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Um estudo em condições reais
de campo, sobre eficácia e
segurança do uso da dose ú-

nica de 60 mg/kg da substância química
praziquantel, no combate à esquistos-
somose em áreas endêmicas no Brasil,
reúne até setembro pesquisadores do
IOC e do Centro de Pesquisa Aggeu
Magalhães, de Recife.

Patrocinado pelo Programa Especial
para Pesquisa e Treinamento em Do-
enças Tropicais (TDR) da Organização
Mundial da Saúde (OMS), o estudo está
sendo feito na área endêmica da Zona
da Mata (PE), onde as duas unidades
da Fiocruz desenvolvem projetos.
O praziquantel é produzido em
Farmanguinhos. Segundo um dos coor-
denadores do estudo, o Dr Otávio Pieri,
do Departamento de Biologia do IOC,
é o único quimioterápico usado para
tratamento da esquistossomose em
campanhas de controle, devido ao bai-
xo custo de produção - hoje, em torno
de 0,10 US.

"Mesmo no Brasil - afirma - o trata-
mento é mais barato que o diagnóstico".
Realidade diferente da África subsa-
ariana e das Filipinas, esclarece Pieri.
Ele antevê "uma boa oportunidade" para
exportação do produto brasileiro. Afinal,
os concorrentes são a Coréia e o Egito.

O estudo cobrirá áreas endêmicas

dos três continentes e será
fiscalizado, tanto lá como
aqui, pelo Comitê Inde-
pendente para Monito-
rização de Dados (IDMC),
criado em 1996. Só aten-
dendo às exigências do
Protocolo Padrão da Pes-
quisa Clínica, poderá obter a chancela
da OMS na nova dosagem.
O Brasil está prestes a "sair da pré-
história da pesquisa clínica", diz Pieri,
referindo-se à liberdade de modificar a
dosagem. Pela OMS, ainda é de 40 mg/
kg, para o tratamento intra-hospitalar,
esclareceu.

O estudo vai criar "prova de prin-
cípio" do que já se sabe empiricamente:
que a dosagem de 60 mg/kg, admi-
nistrada oralmente de uma só vez, é efi-

caz e segura. Principalmente para crian-
ças e adolescentes "em condições reais
de campo, onde o paciente sai do
tratamento e volta a se infectar",
enfatizou.

A base operacional da investigação
está sendo montada nas escolas públicas
da região. A contaminação mais
freqüente ocorre entre os sete e os 14
anos de idade. A escola atrairia também
os não-escolarizados. O atendimento à
família será nos postos de saúde (PSF).

IOC participa de
estudo inédito da OMS

Vencidos os problemas que nos
obrigaram a adiar quase todas as
edições do Informe IOC no primeiro
semestre, até o início de julho
estarão distribuídas as edições em
que reunimos o material do período.

A publicação do Informe IOC
volta a ser quinzenal.

O critério usado para resumir as

Conversando com o leitor
informações geradas nos órgãos da
Diretoria: Nepi, Administração,
Experimentação Animal, Assessorias
de Imprensa e Informações e a de
Informática.

Seu trabalho aparece, no Informe
IOC. Mantenha-nos informados.

Leia e divulgue a página http://
www.ioc.fiocruz.br/eventos/html

A esquistossomose é endêmica em
74 países e territórios e encontra-se em
expansão em muitas regiões do planeta.
Em 54 delas, a forma endêmica da
doença é a mansônica ou intestinal.

Estima-se que o número de pessoas
infectadas seja de 200 milhões, dos
quais: 120 milhões de casos sinto-
máticos, 20 milhões sofrendo da forma

A esquistossomose no mundo
severa da doença e 600 milhões sob
risco de infecção.

O Brasil é o mais atingido pela
esquistossomose nas Américas. Porém,
não há dados atuais confiáveis sobre a
prevalência da doença no país. Acredi-
ta-se que cerca de sete milhões de pes-
soas estejam infectadas e que 35 mi-
lhões estão sob risco de infecção.

edições vencidas foi reportar apenas
o relevante, deixando de lado o
efêmero, conjuntural.

Seguimos receptivos e atentos,
disseminando informações científicas
produzidas nos 64 laboratórios dos 17
departamentos (15 de Pesquisa, o de
Ensino e o das Memórias) do IOC.

O mesmo também para as

Crianças brincam em rio da zona da mata de Pernambuco
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Os premiados do IOC
Durante o Simpósio Internacional sobre Óxido Nítrico, Citocinas e Inflamação, dos 361 trabalhos apresentados

na categoria Pôster, 15 foram premiados: quatro são do IOC. O Comitê de Avaliação levou em conta o desempenho do
expositor, a relevância do experimento e o domínio do concorrente sobre o tema.

Tatiana R. Lavich (D), pesquisa-
dora do Laboratório de Inflamação do
IOC, uma das premiada, é orientanda
do Dr. Marco Aurélio Martins, do Depto.
de Fisiologia e Farmacodinâmica.

O trabalho premiado �Novo teste da
placa quente sensível a estímulos hi-
peralgésico e analgésicos não opiói-
des�, de Lavich, compõe a pesquisa

sobre �Farmacologia do processo
inflamatório alérgico�, desenvolvida no
Laboratório.

O estudo propõe um novo modelo
experimental para investigar a dor
associada à inflamação, utilizando-se
ratos e camundongos.

Tatiana partiu de uma observação
simples: a reação de dor à estimulação
térmica (patas) é mais rápida quando
há inflamação local.

O uso da placa quente na detecção
de dor inflamatória tornou o experi-
mento mais sensível, mais rápido e mais
prático do que o modelo de hiperalgesia
térmica plantar de Hargreaves. Sendo
uma ótima ferramenta para os estudos
de dor inflamatória.

Outra premiada, Ana Paula M. P.
Marino (D), do Laboratório de Pes-

quisas em Autoimunidade e Imuno-
Regulação, é orientada por Joseli
Lannes-Vieira, do Departamento de
Imunologia.

O pôster reúne idéias desenvolvidas
desde o mestrado (apresentado em
2002) intitulado �Migração celular na
infecção aguda pelo Trypanosoma
cruzi�.

Os mais recentes estudos
sobre a ação do óxido
nítrico (NO) no corpo a-

pontam para o surgimento de drogas
novas, com o efeito e a importância do
Viagra, no mercado dos fármacos: cerca
de 15 novos medicamentos serão lan-
çados nos próximos anos, alguns já estão
em fase de testes.

A informação foi divulgada durante
o Simpósio Internacional de Óxido Ní-
trico, Citocinas e Inflamação, organizado
pelo IOC, em parceria com diversas
instituições internacionais, por um dos
organizadores do evento, o professor
Louis J. Ignarro, da Universit of Califórnia
of Los Angeles (UCLA), um dos três norte-

americanos premiados com o Nobel de
Medicina, em 1998.

Ignarro disse que o gás (NO)
produzido em diversos tecidos do corpo
não dura mais de um segundo no
organismo. Mas, acrescentou, está sendo
testado em todo o mundo, em busca de
drogas novas contra diversos males, para
suprir o organismo de óxido nítrico ou
fazer que o corpo aumente a produção
da molécula de oxigênio e nitrogênio.

Segundo ele, o NO tem funções
múltiplas no corpo, desde a regulação
das funções do pulmão, da circulação
até a estimulação de nervos do cérebro.
É importante na prevenção da hiper-
tensão, derrames e arteriosclerose. �Já

se sabe que os pacientes com mal de
Alzheimer apresentam deficiência de NO
em partes do cérebro�, exemplificou.

O óxido nítrico, segundo ele, tem
uma função protetora do organismo,
através de suas características anti-
oxidantes, que previnem as inflamações.
�Alguns estudos - acrescentou - já suge-
rem que o NO seria importante também
para a prevenção do câncer�.

O evento reuniu uma parte dos
pesquisadores de todo o mundo, cerca
de 500. Dos mais de 360 pôsteres
apresentados nos três dias do Simpósio,
quinze foram premiados, pela impor-
tância das inovações que apresentaram.
Conheça os quatro premiados do IOC.

Do diabetes à hipertensão, do câncer à dependência às drogas, do enjôo às desordens intestinais, do desenvolvimento
da memória e da aprendizagem ao choque séptico, das queimaduras solares à anorexia, da impotência masculina

 à tuberculose, da arteriosclerose à asma, do mal de Alzheimer à incontinência urinária: o que se viu no
Simpósio Internacional de Óxido Nítrico, Citocinas e Inflamação, realizado no Rio, é que os estudos estão aumentando o número de

casos onde o óxido nítrico joga um papel, senão decisivo, muito importante. Dentre os 15 pôsteres premiados, 4 são do IOC.

O Simpósio Internacional de Óxido Nítrico,
Citocinas e Inflamação



O estudo tem como objetivo analisar
mecanismos imunopatogênicos da mio-
cardite chagásica e identificar possíveis
alvos terapêuticos, em que está envol-
vido o Laboratório.

O trabalho foi feito em três tempos:
primeiro mapeou-se o modelo do
camundongo C3H/He infectado pelo T.
cruzi, que reproduz aspecto importante
da patologia, o predomínio de lin-
fócitos-T CD8+ (que destroem células
infectadas) no tecido cardíaco.

 No momento seguinte, foi feita a
análise cinética da formação da infla-
mação no coração,  que é �orientada�
por proteínas �quimioatraentes�, as
quimiocinas RANTES e MIP-1alfa.

 Finalmente, com o uso da proteína
recombinante Met-RANTES, obteve-se o
controle parcial do influxo dos linfócitos
TCD8 e TCD4, com diminuição da
inflamação e mantendo o controle do
parasitismo, auxiliando no equilíbrio da
migração celular e proteção do tecido

cardíaco, resultando em aumento da
taxa de sobrevivência dos animais.

Emiliano Barreto (D), do Labo-
ratório de Inflamação do IOC, também
foi premiado. É orientando da Dra. Pa-
trícia Silva, do Departamento de Fisio-
logia e Farmacodinâmica.

Seu estudo visa responder qual a
causa da menor reatividade inflamatória
de animais diabéticos quando esti-
mulados imunologicamente. A mútua
exclusão entre diabetes e alergia,
porém, continua não esclarecida na
literatura.

O projeto geral busca identificar o(s)
possível(is) mecanismo(s) determinan-
te(s) deste fenômeno de refratariedade
alérgica em animais diabéticos.

Barreto mostra que a redução na
dinâmica do citoesqueleto de actina nos
mastócitos diabéticos contribui para
uma menor reatividade celular, o que
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Biossegurança

Não é só dizer que sabe. É mos-
trar que sabe, fazendo. O trans-
porte de material biológico deve
ser feito em caixa isotérmica apro-
priada, identificada e fechada, de
forma a não expor a riscos os
profissionais envolvidos no
transporte, o público e o meio
ambiente.

As caixas isotérmicas disponi-
bilizadas pela CIBio/IOC para os
laboratórios do IOC, no entanto,
só poderão ser utilizadas no trans-
porte de material biológico no in-
terior do campus da Fiocruz. Elas
não atendem à legislação para
transporte terrestre, marítimo ou
aéreo.

Segundo a CIBio/IOC, essas
exigências valem também para o
transporte de material biológico no
interior e corredores dos pavilhões
(inclusive em escadas e elevado-
res) ou no campus da Fiocruz. Veja
alguns desses procedimentos:

· Preparar as amostras com a de-
vida utilização de equipamentos de
proteção individual e coletivo;
· Identificar o material biológico a
ser transportado;
· Envolver as amostras em materi-
al absorvente (algodão, papel ab-
sorvente, etc.) em quantidade sufi-
ciente para reter todo o conteúdo;
· Acondicionar as amostras com o
material absorvente dentro de um
recipiente resistente a impactos e
tampa;
· Depositar o material já acondici-
onado na caixa isotérmica que será
usada para transporte, identificada
com a etiqueta de "risco biológi-
co".

está associado à redução na capa-
cidade de liberação de mediadores
inflamatórios.

O experimento demonstra ainda um
aumento na taxa de apoptose através
da citometria de fluxo, sendo empre-
gado reagente fluorescente que i-
dentifica a fragmentação do DNA -
característica do estado apoptótico.

Pela primeira vez foi obtida uma evi-
dência concreta da alteração que po-
deria responder em parte pela exclusão
mútua entre diabetes e alergia, uma vez
que os mastócitos são importantes para
o disparo e manutenção da resposta
inflamatória alérgica.

Rosane B. Oliveira (D), pesqui-
sadora do Laboratório de Hanseníase
do IOC, também premiada, é orien-
tanda da Dra. Euzenir Nunes Sarno, do
Departamento de Medicina Tropical.

A �Indução de apoptose em li-
nhagem de célula Schwann humana
(ST88-14) in vitro: papel das citocinas e
do Mycobacterium leprae� se insere em
linha de pesquisa do Departamento em
parceria com TRD/OMS sobre o de-
senvolvimento de deformações no curso
da hanseníase.

No estudo foi avaliado o efeito do
TNF e do ML. Quando se adicionou TNF
e TGF ou ML vivo/morto à cultura de
células Schwann (CSs), verificou-se a
indução de apoptose.

Os dados indicam que TNF-Rs, TNFa
e o efeito sinergístico com TGFb, assim
como a infecção pelo ML podem estar
implicados na patogênese da lesão do
nervo na hanseníase.

Rosane é autora da primeira in-
vestigação sobre TLR2 e apoptose em
CS, em colaboração com a Univer-
sidade da Califórnia (UCLA).

O próximo passo, segundo ela, será
identificar novos alvos terapêuticos que
possam bloquear a morte celular e com
isso evitar as deformidades.

Transporte de
Material Biológico
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ETIQUETA

Lançamentos*Memória

Homenagem ao entomologista Herman Lent

Um dos cassados
pelo golpe militar
durante o `Mas-

sacre de Manguinhos´, em
1970, quando dez dos
maiores pesquisadores da
Fiocruz foram impedidos de
trabalhar e afastados de suas
funções, o cientista Herman
Lent faleceu aos 93 anos no
último dia 7 de junho, no Rio
de Janeiro.

Nascido em 3/02/1911,
na então Capital Federal, Dr. Lent
formou-se em Medicina pela UFRJ em
1934. Ingressara na Fiocruz, como
estagiário de Lauro Travassos, em 1933.
Dedicou-se à helmintologia e depois,
por influência de Arthur Neiva, voltou-

“Conversa de Música”

Não é preciso ser músico para
conversar sobre música! A
frase de José Roberto Witacker

Penteado exprime a paixão que ele renova
a cada 'Conversa de Música', programa
que apresenta todos os sábados na Rádio
MEC-FM, 98.9, ao meio dia.

 Ele trouxe um pouco do ambiente
musical do programa - 24 composições
- para conversar com o público do
Ciência, Cultura e Arte. Penteado, que é
jornalista, publicitário e tem diversos
livros publicados, emocionou a todos
com a palestra.

O programa ali, estava ao vivo.
Olhos e ouvidos atentos seguiam o som
das músicas e se viam no passado.
Emoção e encantamento silenciavam o
público, absorvido pelas lembranças
pessoais do publicitário entrecortadas
por pequenos trechos musicais.

Penteado contou como descobriu a
música - passagens de sua vida, suas
viagens, seu ingresso no universo musical.
Carente de ensinos musicais em sua
educação, o menino chegou à música
ouvindo anúncios, que não lhe saíam da
cabeça, e o som das rádionovelas.

Não foi por
menos: sua pai-
xão pela mú-
sica, descobriu
ouvindo a 5ª
Sinfonia de Be-
ethoven. Ado-
lescente, com-
prou seu primeiro disco de clássico. Aliás,
foi a 5ª a sinfonia do primeiro concerto
que assistiu: apresentado pela Orquestra
Filarmônica de Nova Iorque.

Sua paixão, ele revela, não se resume
às composições de Beethoven. A música,
para ele, é como ele mesmo afirma: "se
no casamento o homem deve ser
monogâmico, e eu sou, na paixão pela
música eu escolhi a poligamia e vivo ela,
desenfreada, com diversos outros
compositores - Mozart, Chopin, Vivaldi..."

E, prova de que ele não tem limites,
entre outras que deu, uma das obras
musicais da sua preferência é a 6ª
Sinfonia de Shubert, a que ele considera
como uma das composições mais
poéticas que ele já ouviu.

Mais? Aos sábados ao meio dia, na
98.9 Rádio MEC-FM.

Ciência, Cultura e Arte

Lançado em
janeiro, pela
Presse Univer-
sitaire de France,
o Dictionaire de
la Pensée Medi-
cale, coordena-
do por Domini-
que Lecourt, da
Unversidade de

Paris VII. É, certamente, uma das
mais importantes obras da histó-
ria e da filosofia da medicina nes-
te início de século XXI.

Com 1270 páginas escritas por
quase 200 autores das mais diver-
sas especialidades e diferentes for-
mações, a brochura pode ser en-
comendada nas melhores livrari-
as do ramo.

Dentre os especialistas brasilei-
ros, o pesquisador titular e chefe
do Departamento de Medicina
Tropical do IOC, Dr. José
Rodrigues Coura é autor de um in-
teressantíssimo verbete sobre
Epidemiologia. Nele, Coura foca-
liza a evolução do conhecimento
sobre a matéria, de Hipócrates e
Aristóteles até os dias atuais.

Estão lá também Ana Lúcia
Risson dos Santos, da Universida-
de de Picardie- Jules-Verne, e
Fernando Dias de Ávila Pires, da
Fiocruz e da Universidade de Santa
Catarina. Lúcia Risson escreve so-
bre Obesidade, enquanto Ávila
Pires trabalhou com o tema Eco-
logia.

Composto de 295 grandes ver-
betes, de até 30.000 caracteres,
mais de 2.000 palavras chaves, o
dicionário contém trabalhos de
renomados médicos, biólogos, ci-
rurgiões, pediatras, nutricionistas,
veterinários, psicólogos, psiquia-
tras, sociólogos, antropólogos, fi-
lósofos, historiadores, juristas e
economistas.

Um dicionário
do pensamento

médico

se para a ento-mologia.
Especializou-se em triatomí-
neos (barbeiros) e, na dé-
cada de 30, implantou a
criação de barbeiros em
Manguinhos, uma das mai-
ores do mundo.

Recentemente, Dr. Lent
foi homenageado como
professor emérito da Fio-
cruz. No IOC, foi pesqui-
sador, professor e chefe da
seção de Entomologia.

De 1961 a 1964, chefiou a Divisão
de Zoologia. O pesquisador publicou
mais de 240 trabalhos científicos. O
nome lenti está em 22 espécies de
insetos com que foi homenageado em
vida.


