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A um passo da
Plataforma Proteômica

Com a recente liberação de
recursos da FAPERJ e a contra-
partida complementar da Fio-

cruz, o IOC está recebendo um novo
Sistema de Espectrometria de Massa de
Ultra-alta Performance, modelo 4700.
Além das pesquisas do Instituto, o
equipamento atenderá aos projetos da
Rede Proteômica RJ, reforçando laços
institucionais.

A aquisição representa passo de-
cisivo para a Implementação de uma
Plataforma Proteômica na Fiocruz,
projeto desenvolvido pelo Laboratório
de Toxinologia e aprovado, no âmbito
do PDTIS/Rede Cooperativa em Pro-
teoma e Genoma Estrutural, em
dezembro de 2002, acentuou Jonas E.
Perales, do Departamento de Fisiologia
e Farmacodinâmica.
Complexidade. Perales, atualmente
um dos Vice-Diretores do IOC, informou
que o novo equipamento é composto
de dois Biossistemas Aplicados, o
MALDI-MS-MS e o MALDI-TOF-TOF,
com laser de estado sólido de 200Hz,
para busca de Proteomas, acoplados a
um computador industrial com 512Mb
RAM e sistema de 80GB de disco rígido.

Embora sendo um espectrômetro de
massas conhecido como TANDEM TOF-
TOF (Time of Fligth) � explicou Perales
� vem equipado com software Explorer
4700 versão 2.0, aplicativo de Novo

Explorer e de Peak Explorer, para
funcionalidade LC MALDI.

De posse desse equipamento, �que
na verdade, são dois espectrômetros em
um só�, ressaltou, o Departamento
passa a ter uma estrutura de pesquisa
importantíssima: �Se poderá fazer aná-
lises de grande complexidade, como as
de modificações pós-transducionais de
ácidos aminados (aminoácidos) e
outras, que exigem o cruzamento de co-
nhecimentos produzidos por essas
tecnologias�.
Maior qualidade. O objetivo apon-
tado no projeto, de dar apoio a projetos
institucionais com base nas tecnologias
proteômicas, foi alcançado com sucesso
pela equipe do Laboratório de Toxi-
nologia: as técnicas da eletroforese
bidimensional e da espectrometria de
massas MALDI-TOF já são utilizadas
rotineiramente por diversos pesqui-
sadores e alunos do IOC.

Cursos e treinamentos nacionais e
internacionais movimentaram a equipe.
O ciclo de conferências em proteômica,
organizado no circuito Fiocruz/UFRJ,
teve a significativa presença da Dra.
Angelika Görg, especialista mundial em
eletroforese 2D, e dos Drs. Peter
Roepstorff e James L. Stephenson, que
muito contribuíram para o desenvolvi-
mento da espectrometria de massas
aplicada à proteômica.
O novo equipamento não significa
apenas novos treinamentos para pes-
quisadores e estudantes do eixo tec-
nológico da Rede Proteômica do Rio de
Janeiro/FAPERJ (IOC, UFRJ,UENF,
UERJ). �Representa maior qualidade téc-
nica e a possibilidade de analisar uma
quantidade infinitamente maior de
amostras por essas equipes�, ressaltou
Perales.

Não podia
faltar! A partici-
pação do IOC
na Semana Na-
cional de Ciên-
cia e Tecnologia
contou com o
trabalho entu-
siasmado de
diversos depar-

tamentos e laboratórios, que se
apresentaram mostrando suas
iniciativas e conhecimentos.

As atividades foram desde as
soluções mais simples para o
combate ao piolho � a variação
capitis do Pediculus humanus � com
material e técnica desenvolvidos no
Laboratório de Educação em
Ambiente e Saúde, pelo Dr. Júlio
Vianna Barbosa, a palestras, com
auditório cheio, na Tenda da
Ciência, de portas abertas.
A Semana foi instituída por de-
creto do presidente Lula, de 9 de
junho deste ano, para ser co-
memorada no mês de outubro de
cada ano. Visa mobilizar as pessoas
em torno da importância dos temas
científicos e contribuir para a
popularização da ciência em todo
o território nacional.

A iniciativa levou em conta o
sucesso que eventos semelhantes
têm em outros países, como Reino
Unido, Espanha, França, África do
Sul e Chile.

Como as diversas iniciativas
realizadas no Rio de Janeiro, ma-
nifestações ocorreram também em
outros estados, dentre eles Bahia,
Amazonas, Minas Gerais, Pernam-
buco.

IOC na Semana
Nacional de C&T
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Pesquisa

A metodologia molecular, que
utiliza iniciadores específicos �
PCR espécie-específica e PCR

gênero-específica � mostrou-se eficiente
ferramenta para identificar espécies de
adenovírus (AdV), responsáveis, dentre
outras enfermidades, pela gastrenterite.

A técnica permite também a
classificação primária de isolados de
vírus desconhecidos dentro das seis
espécies de AdV (A-F), que representam
uma ou mais doenças. Por eficácia, foi
implantada no Laboratório de Virologia
Comparada do IOC e, atualmente, é
utilizada por pesquisadores e estudantes
de vários estados, em suas amostras.
Pesquisa. O registro da eficiência da
metodologia faz parte da tese de
mestrado do Dr. Edson Pereira Filho:
Caracterização Molecular de Adenoví-
rus Humanos Associados a Casos de
Gastrenterite Infantil Aguda, defendida

Novo método de identificação de adenovírus
recentemente.

Ela é um dos insumos
de dois projetos: um, do
IOC, sobre vigilância de
diarréia de etiologia viral
em dois hospitais muni-
cipais (Jesus e Sales
Neto, no Rio de Janeiro),
e outro do Centro de
Pesquisa Gonçalo Muniz,
na Bahia, sobre agentes
etiológicos envolvidos na diarréia
infantil.

O projeto é coordenado, no Rio,
pelo Dr. José Paulo Gagliardi Leite, do
Departamento de Virologia do IOC,
também orientador da tese de Pereira
Filho. Na Bahia, o Dr. Maurício Barreto,
da UFBA, é o coordenador.
A doença. Os adenovírus humanos
são causadores de doenças como
conjuntivite, cistite hemorrágica e

gastrenterite. Pereira Fi-
lho estudou casos de
gastrenterite em crianças
de até cinco anos de
idade. A principal espé-
cie envolvida na etiolo-
gia da doença é a F (AdV
entéricos), embora as A,
B e C também estejam
associadas a ela.

A gastrenterite infantil
viral causa diarréia, vômitos e, em
alguns casos, febre, podendo levar ao
óbito. A doença mata, anualmente, 1,4
milhão de crianças até aquela idade.
Só no Brasil, morrem 400 mil. Apesar
disso, a mortalidade vem diminuindo
em todo o mundo.

 Na tese, as sensibilidades obtidas
foram de 100% (PCR espécie-específica)
e 97% (PCR gênero-específica), quando
comparadas ao EIARA.

Os novos modelos de PCR em
Tempo Real prometem avanços impor-
tantíssimos para a Ciência brasileira.
É grande o entusiasmo dos pesqui-
sadores do Departamento de Bioquí-
mica e Biologia Molecular do IOC
com o novo Detector de Seqüências
ABI PRISM 7000, operado através de
notebook última geração da Mi-
crosoft.

O método in vitro, que sintetiza
seqüências específicas de DNA em
uma determinada amostra, realiza a
amplificação do material genético
através de primers, seqüências genô-
micas capazes de identificar uma
determinada região do DNA, acen-
tuou Constança Britto, do Laboratório

Inovações técnicas de PCR facilitam pesquisas

de Biologia Molecular e Doenças
Endêmicas.
Nova aquisição. O mais recente PCR
em Tempo Real do IOC foi adquirido
com recursos do PDTIS e já está em
plena operação neste laboratório. A
procura tem sido tão intensa, que foi
necessário criar um cronograma de uso,
observou Angélica Cardoso, uma das
responsáveis pelo equipamento.
O aparelho é uma versão nova - "mais
moderno e mais fácil de ser
manuseado", segundo Constança - do
Detector de Seqüências 7700, já exis-
tente no laboratório, que é ativado por
um computador Macintosh, enfatizou a
pesquisadora.

O ABI PRISM 7700 já permitia fazer
análises quantitativas em tempo real,
embora "utilizando um software mais
antigo, complicado de manusear e sem
suporte técnico, considerando que foi o
primeiro modelo disponível no Brasil e
na América Latina, o que dificultava
muito o trabalho", acrescentou.
Auxílio nos diagnósticos. Para

Constança, que coordena o projeto
Infecção chagásica crônica:
abordagens moleculares na avaliação
do controle de cura, a PCR pode ser
uma ferramenta em potencial para a
determinação de cura parasitológica.

Ela exemplifica: pacientes tratados,
que já demonstraram a eliminação do
DNA circulante do parasito, podem
permanecer por até cinco anos com
uma resposta imunológica positiva
pós-tratamento. Os diagnósticos a-
tuais, como xenodiagnóstico e testes
sorológicos convencionais, não são
tão sensíveis e específicos quanto os
ensaios moleculares, acrescentou.
Outros modelos de doenças infec-
ciosas - concluiu - estão sendo ana-
lisados pela tecnologia de PCR em
tempo real. Referem-se ao aprimo-
ramento do diagnóstico molecular da
Toxoplasmose e Hanseníase. A técnica
está em fase de validação, res-
pectivamente, em amostras de sangue
e biópsias de pele e nervo de
pacientes infectados.

A metodologia da PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) em Tempo Real permite não apenas saber se uma
determinada seqüência genômica foi ou não amplificada, como se observava nos modelos anteriores, mas também torna

possível avaliar o número de cópias iniciais daquela região do genoma, ou seja, a um só tempo (real) o equipamento
fornece ambas informações, qualitativa e quantitativa, possibilitando diversas análises.
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A cada ano que passa, uma em
cada 10 pessoas maiores de 80
anos será portadora da doença

de Alzheimer, de acordo com a pesquisa
da Federação Espanhola de
Associações de Familiares de Enfermos
de Alzheimer (AFAF), de 1999.

Para debater a questão e trazer um
pouco de esperança para os nossos
idosos, o Centro de Estudos convidou
no início deste mês o Dr. Sérgio T.
Ferreira, professor e chefe do Dpto. de
Bioquímica Médica da UFRJ.
As pesquisas. Ferreira caracterizou e
desenvolveu, junto com o seu grupo de
pesquisa, drogas que podem inibir ou
desagregar o peptídeo beta-amilóide,
muito provavelmente, um dos principais
fatores de desenvolvimento do mal de
Alzheimer.

O pesquisador enfatizou que,
atualmente, nenhuma das drogas cura
ou impede totalmente a progressão da
doença, visto que  a eficiência dos inibi-

dores fica limitada  a um período máxi-
mo de seis meses.

Além de não serem eficazes, os
medicamentos disponíveis ainda têm um
custo muito elevado � �Nos Estados
Unidos, onde o risco potencial de se
desenvolver a doença já chega a 50%,
aos 85 anos, o custo com o tratamento
fica em torno de 100 bilhões de dólares
por ano�, relatou Ferreira.
Medicamentos. Já foram identificados
sete compostos que apresentaram

resultados positivos na proteção de
neurônios em cultura contra a neuroto-
xidade do beta-amilóide.
Entre as drogas estudadas está o
DNP que previne a agregação das
proteínas, despolimerizando as fibrilas
amilóides.

Ferreira disse ainda que a  recepção
da via gabaérgica  pode amenizar a
patogênese, e que foi verificado um
efeito neuroprotetor  na administração
da taurina

Novas drogas contra o mal de Alzheimer
Centro de Estudos

Um moderno microscópio
confocal de varredura à laser,
o LSM 510 META, marca Zeiss,

entrará em operação, no IOC, no
primeiro dia útil de Janeiro de 2005.
Adquirido em conjunto com a Fiocruz,
o equipamento será instalado em
dezembro no Departamento de Patolo-
gia.

O acesso será livre à comunidade
científica, bastando agendar previa-
mente (por telefone ou pelo endereço
confocal@ioc.fiocruz.br), com o ope-
rador responsável. O funcionamento
obedecerá à filosofia multi-usuário de
operação, já utilizada no Instituto.
Configuração e uso. O novo confo-
cal tem configuração completa. Além
dos itens de série, tem detector
policromático, laser violeta de 405nm
e softwares de análise tridimensional e
fisiológica completos. � É equipado
como top de linha em microscopia
confocal, com todas as novidades em
relação à geração anterior da
tecnologia, esclarece Marcelo Pelajo,
um dos responsáveis pela aquisição.

Cem vezes mais sensível que o

modelo há sete anos em uso na
Patologia, segundo Pelajo, o novo
equipamento permitirá ao usuário de-
finir curvas espectrais de marcadores,
aplicar técnicas �F� (principalmente
FRET e FRAP), usar excitação ultra-
violeta e criar reconstruções tridimen-
sionais.
Curso para usuários. Pelajo sugere
que os laboratórios interessados em
utilizar a nova tecnologia se equipem
com uma infra-estrutura adequada de
trabalho: �para aproveitar ao máximo
os recursos disponíveis�. A equipe do
Departamento de Patologia planejou um
Workshop em Microscopia Confocal,
para os dias 13 a 18 de dezembro.

Nos dois primeiros dias, um breve
curso sobre a tecnologia confocal. Nos

dias seguintes, haverá mesas de
discussão técnico-teórico-prática sobre
a adaptação do aparelho a diversos
tipos de material e preparações.
Convidados nacionais e internacionais
devem participar das discussões e
proferir conferências.
Microdissecção a laser. Pesquisa-
dores do Departamento seguem man-
tendo contato com o fabricante PALM,
com vistas à compra de um aparelho
de microdissecção à laser: � Sem a
�pinça ótica�, baratearia em muito a
aquisição - admite Pelajo.

Com a complementação por esse
microdissecador à laser, reconhece: �
Estaríamos dando um salto extraor-
dinário e um grande avanço à pesquisa
brasileira.

Essa composição, no Brasil �
esclarece � somente dois laboratórios
de São Paulo têm. �Poderíamos,
inclusive, isolar fragmentos de tecido e
realizar micromanipulações celulares,
sendo fundamental na missão de
integrar a morfologia com as novas
técnicas de Biologia Molecular�,
concluiu esperançoso.

Novo confocal do IOC terá funcionamento multi-usuário
Pesquisa

Culturas de neurônios de hipocampo (região ligada à memória) de ratos, marcados com anticorpo
fluorescente.  No painel (a) estão neurônios sadios. No painel (b) observa-se significativa perda destes

neurônios (causada pela morte neuronal) e degeneração dos prolongamentos neuronais, após a
exposição por 48 horas da cultura ao peptídeo beta-amiloide.



INFORME  IOC4

Integração entre arte e ciência e sua
aplicação no ensino voltado para a
formação de cientistas e cidadãos

foram temas centrais do II Simpósio
Ciência, Arte e Cidadania, coordenado,
dentre outros, pela Dra. Tania Araújo-
Jorge, do Departamento de Ultra-
Estrutura e Biologia Celular, do IOC, no
início de setembro.

Um dos destaques do evento foi a
palestra ilustrada sobre o Projeto
Portinari, criado há 24 anos pelo filho
do pintor, João Cândido Portinari, na
PUC-Rio, cuja mostra Portinari � Arte &
Ciência, onde a obra do artista é
apresentada sob a luz dos conceitos

Eventos

Ciência, Arte e Cidadania

O Suplemento de 2004 da
revista Memórias do Instituto
Oswaldo Cruz, lançado

recentemente, trata da esquistossomose,
doença que atinge 200 milhões de
pessoas e leva à morte de 20 mil, em
vários países da África, Ásia e América.

A publicação reúne 22 artigos
científicos, de autoria de pesquisadores
brasileiros e estrangeiros, sobre várias
questões relacionadas à enfermidade,
que, no Brasil, afeta entre quatro e cinco
milhões de pessoas, principalmente na
região nordeste.
O Suplemento é o resultado da
edição das conferências e mesas

Publicado Suplemento da Revista
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz

redondas do 9º Simpósio Internacional
sobre Esquistossomose, ocorrido em
novembro de 2003, em Salvador �
evento cuja organização foi do Centro
de Pesquisas Gonçalo Moniz (CPqGM),
unidade da Fiocruz naquela cidade.
Popularmente conhecida como
barriga d�água, a esquistossomose não
pode ser controlada por métodos
isolados. A publicação apresenta as
diversas medidas de controle da
doença, que devem ter uma aplicação
multidisciplinar para serem eficazes.

Em 2004, não há até o momento
previsão de publicação de outro
Suplemento da revista.

Publicação

Peças teatrais foram destaque do evento, que
contou também com números musicais

Na palestra inaugural do Ciência, Arte e Cidadania, estavam presentes Suely Avelar, do Projeto Portinari,
Luiz E. Aguiar, do Cefet, o Presidente da Fiocruz, Paulo Buss,o deputado Samuel Malafaia,

Tania A. Jorge, do IOC, e o representante do Museu da Vida, Pedro Soares

científicos, pode ser vista, uma vez mais,
até 13 de novembro, no Centro Cultural
da Saúde.
Arte e Ciência. Conferências, espetá-
culos e oficinas movimentaram o Simpó-
sio. Dele participaram, entre outros, a
pesquisadora Suely Avellar, do Projeto
Portinari, o presidente da Fiocruz, Paulo
Buss, o diretor do Cefet/Nilópolis, Luiz
Edmundo Aguiar, o deputado Samuel
Malafaia e o coordenador de
museologia do Museu da Vida, Pedro
Paulo Soares.

Do Simpósio, que, enriquecido pela
experiência itinerante do Projeto, foi até
ao Palácio Tiradentes (Alerj) e à Escola
Naval, Araújo-Jorge destaca as peças

teatrais, como Lição de Botânica, de
Machado de Assis, e os números
musicais, como a apresentação do
Coral da Fiocruz.

Importante ressaltar que o Simpósio
não só debateu teoricamente os temas,
como enfatizou a prática, reunindo,
além das oficinas, mostras de trabalhos
para os participantes.
O Projeto Portinari é modelo em
pesquisa interdisciplinar. Tem catalo-
gado cerca de 5 mil trabalhos atribuídos
a Cândido Portinari. E já levou a obra
do pintor �aonde o povo está�, como
na música Bailes da Vida, de Milton
Nascimento, tendo percorrido todo o
Brasil e mais de 20 países.
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Biossegurança

Durante os dias 27 a 29 de outubro,
o I I Encontro Nacional das
Comissões Internas de Biossegu-
rança (CNTBio) reuniu os ministros
brasileiros da Ciência e Tecnologia,
da Saúde, do Meio Ambiente e da
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento e representantes de todo o
país, no Othon Palace Hotel, no Rio
de Janeiro. O evento discutiu a
Estratégia Nacional para o Desenvol-
vimento da Biotecnologia e Biossegu-
rança, a partir de um olhar sobre o
Protocolo de Cartagena e a Legisla-
ção de Biossegurança no mundo,
buscando definir metas e meios de
contribuir para a aprovação de uma
Legislação Brasileira de Biossegu-
rança atualizada com o avanço da
Ciência, particularmente, no campo
da Engenharia Genética.

II Encontro
Nacional das

CIBios

Pesquisa

Omosquito principal vetor da
malária - o anofelino Ano-
pheles darlingi - predomina,

durante todos os dias do ano, sobre as
demais 13 espécies encontradas no
entorno da hidrelétrica do Aprovei-
tamento Múltiplo Manso, no Município
de Chapada dos Guimarães/MT.

A descoberta da equipe do Dr.
Anthony Érico Guimarães, do Labo-
ratório de Díptera, do Departamento de
Entomologia do IOC, surpreendeu aos
próprios pesquisadores, pois a espécie
pode interferir diretamente na incidência
dos casos de malária em qualquer
época do ano naquela área, tornando-
a sempre vulnerável.
Prevalência. O trabalho dos pesqui-
sadores iniciou quando a hidrelétrica,
que pertence a Furnas Centrais Elétricas,
começou a operar plenamente, em
2001, e se estenderá até 2005. Desde
então, não foi detectado um só caso
da doença: "antes ou depois de a
hidrelétrica começar a operar plename-
nte", afirmou Guimarães.

Os estudos sobre o impacto
ambiental (EIA-RIMAs) por construção
de hidrelétricas no Brasil só são feitos

Estudo do IOC avalia dinâmica
de anofelinos em área de hidrelétrica

sobre peixes e animais vertebrados,
quase nunca sobre a fauna de
mosquitos. Por isso, não se revelaram
úteis para o projeto.

Guimarães explicou que os ano-
felinos não eram analisados, pois os
estudos existentes se detinham mais nos
outros animais dessas regiões e no
impacto ambiental sobre eles. A
velocidade com que estes mosquitos se
desenvolvem e suas peculiaridades
como vetor da malária é que os tornam
uma ameaça à saúde da população.
A investigação. Esta etapa do estudo
do IOC se baseou em dados de
anofelinos coletados de dois em dois
meses, entre 2001 e 2003. E foi voltada
para a identificação das espécies e a
realização de testes que analisaram a
prevalência, a freqüência mensal, a
influência dos aspectos climáticos e o
horário de hematofagia de cada uma.

Esses estudos serviram de base para
a elaboração da tese de mestrado de
Márcio S. de Oliveira, que está inserida
no projeto coordenado por Guimarães,
que segue avaliando o impacto causado
sobre a fauna de mosquitos vetores pela
construção de hidrelétricas no Brasil.

D
ivulgação

Na tese, Oliveira ressaltou que vá-
rios autores destacam a importância
de pesquisas como essa, pois  "co-
nhecendo a freqüência e os hábitos
dos mosquitos pode-se implementar
medidas de prevenção às doenças e
alertar a população".

 O projeto estuda, atualmente, a

dinâmica populacional do entorno da
usina de Enerpeixe, no Tocantins. Ali,
os estudos começaram antes do fecha-
mento da barragem. Terá, portanto,
informações do 'antes' e 'depois' do
funcionamento da hidrelétrica. A
barragem de Enerpeixe só será
fechada em 2006.

A importância dos estudos

Organizado pela Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança,
o evento discutiu, entre outras
questões, a atuação das CTIBios em
prol de uma legislação brasileira de
biossegurança, sem descuidar do
campo da engenharia genética.

Desde o I Encontro, realizado em
2002, em Londrina, essa tem sido a
ação da CTNBio. Mas o tema é
polêmico e tem provocado discus-
sões apaixonadas em vários setores
da sociedade.
A demanda da Ciência. A
contribuição da CTNBio tem subsidi-
ado a discussão no Congresso
Nacional, com o objetivo de ade-
quar a sociedade e a comunidade
científica e tecnológica ao imenso
potencial da moderna biotecnolo-
gia, considerando suas vantagens,
demandas e eventuais riscos.

No II Encontro, a Comissão
Organizadora optou por apresentar,
no período da manhã, as Palestras
sobre aspectos legais, administra-
tivos, normativos e financeiros.

À tarde, as CIBio�s fizeram as
apresentações sobre sua atuação,
síntese dos projetos acompanhados,
problemas encontrados e sugestões
para melhor funcionamento do
sistema CTNBio/CIBios.



INFORME  IOC6
Eventos

  Voltados para atender e atualizar
especialistas e formadores das áreas de
Ciências, Biologia e Educação Ambi-
ental, o BioEd 2004 e o 2 weec integra-
ram iniciativas do IOC/Fiocruz, em
parceria com a Academia Brasileira de
Ciências, o Conselho Regional de
Biologia (RJ/ES) e o IBAMA/MMA.
   A programação acadêmica de ambos
englobou 15 mesas-redondas, 150 ofi-
cinas no espaço  "Educação em Ação",
464 pesquisas. Foram apresentados
349 pôsteres, além das diversas ativi-
dades culturais e paralelas, envolvendo
também a população, em cinco lugares
da cidade do Rio de Janeiro, com o aval
da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e a participação de ONGs.
Programação internacional. A
Con-ferência Internacional de Educação
Biológica, Desenvolvimento Sustentável,
Ética e Cidadania (BioEd 2004), além
de explorar as conexões entre as
ciências biológicas, sustentabilidade,
ambiente e a sociedade, incluiu o
compromisso de elaborar um relatório
com recomendações para a melhoria

da Educação Biológica, em todo o
mundo.
  Já o II Congresso Mundial de Educa-
ção Ambiental (2 weec) enfocou os
desafios da Educação Ambiental no
mundo contemporâneo, voltado para a
estratégia de um futuro possível. Os
trabalhos dos dois eventos foram
coordenados pelas pesquisadoras
Danielle Grynszpan, do IOC/Fiocruz,
em parceria com Julieta Calazans, da
UERJ, e Hedy Vasconcellos, da PUC/RJ,

Rio debate Meio Ambiente e Qualidade de Vida

além de Paulo de Góes, ABC, e Fátima
Cristina Inácio de Araújo, Presidente do
CRBio-2.
  Nos dois casos, foram debatidos di-
versos temas como a relação Ciência-
Religião - onde tomou parte, entre ou-
tros, Jay Labov, da Academia Americana
de Ciências e co-autor, junto com Bruce
Alberts, do importante artigo sobre
'Ciência e Criacionismo' - até questões
marcadas pelo binômio Pobreza Sus-
tentada-Desenvolvimento Sustentável.

Dois eventos internacionais e um nacional conjugados – a Bioed 2004, o II World Environmental Education Congress
(2weec) e o XIII Encontro Nacional de Biologia – reuniram, no Rio de Janeiro, representantes do Programa Ambiental das
Nações Unidas, das Academias Brasileira de Ciências e também a de Ciências dos EUA, da SBPC, da Rede Interamericana
de Academias de Ciências, da UNESCO, da Universidade de Genebra, da União Internacional de Nutrição, dos Ministérios
do Meio Ambiente, da Ciência e Tecnologia, da Saúde e de Educação, do IBAMA, do Conselho Regional de Biologia (RJ/

ES), da Associação Nacional de Pesquisa em Educação e, nada menos do que, 1500 participantes de 22 países e
representantes de 20 estados brasileiros, todos formadores de opinião, direta ou indiretamente interessados em trocar

opiniões sobre Meio Ambiente e Qualidade de Vida.

   Participantes do projeto ABC na
Educação Científica � Mão na Massa,
uma experiência de intercâmbio do
Departamento de Biologia do IOC
com a França, acompanharam quase
todo o tempo diversas apresentações
dos grupos de trabalho. Eles ajudam
os atores no trabalho da interação
educando-educadores.
Desafios pedagógicos.  Os desafi-
os só são desvendados ao final de
cada atividade. Os grupos explicam
as abordagens feitas durante as
apresentações e ouvem as idéias da
platéia, como soluções produtivas para
serem utilizadas em sala de aula. Os
temas, em geral, estão ligados a

ambiente, como pedras, garrafas,
peixes, plantas entre outros. A apre-
sentação foi um sucesso.

Uma Conferência com Arte
histórias ou soluções de casos, a-
contecimentos e descobertas científicas.
  Para quem não tinha visto tudo,
Camilo de Souza, integrante da
Coordenação do evento, explicava que
uma das principais propostas do projeto
é lançar desafios pedagógicos. A
novidade incentivar a investigação,
usando experimentos e outros tipos de
exploração para transmitir a meto-
dologia também para os educadores.
  Na oficina Em cadeia ou na cadeia?,
por exemplo, o objetivo era trabalhar
os conceitos de cadeia alimentar e de
interdependência entre os ecossistemas.
Foram utilizados, de forma igualmente
criativa, os materiais disponíveis no

Danielle Grynszpan, do IOC, e Maria
Beltrão, do Museu Nacional, numa das mesas

redondas do evento
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Centro de estudos

Bioinformática e splicing  alternativo

A  Bioinformática tem sido uma
importante ferramenta da
Biologia Molecular. Para falar

sobre o "Significado biológico do
splicing alternativo por uma abordagem
em Bioinformática", o Centro de Estudos
do IOC convidou o pesquisador
Sandro de Souza (foto), do Instituto
Ludwing de Pesquisas sobre o Câncer.

O splicing é um fenômeno de
entrançamento biológico que está
presente em praticamente todos os seres
vivos cujas células possuem núcleo, os
eucariontes.

Entrelaçamento. Neste processo,
fatores específicos reconhecem as áreas
de corte do DNA, eliminando alguns
segmentos do genoma, denominados
'introns', e colando outros, os 'exons'.
Assim é formada a fita de RNA
mensageiro (mRNA), molécula que serve
de modelo para a produção de
proteínas.

Quando se fala em splicing
alternativo, é porque cada 'exon', ou
grupo de 'exons', de um gene pode

ainda ser
alvo, ao mes-
mo tempo, de
diferentes es-
tratégias de
e n t r e l a ç a -
mento, geran-
do vários m-
RNAs.

Segundo
Souza, a re-
tenção de 'in-
trons' não é
�um mero artefato, como se pensava,
mas, ao contrário, tem um importante
significado biológico". Erros no processo
de splicing, afirmou, são responsáveis
por mutações genéticas e, até mesmo,
tumores cancerígenos.
Bioinformática. Em meio a estes
complexos fenômenos, a Bioinformática
tem um papel fundamental, dando
suporte à Biogenômica e à Proteômica.
Segundo o pesquisador, a evolução
desta tecnologia torna possível uma
grande economia de tempo e recursos.

- Uma enzima, que demoraria
semanas para chegar ao laboratório,
pode ser baixada facilmente pela
internet - exemplificou.

Para ele, a Bioinformática permite a
construção de uma Ciência "mais
quantitativa", além do desenvolvimento
de novas ferramentas e da exploração
de novos dados. Hoje, poucos
profissionais têm treinamento adequado
e é alta a competitividade na área,
apesar de o GenBank dobrar de
tamanho a cada ano.

Pesquisa

Célula estimulada

Célula não

Aticorpo de captura

Aticorpo de detecção

Substrato

Anticorpo + Enzima
  + Substrato

Instalado em julho de 2004, na sala
de equipamentos comuns do
Departamento de Imunologia, o novo

leitor de Elispot é um dos modelos mais
modernos do mercado.

Adquirido pela Vice-Presidência de
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológi-
co, com recursos do PDTIS, o equipa-
mento, capacitado para a leitura de dois
marcadores simultaneamente, vai
atender a seis laboratórios do Departa-
mento de Imunologia, a outros labora-
tórios do IOC e a outras Unidades da
Fiocruz.
Autonomia. Seis programas de leitura
também adquiridos atenderão a
Unidades da Fiocruz, como os Centros
de Pesquisas René Rachou (MG) e
Gonçalo Moniz (BA), de modo a
aumentar a eficiência de uso dos dados
registrados em cores. Esses dados serão
distribuídos para a análise nas Unidades.

Segundo Joseli Lannes, uma das
pesquisadoras responsáveis pelo leitor,
o aparelho é de simples manuseio e

oferece diversas vantagens ao
usuário:

� Ele permite leitura qua-
litativa e quantitativa bastante
sensível e específica, facilitando
a caracterização da resposta
imune através da detecção de
citocinas secretadas pelas células
estimuladas com antígenos
específicos. Uma das suas
principais aplicações é a triagem
de antígenos candidatos a
compor vacinas - afirmou.
Rapidez. �O que antes demo-
rava de uma a duas semanas,
agora pode ser feito em menos
de quatro minutos�, garante a
mais nova usuária do leitor
Elispot, a pesquisadora Joseli
Ferreira, do Departamento de
Imunologia.

Ferreira acrescentou ainda
que as placas podem ser
guardadas por até três meses,
antes de serem lidas.

 Novo Elispot aumenta capacidade de leitura

Representação esquemática
do teste de ELISPOT

Citocina
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ETIQUETA

Lançamentos

Ensino

D
ivulgaçãoA Bióloga Elisa Cupolillo, associada

do Departamento de Imunologia
desde 1998, na área de Genética

Molecular e de Microorganismos
assumiu, em junho último, a coorde-
nação do Curso de Pós-graduação em
Biologia Celular e Molecular do IOC,
substituindo Pedro Cabello, que deixou
o cargo a pedido.

Cupolillo possui 36 artigos publica-
dos em periódicos, dois capítulos de li-
vros, além de diversas orientações de ini-
ciação científica, mestrado e doutorado.
Atualmente, ela tem dedicado seu
tempo a questões administrativas do
curso, como a organização de alunos e

orientadores. Além disso, está desenvol-
vendo uma espécie de guia de procedi-
mentos básicos da coordenação, para
ajudar orientadores e futuros coordena-
dores em regras que não estão no Regi-
mento do curso.
Para o futuro, há o projeto de reava-
liar o processo seletivo do curso, que
toma muito tempo - dura quatro meses
e acontece duas vezes por ano. O projeto
será desenvolvido junto à comissão
criada por Cupolillo, que possui oito
membros (representantes das diferentes
áreas de concentração do curso). "Toda
decisão deve passar pela comissão",
afirma.

Nova coordenação do Curso de
Biologia Celular e Molecular

Gestão

Uma excelente abor-
dagem sobre a pro-
dução e reprodução
de desigualdades
baseadas em raça,
etnia, gênero e/ou
orientação sexual.

É o que você vai encontrar ao ler
Etnicidade na América Latina: um
debate sobre raça, saúde e direitos
reprodutivos, coletânea produzida a
partir dos debates do seminário Ra-
ça/Etnicidade na América Latina, o-
corrido no Rio de Janeiro em 2001.
   Organizado pela pesquisadora
Simone Monteiro e o antropólogo
Livio Sansone, o livro reúne expo-
sições de 20 participantes do evento,
visando dar eixo às discussões lá
iniciadas. O foco é a saúde re-
produtiva e seus aspectos étnico-
raciais (índios e negros) - têm tudo
a ver.

Os autores são intelectuais,
brasileiros e estrangeiros, ligados a
instituições de ensino e pesquisa,
além de ativistas e militantes de
movimentos sociais. Abordam o
tema a partir de suas perspectivas
teóricas e enfoques disciplinares -
história, antropologia, sociologia e
saúde coletiva.

O livro revela pesquisas pioneiras
de países latino-americanos sobre
saúde, raça e etnia e sugere a im-
plementação de novas políticas
públicas. Trata-se, portanto, de lei-
tura obrigatória para os interessados
por estas questões e obra que am-
plia a escassa literatura acerca do
assunto.

Seminário Internacional de
Raça, Sexualidade e Saúde

Dias 3, 4 e 5 de novembro, no
Salão Marquês de Paraná,

Universidade Cândido Mendes, no
Praça XV-Centro/RJ.

Etnicidade na
América LatinaAs duas turmas do Curso de Auto-

Avaliação da Gestão Pública
oferecido pelo consultor Mario

Luiz Ferreira, do Instituto Nacional do
Câncer (INCA), neste segundo semestre,
voltarão a se encontrar, em novembro.
Objetivo: finalizar a experiência com a
prática da auto-avaliação.

�A iniciativa é um exercício de refle-
xão conjunta da Coordenação com os
seus Colaboradores� � ressaltou José
Damasceno, Coordenador de Adminis-
tração do IOC. Para ele, o objetivo
nesse curso é posicionar o estágio atual
do desempenho e apontar alternativas
de continuidade para o nosso trabalho.
Melhorando a organização. O

especialista do INCA desenvolveu com
os participantes do curso � um intensivo
de dois dias � a experiência de identi-
ficar, através da auto-avaliação, os
pontos fortes e as oportunidades de
melhorar a organização. Os trabalhos
tomaram por referência o Modelo de
Excelência em Gestão Pública.

Para melhor entendimento prático da
auto-avaliação como critério, Ferreira
estabeleceu um estudo de caso em que
se buscarem as evidências de práticas
de gestão coerentes com os requisitos
de cada alínea do item que estava sendo
avaliado. Para isso, o curso foi dividido
em duas turmas, com 20 participantes
cada.

Administração faz Auto-avaliação

Em julho último, a Coordenadoria
de Administração colocou, em fase de
teste, uma nova série de módulos do
SIGA: Administração de Materiais,
Contratos, Solicitações de Diárias e
Passagens Aéreas. O objetivo é checar
conflitos e eventuais dificuldades de
resolução pelo Sistema.

Em seguida, os módulos de Plane-
jamento, Relatório de Atividades e o
(Re)Credenciamento de Laboratórios

passam à fase de levantamento das
necessidades e avaliação de desenvol-
vimento, pelo NEPE. Em dezembro,
entram em rede, através do Sistema
Integrado, para teste, por um período
de até 20 dias.

Concluídos esses testes, o Sistema
estará, todo ele, em operação, com os
10 módulos operando 24 horas. O
usuário credenciado terá acesso direto
de onde quer que esteja.

Checando os últimos problemas do SIGA


