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NOTAS

O Instituto de Tecnologia em Fár-
macos (Farmanguinhos/Fiocruz) se
tornou a primeira empresa pública a
obter a ISO 14001, certificação inter-
nacional por um desempenho ambi-
ental correto. A unidade da Fundação
é uma das 128 empresas brasileiras,
em um universo de mais de 3 mi-
lhões, que receberam a certificação.
A conquista foi obtida após um pre-
paro de nove anos de gestão ambi-
ental e mais dois anos de diversas
etapas das auditorias. Farmanguinhos
também obteve, no final de 2014, a
certificação da Coordenação de De-
senvolvimento Tecnológico (CDT), a
ISO 9001. O objetivo desta norma é
estruturar um sistema de gestão da
qualidade com base no mapeamen-
to dos processos da organização e
buscando a melhora contínua do sis-
tema, a fim de satisfazer o cliente.
Para a conquista da certificação na
ISO 14001, a unidade passou por uma
auditoria pela empresa British Stan-
dards Institution (BSI), que começou
o processo inicial de pré-auditoria com
a verificação de documentos em fe-
vereiro de 2014.

Farmanguinhos
conquista certificação
internacional por
gestão ambiental

Editor científico da revista His-
tória, Ciências, Saúde – Mangui-
nhos, da Casa de Oswaldo Cruz
(COC/Fiocruz), Marcos Cueto lançou
o livro Medicine and Public Health
in Latin America - A History, escrito
em parceria com Steven Palmer, da
Universidade de Windsor (Canadá).
O livro foi publicado pela editora
Cambridge University Press em fe-
vereiro. A obra do historiador e pes-
quisador da COC é resultado de
vários anos de estudo em acervos e
bibliotecas da região latino-america-
na, do Caribe e também dos Esta-
dos Unidos e fornece uma análise
panorâmica sobre o desenvolvimen-
to da saúde, do século 16 aos dias
de hoje. Analisa as respostas às epi-
demias, a história social da medici-
na, a educação médica, a atenção

Pesquisador brasileiro faz panorama da
história da medicina e saúde na AL

Em cerimônia realizada no mês de
março, o Instituto Nacional de Controle
de Qualidade em Saúde (INCQS/Fiocruz)
formou a primeira turma de residentes
em vigilância sanitária do Brasil. O even-
to foi o coroamento de iniciativa do
INCQS em capacitar profissionais re-
cém-saídos das universidades. “Essa
primeira turma teve uma enorme matu-
ridade para perceber a importância prá-
tica e aprender as difíceis rotinas
laboratoriais de nosso dia-a-dia; hoje es-
tão preparados para contribuir com qual-
quer laboratório de controle de qualidade

Formada primeira turma de residentes
em vigilância sanitária do país

em saúde do país”, comemorou Silvana
do Couto Jacob, coordenadora do curso.

O curso de residência multiprofis-
sional do INCQS oferece 12 vagas
para biólogos, biomédicos, farmacêu-
ticos, médicos veterinários e nutrici-
onistas com até um ano de formados.
As inscrições geralmente ocorrem no
segundo semestre do ano. A especi-
alização tem duração de dois anos e
paga R$ 2.976 brutos aos residentes.
Outras informações pelo telefone (21)
3865-5112/5139 ou pelo email
cpg@incqs.fiocruz.br.

primária de saúde e o movimento
dos determinantes sociais de saúde
na América Latina e Caribe. O tex-
to joga luz nos recentes desafios da
saúde global na região.
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O Instituto Nacional de Saúde da
Mulher, da Criança e do Adolescente
Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), conquista
sua sétima patente com a pesquisa da
terapeuta ocupacional Denise Hora, que
tem como objetivo desenvolver um su-
porte postural para auxiliar no posiciona-
mento sentado de crianças com disfunção
neuromotora. Atualmente o suporte en-
contra-se na segunda fase da pesquisa
para desenvolvimento do protótipo que
tem como objetivo a obtenção de medi-
das antropométricas para confecção do
protótipo propriamente dito.

A terapeuta ressalta que uma gran-
de parte do público-alvo atendido no
IFF, na área de Neonatologia, é de pre-
maturos e recém-nascidos com diver-
sas anomalias do sistema nervoso

Suporte postural para crianças com
disfunção neuromotora conquista patente

O trabalho das bibliotecas da Fi-
ocruz na busca por fontes de infor-
mação e a contribuição para a
divulgação do conhecimento rendeu
para a instituição o prêmio Top User
Award, oferecido pela Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes), em parceria
com a ProQuest, serviço de tecnolo-
gias para bibliotecas especializadas.
Lançado com o objetivo de estimular
o acesso e uso do Portal de Periódi-
cos da Capes, o prêmio está em sua
terceira edição e oferece reconheci-
mento às instituições de ensino su-
perior e de pesquisa que realizaram
maior uso das bases de dados Pro-
Quest disponibilizadas no portal.

Os recursos disponibilizados serão
a base Pivot, que reúne informações
e links para editais de financiamento
à pesquisa por entidades e universi-
dades de todo o mundo, e Flow, que
é um gerenciador colaborativo de
conteúdo, onde os usuários podem
gravar pesquisas, anotações, arqui-
vos, dentre outros, e compartilhar
entre si. Como parte da premiação,
na categoria de Instituto de Pesqui-
sa, a Fiocruz receberá assinaturas de
duas bases de dados e serviços, Pro-
Quest Pivot e Proquest Flow, pelo
período de um ano, que custariam
aproximadamente US$ 38,5 mil se
fossem adquiridas comercialmente.

Trabalho de busca de
fontes de informação
em bibliotecas é
premiado

central, além de outros distúrbios que
comprometerão o desenvolvimento in-
fantil e que, portanto, vão necessitar
de uma assistência multidisciplinar e es-
pecializada. O suporte possibilitará a
permanência na posição sentada para
as crianças que não conseguem se
manter sozinhas na posição, durante o
período de internação e também auxi-
liar no processo de tratamento duran-
te o acompanhamento ambulatorial,
favorecendo a interação com o ambi-
ente, adequação postural para alimen-
tação e brincar, reduzindo as chances
do aparecimento de contraturas e de-
formidades decorrentes de internações
prolongadas ou posturas inadequadas
frequentes, além de auxiliar nas roti-
nas diárias domiciliar.

Um importante passo para imple-
mentar o Complexo de Institutos Nacio-
nais da Fiocruz foi dado no fim do ano
passado: a Câmara Municipal do Rio de
Janeiro aprovou, depois de seis meses
de tramitação, o Projeto de Lei Comple-
mentar nº 80/2014. O PL, encaminhado
pelo Executivo, resultou na Lei comple-
mentar nº 148, que cria área de especi-
al interesse funcional e altera os
parâmetros urbanísticos da área de São
Cristóvão onde serão erguidas as novas
sedes dos institutos nacionais de Infecto-
logia Evandro Chagas (INI, antigo Ipec)
e de Saúde da Mulher, da Criança e do
Adolescente Fernandes Figueira (IFF).

Fiocruz recebe aval para construção
do Complexo de Institutos Nacionais
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Monitoramento e prevenção são fer-
ramentas indispensáveis para o controle
da dengue. Pensando nisto, pesquisado-
res da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
e da Escola de Matemática Aplicada da
Fundação Getúlio Vargas (FGV/EMAp)
lançaram um sistema em que é possível
acompanhar em tempo real a situação
da dengue no município do Rio de Ja-
neiro – indicando as regiões mais afeta-
das da cidade. Integrando informações
sobre o risco de transmissão e as formas
de combate, o Info Dengue utiliza o
conceito 10 Minutos Contra a Dengue,
desenvolvido por pesquisadores e pro-
fissionais de comunicação do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), para incen-
tivar a prevenção da doença.

A proposta do 10 Minutos Contra
a Dengue é estimular a população a
atuar uma vez por semana na verifica-
ção de criadouros domésticos: a perio-
dicidade semanal da ação garante a
interrupção do ciclo de vida do Aedes
aegypti, que leva de sete a dez dias
para se desenvolver de ovo a mosqui-
to adulto. “Reconhecemos a relevân-
cia da campanha para o combate à
dengue. Por isso, decidimos incluir o
guia de checagem, com os principais
criadouros domésticos do Aedes aegyp-
ti, no site do Info Dengue para que a
população tenha toda a informação
que precisa para ajudar o município no
combate à transmissão”, destacou Flá-
vio Codeço, coordenador do projeto e
professor da FGV/EMAp.

Sistema Info Dengue usa
o conceito 10 Minutos
Contra a Dengue

O projeto Paleoparasitologia e o
ADN antigo foi aprovado no Programa
Capes/Cofecub, que promove o inter-
câmbio científico entre instituições de
ensino superior do Brasil e da França e
a formação de recursos humanos de
alto nível nos dois países. O estudo é
liderado pelo pesquisador da Escola Na-
cional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz)

Brasil e França promovem estudo sobre parasitoses
Adauto Araújo, e trata da origem e
evolução das parasitoses ao longo do
tempo, por meio das análises de amos-
tras arqueológicas e paleontológicas,
datadas desde o período jurássico até
o passado recente, em busca de vestí-
gios de parasitos. Ao todo, o edital se-
lecionou 44 projetos conjuntos de
pesquisa e parcerias universitárias.

Pesquisadores da Fiocruz Minas
acabam de criar um aplicativo para ce-
lulares que vai ajudar a identificar es-
pécimes de triatomídeos – vetores para
doença de Chagas. A demanda surgiu
quando, há cerca de dois anos, a dou-
tora e pesquisadora Rita de Cássia
Moreira de Souza, do Laboratório de
Triatomíneos do Centro de Pesquisas
René Rachou (Fiocruz Minas), consta-
tou que havia um problema no treina-
mento dos agentes de saúde. “Percebi
que havia uma grande rotatividade dos
agentes. Quando um sai do cargo, o
município fica sem uma pessoa capa-
citada, o que atrapalha o programa de
controle da doença”, disse Rita.

Pensando em solucionar esse pro-
blema, a doutora se perguntou se não
seria possível pegar os caracteres da
chave dicotômica de identificação de
triatomíneos e transformá-los em algo
prático e interativo. Surgiu a ideia para
desenvolver um aplicativo de celulares,

Aplicativo ajuda a identificar vetores
da doença de Chagas

inicialmente para o sistema Android.
Assim começou o Triatokey. O aplica-
tivo, que pode ser usado sem conexão
com a internet, funciona de forma sim-
ples. O usuário responde perguntas so-
bre características visíveis do inseto a
ser identificado. Acontece um proces-
so de eliminação, por meio das per-
guntas, que estreita as possibilidades.
Para facilitar o processo, cada pergun-
ta é acompanhada de fotos que po-
dem ser ampliadas. A pergunta “O
aparelho bucal é curvo ou reto?” traz,
por exemplo, fotos que exemplificam
os dois tipos de aparelho bucal. Ao fim
do processo, chega-se ao gênero do
animal e a um pequeno número de
espécies dentro daquele gênero.

O software tem uma versão onli-
ne, que pode ser acessada no link http:/
/triatokey.cpqrr.fiocruz.br/. A versão
para celulares e tablets estará disponí-
vel em breve para download gratuito
na loja virtual Play Store.
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O Instituto de Tecnologia em Imu-
nobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz)
vem investindo em novos projetos de
embalagens que agridam menos o
meio ambiente e continuem sendo
economicamente viáveis, ou seja, que
possibilitem reciclagem e utilizem ma-
térias-primas com menor impacto am-
biental. Estas ações visam externar a
preocupação de Bio-Manguinhos com
a saúde pública nacional e com a res-
ponsabilidade socioambiental. Algu-
mas mudanças realizadas foram:
retirada do acabamento de plastifica-
ção dos cartuchos de vacinas e biofár-
macos; alteração de especificação do
tipo de composto das tintas utilizadas
nos rótulos de vacinas e biofármacos;
mudança do tipo de material que com-
põe os rótulos de vacinas, biofárma-
cos e reativos; retirada do berço de
espuma dos cartuchos do kit NAT; in-
clusão do selo FSC no memento tera-
pêutico de 2015; e substituição do
saco plástico zip dos kits DPP® por
cartucho integrado em papel.

“Esses materiais são substituídos
por aqueles que sejam biodegradáveis.
Eles podem ser reciclados e possibili-
tam o aumento da eficiência no pro-
cessamento final e redução de custos,
não causando impacto negativo no
transporte térmico do produto até o
cliente final”, explicou o designer de
embalagem Carlos André Accacio.

Novas embalagens
reduzem custos e
impacto ambiental Erradicado no fim da década de

1950, o mosquito Aedes aegypti pode
ter sido reintroduzido no Brasil não ape-
nas uma, mas duas vezes; seguindo
caminhos diferentes em cada uma de-
las. A conclusão é de um estudo de
pesquisadores do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz) e da Universidade
de Yale, nos Estados Unidos, publica-
do recentemente na revista científica
Plos Neglected Tropical Diseases. Ana-
lisando a genética das populações do
mosquito da dengue no país, os cien-

Reveladas prováveis origens do mosquito
Aedes aegypti no país

tistas observaram que os insetos encon-
trados entre o Nordeste e o Sudeste pa-
recem ser oriundos do Caribe. Já aqueles
do Norte seriam originários de outra par-
te das Américas, na região compreendi-
da entre a Venezuela e o sudeste dos
Estados Unidos.

A pesquisa foi realizada a partir da
análise de trechos específicos do DNA de
cerca de 400 insetos capturados em 11
cidades brasileiras, das regiões Norte,
Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, além
de sua comparação com mais de 300

mosquitos de oito lo-
calidades estrangei-
ras. “Verificamos que
os Aedes aegypti do
Brasil estão divididos
em dois grandes gru-
pos genéticos e, pela
comparação com
mosquitos de outros
países, identificamos
as duas possíveis fon-
tes de migração dos
insetos para o país”,
disse o geneticista Fer-
nando Monteiro, um
dos autores do estu-
do e pesquisador do
Laboratório de Epide-
miologia e Sistemáti-
ca Molecular do IOC.

O Instituto Pasteur e a Fiocruz vão
criar uma rede de laboratórios inter-
nacionais mistos para o intercâmbio
de pesquisadores e estudantes e o de-
senvolvimento de pesquisas em doen-
ças emergentes na Amazônia e nos
campos de neurociências e bioinfor-
mática. O anúncio foi feito em dezem-
bro, durante reunião entre gestores das
duas instituições. A iniciativa será um
primeiro passo para a instalação de
uma unidade física de pesquisa Fio-
cruz-Pasteur no Brasil.

“A ideia é reunir laboratórios já
existentes no Brasil e na França para o

Parceria vai criar unidade Fiocruz-Pasteur no Brasil
desenvolvimento de um trabalho con-
junto. A estrutura será incialmente vir-
tual e, mais adiante, será criada uma
estrutura física para a troca de conheci-
mento e desenvolvimento de pesquisas
em neurociências, doenças infecciosas
e doenças crônicas degenerativas”, ex-
plicou o diretor do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz), Wilson Savino. A
previsão é de que os laboratórios mis-
tos sejam formados a partir do segundo
semestre de 2015. Para a concretiza-
ção do projeto serão destinados recur-
sos de 40 mil euros de ambas as
instituições durante quatro anos.
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