola Politécnica de Saúde
Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz)
ganhou uma nova ferramenta de
divulgação de conhecimentos e in-
formações, com o lançamento do
novo Portal da unidade (http://
www.epsjv.fiocruz.br/). Conjugan-
do conteúdo institucional, jornalís-
tico e de serviços à população, o
Portal foi desenvolvido em softwa-
re livre segundo as mais atualiza-
das tecnologias, o que tornará mais
fácil a navegação em dispositivos
móveis – como smartphones e ta-
blets –, e permitirá até mesmo o
compartilhamento de conteúdos

Escola Politécnica da Fiocruz divulga novo portal
por meio do WhatsApp.

O novo Portal foi desenvolvido para
dar visibilidade máxima às ações da uni-
dade, respeitando os interesses que per-
meiam os mais diversos públicos. Com isso,
ficou mais fácil encontrar as informações
sobre os cursos e outras iniciativas desen-
volvidas pela EPSJV. É o caso de progra-
mas e projetos consolidados, como o
Programa de Vocação Científica (Provoc)
– que este ano completa 30 anos –, a re-
vista Trabalho, Educação e Saúde, peri-
ódico científico de referência no campo da
educação profissional e a Biblioteca Virtu-
al, conhecida como BVS, que reúne um
conjunto de informações do campo da Edu-
cação Profissional em Saúde.




