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NOTAS

Os ministros da Comunicação,
Educação, Cultura e Saúde assina-
ram, em setembro, um acordo para
a instituição do Sistema Público de
Televisão Digital. A iniciativa prevê
a entrada no ar de quatro canais
públicos, entre eles, o Canal Saú-
de. O processo de digitalização da
televisão brasileira tem início pre-
visto para abril de 2016, podendo
estender-se por dois anos até co-
brir todo o território nacional. Mas
a proposta é que, em breve, en-
trem no ar o Canal Saúde e o Ca-
nal da Educação, ocupando faixas
da multiprogramação da TV Brasil,
nas cidades do Rio de Janeiro e São
Paulo. Em Brasília a estreia ocor-
reu em 9 de dezembro. Na sequên-
cia, a transmissão se estenderá a

Resultado de um investimento
promissor no ensino e na pesquisa no
Piauí, o Programa de Pós-graduação
Stricto Sensu em Medicina Tropical
do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fio-
cruz) apresentou, em setembro, os
primeiros resultados dos estudos rea-
lizados pelos alunos de mestrado. Os
temas abordam questões relaciona-
das, em especial, aos problemas de

Conquistas do Canal Saúde
outras cidades com mais de 100 mil
habitantes, com o acréscimo do
Canal da Cultura.

Em novembro, o programa Ca-
nal Saúde na Estrada recebeu o Prê-
mio Cândido Jornalistas pela maté-
ria veiculada na edição Taboão da
Serra e Campinas em 5 de outubro.
A reportagem aborda o programa
de rádio Maluco Beleza, cujos locu-
tores e produtores são usuários da
Rede de Saúde Mental de Campi-
nas, assistidos pelo Serviço de Saú-
de Dr. Cândido Ferreira, uma enti-
dade beneficente integrante do
Sistema Único de Saúde (SUS). A
premiação é concedida pelo Servi-
ço e destaca as melhores matérias
sobre saúde mental e os principais
parceiros da instituição no ano.

Mais pesquisadores para o Nordeste
saúde pública da região: malária,
leishmaniose, coqueluche, vermino-
ses e co-infecção de doenças em
pacientes com Aids foram os assun-
tos dos projetos desenvolvidos pela
primeira leva de mestres formados no
estado. Enfermeiros, médicos ou pro-
fessores, os alunos têm em comum o
interesse em contribuir para mudan-
ças na saúde da população.

Preservação e
gestão do
patrimônio cultural

A Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fi-
ocruz) obteve a aprovação da Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes) para dar iní-
cio ao mestrado profissional em Preser-
vação e Gestão do Patrimônio Cultural
das Ciências e da Saúde, o único da
área no Brasil. Aprovado pelo órgão com
nota 4, uma das mais elevadas conce-
dida a novos cursos, o programa deve
abrir processo seletivo no primeiro se-
mestre de 2016. A previsão é de que as
aulas comecem em agosto.

Criado a partir do curso de pós-gra-
duação lato sensu em preservação e
gestão do patrimônio cultural das ci-
ências e da saúde, que desde 2010 já
formou 112 especialistas, o mestrado
nasce da experiência acumulada nes-
se campo pela COC/Fiocruz. A unida-
de tem a guarda de acervos – arquivís-
tico, bibliográfico, museológico e
arquitetônico – de grande relevância
para o campo das ciências e da saúde
e promove ações de valorização e di-
vulgação desses bens culturais.
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Errata
Alguns infográficos não fo-

ram creditados na edição anteri-
or da Revista de Manguinhos.
O autor dos materiais, nas ma-
térias Eficácia contra a doença
de Chagas (página 10), Selênio
contra a doença de Chagas (pá-
gina 12), e A rota do vírus Maya-
ro (página 19), é Jefferson Men-
des. Ainda na matéria A rota do
vírus Mayaro, mas na página 20,
o autor da foto dos jacarés é Alex
Pauvolid-Corrêa.

Prêmio para o projeto
Construindo Esperança

Com o apoio da Fiocruz, o projeto
Construindo Esperança, na Colônia Ju-
liano Moreira, em Jacarepaguá, no Rio
de Janeiro, foi um dos 20 selecionados
na 9ª edição do Prêmio Caixa Melhores
Práticas em Gestão Local. O Prêmio
Caixa seleciona, premia e divulga pro-
jetos urbanos ou rurais realizados com
financiamento ou apoio técnico da ins-
tituição. Para concorrer, é preciso que o
projeto resulte em melhorias concretas
na qualidade de vida e no desenvolvi-
mento sustentável de assentamentos.

O projeto Construindo Esperança,
em Jacarepaguá, foi escolhido pela
produção social de moradia por meio
de práticas coletivas por autogestão e
ajuda mútua, abrangendo a constru-
ção de 78 moradias. O conjunto habi-
tacional foi o primeiro executado com
recursos do Programa Minha Casa Mi-
nha Vida Entidades, criado em 2009
pelo Governo Federal.

BNDES e Fiocruz
contra doenças
negligenciadas

Em setembro, o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) aprovou R$ 15 milhões para
pesquisas focadas em doenças negligen-
ciadas, como o mal de Chagas, as leish-
manioses, a hanseníase, a malária e a
tuberculose. Provenientes do Fundo Tec-
nológico do Banco (BNDES Funtec), os
recursos são não-reembolsáveis e co-
brem 90% de projeto cujo orçamento
será complementado pela Fiocruz, que
realizará parte das atividades previstas.
A iniciativa conta também com a parti-
cipação da Drugs for Neglected Disea-
ses initiative(DNDi), organização sem
fins lucrativos fundada pelos Médicos
Sem Fronteiras para promover o desen-
volvimento de tratamentos para doen-
ças pouco pesquisadas pelas grandes
farmacêuticas mundiais.

Treinamento para as
Olímpiadas

Para agir diante de possíveis
ameaças de bioterrorismo ao país no
período dos jogos Olímpicos de
2016, a Secretaria de Vigilância em
Saúde (SVS) do Ministério da Saúde
(MS), em parceria com a Fiocruz e
outras instituições e órgãos governa-
mentais, promoveu um treinamento
em defesa química, biológica, radi-
ológica e nuclear (QBRN). As primei-
ras turmas se reuniram em outubro,
no Rio de Janeiro.

O curso tem o objetivo de capaci-
tar profissionais de saúde, Exército,
Defesa Civil e Corpo de Bombeiros a
atuarem da forma mais rápida possí-
vel em resposta a ataques relaciona-
dos a agentes biológicos que represen-
tem ameaça à saúde pública do país,
seja por causas naturais ou pela ativi-
dade humana, provocada de forma
acidental ou intencional. A capacita-
ção enfoca ainda a importância do es-
tabelecimento de medidas de preven-
ção e de avaliação de risco.

Cooperação técnica para biodiversidade
O Instituto Nacional de Coloni-

zação e Reforma Agrária (Incra) e a
Fiocruz assinaram, em outubro, um
acordo para fomentar pesquisas e o
desenvolvimento de tecnologias e
inovações no uso sustentável da bi-
odiversidade, em especial em plan-
tas medicinais, nas diversas fases da
cadeia produtiva. A iniciativa visa
também estruturar arranjos produti-
vos para a promoção da saúde e a
geração de emprego e renda das
famílias beneficiadas pelo Programa
Nacional de Reforma Agrária, de

forma a garantir a sustentabilidade
ambiental e a implementação do
Programa Nacional de Redução de
Agrotóxicos.
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