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A milésima tese do IOC
Adistribuição e a dispersão do

vetor da leishmaniose visceral
americana, Lutzomya longipalpis

(Lutz & Neiva, 1912) (Diptera: Psyco-
didae), no Estado da Bahia, foi o tema
da milésima tese de doutoramento
defendida no IOC, prestigiada com a
presença do Diretor da unidade, Renato
Cordeiro.

A leishmaniose continua letal em
90% dos casos não tratados, segundo
Artur Gomes Dias Lima, bolsista da Ca-
pes e aluno do doutorado do Progra-
ma de Biologia Parasitária, do Depar-
tamento de Ensino do IOC. Lima alertou
para o fato de que a leishmaniose
visceral americana (LVA) tem crescido no
Brasil, onde dezenove estados já são
endêmicos.
Recorde brasileiro. Na tese, o
pesquisador demonstrou como a ação
humana influi, tanto com a urbanização
quanto com o desmatamento, na disper-
são dos L. longipalpis, insetos transmis-
sores da LVA, para áreas antes não
afetadas por eles.

Lima realizou seus estudos na Bahia,
não por ser baiano, como disse, mas por
preocupar-se com a primazia de o Estado
apresentar o maior número de casos
humanos. Informação que constatou nos
locais pesquisados e confirmada pelo
registro de dados da Fundação Nacional
de Saúde (Funasa) de 2002.

Foram analisados 100 exemplares
da espécie L. longipalpis, coletados em
áreas distintas do Estado. Lima utilizou
também anotações do banco de dados
do Laboratório de Parasitologia e
Entomologia do Centro de Pesquisa
Gonçalo Muniz (LAPEN), no qual atua.
Algumas destas anotações, informou,
datam de mais de 45 anos.
Locais preferidos. Segundo o
pesquisador, diferentemente do que se
imaginava há anos, os L. longipalpis não
se restringem em habitar as regiões
rochosas: �Graças à presença de poros
pequenos nas larvas e nos ovos, o que
possibilita uma menor perda de umida-
de, eles se adaptam facilmente a diver-
sos ambientes�.

O estudo identificou que estes insetos
têm preferência por regiões secas e sua
alimentação é bastante eclética, o que
interfere na distribuição geográfica.
�Portanto � acrescentou � a expansão
das áreas de transmissão da LVA tem
relação estreita com a expansão das
áreas de caatinga pelo processo de
erosão do solo�.
Os orientadores. Coincidentemente,
a milésima tese de doutoramento do
IOC é do Programa de Biologia Parasi-
tária, o mesmo Programa da primeira
tese do Departamento de Ensino, em
1980. Lima foi orientado pelos profes-
sores Ítalo Rodrigues e Araújo Sherlock.

O CDIOC aprovou por unanimi-
dade os critérios de julgamento utiliza-
dos pelo Comitê Avaliador Final para
sistematizar seu trabalho.

Foram produzidos 146 pareceres.
Os oito membros do CAF leram toda
a documentação dos laboratórios,
acompanharam os currículos e emi-
tiram parecer por laboratório.

Os pareceres foram entregues
fechados aos chefes dos Departamen-
tos, durante o CDIOC, para serem re-
passadas aos pretendentes ao (Re)-
Credenciamento. O prazo aprovado
para recurso é de 30 dias.

A Diretoria está convocando, para o
início de agosto, nova reunião do Comitê
Avaliador Final para avaliar os recursos.

Orçamento. A prestação de
contas do período 2003/2004 foi
aprovada pela maioria dos votos
presentes.

Durante a apresentação para os
membros do CDIOC, o diretor do
Instituto, Renato Cordeiro, ressaltou a
prioridade no Orçamento para as
bolsas de Ensino no IOC.

CDIOC aprova orçamento e critérios do (Re)Credenciamento

Aluno do Programa de Biologia Parasitária, Artur
Gomes Dias Lima (no alto), defende tese de

doutorado diante da banca examinadora, formada
pelos professores Elizabeth F. Rangel, Reginaldo

P. Brazil e Eunice Aparecida B. Galati
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Administração

Odesafio do serviço público é
sair da burocracia rumo ao
serviço ao cidadão.

Esse é o propósito da gestão pública,
hoje, segundo a consultora do Progra-
ma de Excelência em Gestão Pública,
do Ministério do Planejamento, Maria
de Fátima Cavaleiro, em palestra
visando à �Sensibilização para o Progra-
ma de Qualidade no Serviço Público�,
no IOC.
O que e o porque. A nova regra ba-
seia a gestão pública no antigo modelo
de seucesso do setor privado: �Os ali-
cerces do Programa são os princípios
constitucionais (legalidade, impessoa-
lidade, moralidade, publicidade e efi-
cácia) e os fundamentos, que são as ca-
racterísticas e valores praticados por em-
presas de sucesso�, admitiu.

Como se viu durante o evento, o
modelo de gestão focado em resultados
deve ser orientado para o cidadão. Nele,
visão de futuro e constância de propósitos
são fatores importantíssimos, pois visam
planejar pensando em um rumo para a
organização como um todo.

A agilidade é postura pró-ativa. Já o
foco nos resultados direciona a atenção
a um conjunto de indicadores sobre clien-
tes, parceiros, fornecedores, sociedade,
entre outros. A inovação é igualmente
importante, já que muitas vezes é preciso
mudanças relevantes em todos os setores.

 Modelo novo para um velho problema

Critérios de Excelência. José Ary
Blanco, também consultor, destacou os
critérios de excelência do Programa:
liderança, estratégias e planos, cidadãos
e sociedade, informações e conhe-
cimento, pessoas, processos e resulta-
dos. �O primeiro passo é formar uma
equipe que os defina dentro da institu-
ição�, disse.

�A equipe faria uma auto-avalia-
ção para ver o que está faltando para a
organização atender a esses princípios�,
ressaltou. Quando tudo estivesse pronto,

Para implantar o Programa no IOC,
segundo o coordenador de Admi-
nistração do Instituto, José Damas-
ceno, dois problemas precisam ser
superados:

� O de falta de espaço físico, para
formular e disseminar as estratégias e
fazer a auto-avaliação do processo, e
a falta de pessoal nos departamentos,
para compor o grupo de trabalho com
profissionais de todas as áreas.
Damasceno enfatizou que não adi-
anta trabalhar com qualidade somente
na Administração, como já se faz desde
abril, é preciso chegar aos labora-
tórios, é preciso ter consciência em
equipe. Ele pretende trazer  consultores
do Núcleo de Qualidade de Furnas,
para falar sobre o assunto.

Para solucionar o problema, a
Administração e a Diretoria do IOC
negociam com a Presidência. Até que
o plano de ação conjunto torne
possível implantar a metodologia e que
ela proporcione meios mais ágeis para
a superação dos problemas na
Unidade.

Dificuldades para implantar o modelo

a avaliação seria enviada para con-
sultores do Programa em Brasília, para
que analisassem e ajudassem na solu-
ção dos possíveis problemas.
Novidades animadoras. Animado
com as novidades introduzidas pelo Pro-
grama, o público  presente à palestra se
mostrou disposto a enfrentar o desafio.

Fátima sugeriu criar inicialmente se-
is grupos e trabalho, deixando os resul-
tados para o final. Cada grupo esco-
lheria um líder para coordenar os tra-
balhos.

Participantes da Palestra de Sensibilização para a Qualidade animaram-se com as vantagens anunciadas

José Damasceno fala das dificuldades do IOC

A consultora Maria de Fátima Cavaleiro

O consultor José Ary Blanco
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Biossegurança

Normas de classificação

São cinco os grupos e tipos de
resíduos, para um manejo seguro,
a partir de suas características
biológicas, físicas, químicas,
estado da matéria e origem. A RDC
nº 33 de 25/02/03, que regula as
normas está no endereço http://
www.anvisa.gov.br/legis/resil/
2003/rdc/33_03rdc.htm.

Pertencem ao grupo A, as
culturas e estoques de agentes
infecciosos de laboratórios de
pesquisa, bolsa de sangue, peças
anatômicas, entre outras, são
classificadas como do tipo
potencialmente infectante.

No grupo B, estão os produtos
químicos, como reagentes para
laboratório e outros.

Os rejeitos radioativos, do
grupo C, são: os materiais
resultantes de atividades humanas
que contenham radionucleídeos
em quantidades superiores aos
limites de isenção.

Estão especificados na norma
CNEN-NE-6.92 � Licenciamento
de Instalações Radioativas. E têm
até legislação própria.

Os resíduos do tipo D, os mais
comuns, podem ser destinados à
reciclagem ou à reutilização.

Mas os perfurocortantes, do
grupo E, são aqueles onde se
incluem as lâminas de barbear,
bisturis, agulhas, escalpes, am-
polas de vidro, entre outros.

Todo cuidado é pouco!

Resíduos
laboratoriais, que
fazer com eles?

Pesquisa

Nos últimos 40 anos foram pu-
blicados em revistas especiali-
zadas não mais que cinco ar-

tigos relacionando anemia e malária no
Brasil. Dois são do Laboratório de Pes-
quisa em Malária do Departamento de
Imunologia do IOC.

Pelo menos mais dois artigos devem
ser enviados para publicação especi-
alizada este ano, promete a pesqui-
sadora Andréa Freitas. Freitas é da
equipe que atua no projeto Estudo do
perfil de citocinas e de auto-anticorpos
envolvidos na anemia associada à
malária, tema de sua tese de doutora-
mento.
Índice de mortalidade. Apesar das
poucas publicações, a anemia é um dos
principais responsáveis pelas mortes de
pacientes infectados por malária em
todo o mundo.

Estimativas da Organização Mundial
de Saúde apontam variar de 1,4 milhão
a 5,7 milhões a ocorrência anual de
casos de anemia devido à malária. A
mortalidade anual estimada pela OMS
é de 190 a 900 mil crianças.

Graças à implantação, em 2000, do
Plano de combate à malária (PIACM),
pelo governo federal, segundo Freitas,
a doença está controlada no Brasil.

Características do estudo. Para o
�Estudo do perfil de citocinas...�, Freitas
analisou 200 casos de pacientes com
malária do Hospital Municipal de
Paragominas e do Instituto Evandro
Chagas, ambos no Pará.

A pesquisadora observou que o
indutor da anemia, no caso brasileiro,
é o Plasmodium vivax, espécie menos
agressiva que a característica das re-
giões endêmicas da África, onde a ane-
mia é causada sobretudo pelo Plasmo-
dium falciparum.
Cai número de casos. Freitas obser-
vou também que apenas 36% dos
pacientes estudados estavam com
anemia. Enquanto apenas 1% deles
apresentavam anemia grave, o que
reflete os resultados positivos do plano
de combate à malária, concluiu.

Anemia e Malária no Brasil

Com menos de dois anos de
implementado, o Programa de
Desenvolvimento Tecnológico

em Insumos para a Saúde (PDTIS) já é
alvo de estudos. No caso, a tese sobre
redes cooperativas defendida no
primeiro Mestrado Profissional em
Gestão de Ciência e Tecnologia em
Saúde/ENSP/Fiocruz.

Criado com o intuito de dinamizar a
área de pesquisa aplicada e de de-
senvolvimento tecnológico da Fiocruz,
o PDTIS, que é uma rede cooperativa,
busca gerar inovações com impacto na
Saúde Pública. Na tese, o objetivo foi
procurar alternativas para aperfeiçoar
o modelo, apontando problemas e
buscando soluções.
Novos recursos. O estudo de autoria
de Andréia Azevedo, do Núcleo de

Planejamento do IOC, destaca be-
nefícios e a importância das redes em
sistemas de inovação. O programa é
uma excelente e promissora iniciativa,
diz ela, mas também ousada tendo em
vista os entraves existentes.

Com o estudo �Gestão de Progra-
mas Horizontais: o caso do Programa
de Desenvolvimento Tecnológico em
Insumos para a Saúde (PDTIS) da
Fiocruz�, Andréia defendeu a tese de
mestrado, segundo a qual, identificar
demandas e estabelecer prioridades �é
um desafio institucional�.
Maior produtividade. Dentre as
deficiências do PDTIS que ouviu dos
entrevistados, citou a baixa interação e
colaboração entre os membros das
redes.As redes, sugeriu ela, seriam mais
produtivas, se aglutinassem profissionais

O PDTIS e as redes na Fiocruz
Pesquisa

em torno de temas comuns: periódicos
encontros científicos com seus inte-
grantes abririam espaço e oportunidade
à colaboração, aduziu.

O estudo acadêmico revela também
que as possíveis causas da baixa
interação entre os grupos podem estar
relacionadas à estratégia utilizada pelo
PDTIS para a formação das redes e à
própria cultura acadêmica vigente na
instituição.

Hemáceas parasitadas por Plasmodium

D
ivulgação
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ETIQUETA

LançamentosSeminários

Extratos vegetais no controle
do vetor da leishmaniose

Pesquisa sobre o uso do extrato da
planta Azadirachta indica  no
controle do vetor da leishmaniose

visceral, vem sendo desenvolvida com
sucesso pelo Departamento de Ento-
mologia do IOC.

A doença, que pode acometer seres
humanos e cães, causa infecção do
sistema retículo-endotelial, localizado
no baço, fígado e medula óssea.
Os estudos do IOC. A Azadirachtina
inibe o desenvolvimento das larvas de
Lutzomyia longipalpis no inseto transmis-
sor do agente etiológico da leishmanio-
se visceral, segundo os estudos iniciados
em 2001 e usados no doutoramento de
Cláudia Andrade-Coelho, do Programa
de Biologia Parasitária do IOC.

Segundo a orientadora do projeto,
Dra. Elizabeth Rangel, a utilização do

 Registrada heterogeneidade em
barbeiro vetor da doença de Chagas

Uma alta heterogeneidade do
barbeiro vetor da doença de
Chagas, o Triatoma brasiliensis,

foi identificada em moradias em
Independência, no Ceará. Até então, a
literatura registrou �homogeneidade
genética populacional� nos barbeiros
intradomiciliares.

A informação foi divulgada recen-
temente no IOC, pela pesquisadora
visitante do Laboratório de Bioquímica,
Fisiologia e Imunologia de Insetos, do
DBBM/IOC, Érika Borges, quando
informou seu novo interesse de estudo:
a �expressão dos genes� por meio de
real-time PCR, em insetos infectados
com o T. cruzi.
Impressão digital. Ao analisar a
�impressão digital� dos genomas do T.
brasiliensis e seus parasitos, através do
RAPD, Borges e equipe concluíram que o
ambiente ao redor das casas onde foram
encontrados atua como uma ponte:

� Ali, os insetos apresentavam ca-
racterísticas genéticas comuns aos dos
ambientes silvestre e intradomiciliar,
disse.

O estudo foi realizado em 2002,
quando Borges trabalhou com a técnica
do RAPD (Random Amplified Polymor-
phic DNA) analisando o DNA das popu-
lações do vetor e dos parasitos, no Cen-
tro de Pesquisas René Rachou (CPqRR/
MG), sob orientação da Dra. Liléia Dio-
taiuti em colaboração com os Drs. João
Carlos P. Dias e Álvaro J. Romanha.

Seminários

Ciência, Cultura e
Arte no IOC

A Arte Secreta de Miche-
langelo, Uma Lição de Anatomia
na Capela Sistina, palestra do Cirur-
gião do Hospital de Paulínia/SP, Dr.
Gilson Barreto.

O evento do dia 23 de julho,
sexta-feira, às 15 horas, no Audi-
tório do Pavilhão Arthur Neiva, não
é para ser perdido!

Barreto é médico formado pela
Unicamp, onde se especializou em
cirurgia. Atualmente, coordena o
Serviço de Cirurgia do Hospital
Municipal de Paulínia/São Paulo. 

Tem grande interesse pelas artes
plásticas, em especial pela pintura,
que pratica como hobby, e pela ar-
quitetura.

extrato da Azadirachta indica já era feita
no controle de pragas agrícolas, �mas
é inédito o uso em vetores de doenças
humanas�.

O próximo passo do projeto, in-
formou, é aprofundar as análises dos
extratos naturais (semente e folha) da
planta, já que até o momento as larvas
têm sido estudadas no flebotomíneo
com o composto sintético da substância
extraída da Azadirachta indica.
Fitoterápicos em animais. A pes-
quisa sobre fitoterápicos, do IOC, atraiu
o interesse do médico veterinário, Fábio
Scott, do Departamento de Parasitologia
Animal, do Instituto de Veterinária da
UFRRJ, que estuda o tema em cães. Scott
interessou-se pelo insetário de flebo-
tomíneos mantido pelo Departamento
do IOC.

Centro de Estudos
do IOC

Regulação da infecção por Lei-
shmania, pela remoção fagocítica
de neutrófilos, a palestra do pro-
fessor titular do Instituto de Biofísi-
ca da UFRJ, Dr. George Alexandre
dos Reis.

Agende o evento da sexta-feira,
dia 30 de julho, às 15 horas, no
Auditório do Pavilhão Arthur Neiva.

Reis é formado em Biologia pela
UFRJ, onde se interessou pela Imu-
nologia Celular, em que obteve o
grau de doutor em 1983.

Em agosto de 2002, foi agra-
ciado pelo Presidente da Repúbli-
ca com o título de Comendador da
Ordem Nacional do Mérito Cien-
tífico.

Captura do triatoma, no campo, em Independêcia
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