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RESUMO 
 

 
 
 
Este trabalho faz uma análise de como foi a cobertura dos principais veículos de comunicação da 
Bahia sobre a pesquisa com células-tronco para tratar pacientes com doença de Chagas 
desenvolvida nos laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz em Salvador. Sendo os meios de 
comunicação um dos principais mediadores entre cientistas e público, a pesquisa buscou entender 
de que forma o jornal A Tarde e a TV Bahia construíram discursivamente os trabalhos 
desenvolvidos nos laboratórios. Para isso, buscou-se estudar a história das células-tronco, da 
doença de chagas e da própria pesquisa com células-tronco para tratar pacientes chagásicos. No 
primeiro capítulo, são apresentadas as principais transformações na sociedade que possibilitaram 
o avanço dos estudos na área médica até se chegar às primeiras experiências com células-tronco. 
Destaca-se a mudança de paradigma na área médica que reforça o campo das incertezas 
científicas. No capítulo seguinte, é realizada uma revisão da história da doença de Chagas desde o 
descobrimento. Nesse capítulo, objetiva-se sempre relacionar o processo de descoberta as suas 
causas políticas, econômicas e sociais. No terceiro capítulo, com base nos elementos 
apresentados nos capítulos anteriores, é feita uma leitura de como se processou a cobertura da 
mídia. Percebe-se que a cobertura prioriza critérios de noticiabilidade e padrões técnicos em 
detrimento da contextualização e do entendimento do processo. A convergência dos dois campos 
de conhecimento, o da história da ciência e da teoria do jornalismo, é apresentada como caminho 
para que os erros cometidos até hoje no processo de divulgação científica possam ser evitados e 
que os dois campos aliados contribuam para que o público entenda melhor como se processa a 
ciência. 
 
Palavras-chave: Células-tronco, Doença de Chagas, Jornalismo Científico, História da Ciência. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This assignment aims to analyze how the main media circles in Bahia covered stem-cells research 
for treating patients with Chagas disease developed by the labs of Fundação Oswaldo Cruz in 
Salvador. Since mass media works as a mediator between the public and the scientists, the 
research focused on understanding how newspaper A Tarde and TV Bahia built their speech on 
the work developed in the lab. In order to achieve that, first a study on stem-cells was made, 
along with Chagas disease and the research for treating the patients infected with it as well. In the 
first chapter, we acknowledge the main changes in society that enabled this medical progress 
until we got to the first experiences made with stem-cells. We especially note the paradigm 
change in the medical field  which reinforces  scientific uncertainties. In the following chapter, a 
review of the history of Chagas disease is made since its discovery. This chapter aims to establish 
a relationship between the discovery process of the disease with its political, economical and 
social causes. In the third chapter, based on the elements focused on the previous chapters, a 
reading of the coverage process is made. It is noticed that the media favors technical news-
oriented criteria instead of the context and the understanding of the process as a whole. The 
convergence of these two knowledge fields, the history of science and the journalistic theory is 
introduced as the way to avoid mistakes that have been committed so far in disseminating 
scientific developments. And by  allying  both, help the public to have a better understanding of 
how science evolves. 
 
Keywords: Stem-cells, Chagas Disease, Scientific Journalism, History of Science. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando ouvi falar pela primeira vez em doença de Chagas tinha quase 6 anos. Não 

escutei por acaso. Minha mãe tentava explicar para mim e minhas irmãs que o meu avô poderia 

estar com uma doença muito grave no coração. Ele poderia ter contraído a doença em uma das 

tantas noites que dormira na casa da roça, em Queimadas, no interior da Bahia, a mesma 

Queimadas que Euclides da Cunha descreveu no início do século XIX, em Os Sertões, como 

‘cidade em plena decadência’. Tínhamos que esperar o resultado de um exame para saber se ele 

realmente estava com a doença de Chagas. Até sair o resultado do exame, que pra mim na época 

tinha um nome bem esquisito, ‘machado guerreiro’, eu passei várias noites pensando em saídas 

para o meu avô, caso ele realmente estivesse com a doença. Pensava no nome do exame, 

‘machado guerreiro’, e imaginava o quanto a doença deveria ser poderosa. Realista, minha mãe 

não dava falsas esperanças e dizia: ‘não existe cura’. A boa notícia veio não sei quantos dias 

depois. O meu avô não tinha o terrível mal. 

A doença, entretanto, não saiu da minha cabeça. Todas as vezes que passava férias 

em Queimadas, ficava durante as noites vasculhando a casa a procura dos terríveis barbeiros. 

Quando encontrava algum, sentia um misto de felicidade e medo. Quantos mais estariam ali 

escondidos a espera da penumbra da noite e dos nossos sonhos profundos para agir? Um dia eles 

agiram. Minha mãe acordou assustada, tinha uma marca de picada na perna e dentro do 

mosquiteiro, utilizado para nos proteger dos barbeiros e de outros insetos, estava o Triatoma 

infestans. O suspense mais uma vez sucedeu ao susto. Mas não passou de um susto. O barbeiro 

não estava contaminado com o Trypanosoma cruzi.    

Cresci, formei-me em jornalismo, Queimadas foi ficando pra trás, mas as histórias do 

barbeiro não. Estavam apenas adormecidas. Já com quase 30 anos, a doença de Chagas voltou a 

chamar a minha atenção, tudo por conta de uma notícia nos jornais: ‘Bahia avança na cura do mal 

de Chagas’. Não sou capaz de descrever a alegria que senti naquele instante. Queria saber tudo 

sobre o caso. A idéia do tratamento envolver a utilização de células-tronco me deixava ainda 

mais empolgada. Pensava nos avanços tecnológicos capazes de melhorar a qualidade de vida dos 

indivíduos, prolongar a vida, trazer a cura para doenças antes tidas como incuráveis. A ciência 

era realmente o máximo.  
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Na época, estava tendo a seleção para o Curso de Mestrado em Ensino, Filosofia e 

História das Ciências, da Universidade Federal da Bahia em parceria com a Universidade 

Estadual de Feira de Santana, e eu só precisava de um tema para fazer a inscrição no Curso que 

há um ano eu já avaliava a possibilidade de entrar. Não tive dúvidas, queria construir a história 

daquela pesquisa, narrar todos os fatos e ao mesmo tempo verificar de que forma a mídia tinha 

contribuído com esse processo ou trazido prejuízos ao seu desenvolvimento. As descobertas 

começaram antes mesmo da seleção. Leituras mais aprofundadas sobre a história das ciências 

mostraram-me a visão distorcida que eu tinha da ciência e os valores positivistas que atribuía ao 

campo. Passei na seleção, fiz as disciplinas necessárias para cumprir a carga horária, a revisão 

bibliográfica, análise documental e, por fim, a pesquisa de campo, as entrevistas. As descobertas 

continuaram no decorrer do percurso. Fiquei surpresa ao ler que não é a picada que transmite a 

doença, mas sim as fezes do barbeiro. Divertia-me com as curiosidades, o nome do exame é 

Guerreiro e Machado e não tem nada a ver com a força da doença, como pensava a minha mente 

infantil, mas se trata de uma homenagem aos descobridores do processo, Astrogildo Machado & 

César Guerreiro. Até que veio a decepção. Diferentemente do que eu tinha lido nos jornais e visto 

na TV, a pesquisa estava longe de chegar ao fim. Ao conversar com os pesquisadores, eu tinha a 

sensação de que não falávamos sobre o mesmo assunto. A pesquisa que eu conhecia pela mídia 

estava muito perto de ser concluída, e a que eles me retratavam levaria ainda alguns anos para se 

obter certezas sobre os primeiros resultados. Fiquei desanimada, pensei até em desistir da 

pesquisa, mas logo veio a idéia. Eu tinha na mão algo que merecia ser estudado, avaliado, trazido 

à tona. Eram duas realidades, a da mídia e a dos laboratórios. Algumas perguntas começavam a 

surgir: quantas falsas esperanças estaria a mídia alimentado? Que caminhos a cobertura poderia 

ter seguido? Que caminhos escolheu seguir? De que forma a compreensão da história da ciência 

poderia ajudar nesse processo de divulgação? Decidi ir em busca das respostas. 

A pesquisa realizada na Bahia, nos laboratórios da Fiocruz, inseriu o estado nas 

discussões mundiais sobre os estudos com células-tronco. A Bahia passou a ser citada nas 

coberturas nacionais e, em Salvador, os noticiários abriram espaços para debater um assunto que 

era antes tratado apenas no eixo Rio-São Paulo, estados tradicionalmente conhecidos como 

centros da produção científica do país. No caso da cobertura televisiva, o trabalho feito pelos 

profissionais de Salvador pôde ser visto nos telejornais de maior audiência, a exemplo do Jornal 

Nacional da Rede Globo, um espaço temporal de 45 minutos disputado por profissionais de mais 
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de 121 emissoras em todo o Brasil. Isso demonstra que a divulgação científica produzida aqui, 

pelo menos no que diz respeito à televisão, reflete e é reflexo da produção no país. Um estilo de 

cobertura acompanhado pelos jornais impressos e que tem gerado muitas controvérsias. Hoje, as 

formas como os temas científicos são divulgados pela mídia nacional não refletem as dificuldades 

encontradas pelos profissionais diante da falta de critérios na escolha de pautas, da veiculação das 

notícias imediatistas, sendo que um dos campos mais afetados é o da saúde, onde as informações 

jornalística estão baseadas, em sua grande maioria, em valores corporativos e industriais, que 

fogem do domínio das redações.  

A ausência de critérios editoriais que valorizem as informações científicas e 

tecnológicas de interesse público vem sendo sistematicamente estudada e denunciada em eventos 

científicos através de pesquisadores que atuam na interface Ciência e Mídia. Numa revisão feita 

por Wilson Bueno, o pesquisador aponta que “a mídia tem transformado o universo da doença (e 

a sua cura) em um grande espetáculo, movido por lances mágicos ou sensacionais, onde 

prevalecem o mito da técnica onipotente, a ideologia da novidade e o conflito maniqueísta do 

bem contra o mal” 1. Quando o tema em questão diz respeito ao campo da saúde, Wilson Bueno 

destaca a descontextualização da informação em saúde, uma centralização na doença em 

detrimento de medidas de prevenção, a permanência de uma visão preconceituosa das terapias e 

medicinas alternativas, o endeusamento da tecnificação, a legitimação e prevalência do discurso 

da competência de especialistas e a espetacularização da cobertura na área médica. Temos 

também uma informação inspirada no viés mercadológico e não sabemos quando se trata de 

informação científica ou de um marketing cientifico. Entre esses aspectos, consideramos que a 

“visão cientificista que se expressa na onipotência da técnica” está impregnando as redações e os 

processos de produção das notícias em saúde. Isto também vem ocorrendo de forma generalizada 

na divulgação das pesquisas sobre a terapia de células-tronco. Foi possível identificar, na 

cobertura jornalística, a presença de boa parte destas características, apontadas por Bueno, com o 

agravante das expectativas geradas por conta da antecipação da conclusão de processos para a 

apresentação de resultados. As notícias de ciência, principalmente quando o enfoque é a saúde, 

ganham destaque e volume, se possuem um caráter aplicado. A questão é que o jornalismo 

brasileiro incorporou uma certa euforia quanto a revolução tecnológica, defendendo e 

                                                           
1 BUENO, Wilson da Costa. A saúde na mídia: uma visão crítica. Portal da Comunicação em Saúde. Disponível 
em: <http://www.comunicasaude.com.br/artigowilbuenolivrounimed.htm>. Acesso em: 05 mai. 2006. 
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depositando em equipamentos, técnicas e medicamentos, uma via única de salvação para nossas 

doenças.  

 Não podemos afirmar que houve uma divulgação precipitada das terapias com 

células-tronco no país nem que está atrelada apenas a prejuízos, já que tivemos vários 

pesquisadores lutando pela aprovação da lei de biossegurança no Congresso Nacional, grupos de 

pacientes com deficiências físicas lutando pela aprovação e utilização desta tecnologia, tida como 

revolucionária, nas ciências médicas. Tivemos também na divulgação desta terapia a legitimação 

do discurso da competência de especialistas fora do eixo Rio-São Paulo. Mas o que mais chamou 

atenção foi uma rápida ascensão das notícias enquanto ainda estavam numa fase de resultados 

parciais sobre o uso de células-tronco em pacientes chagásicos. Ainda estamos distantes da 

tomada de decisões de políticas públicas quanto ao uso de células-tronco disponibilizadas pelo 

Sistema Único de Saúde. No caso das injeções de células-tronco para tratamento de doença de 

Chagas, a grande revolução até o momento não foi a cura, mas sim uma melhoria na qualidade de 

vida de pacientes que mal podiam andar ou respirar. 

 O jornalismo científico brasileiro carece de uma linha de investigação e de maior 

fiscalização do dinheiro público destinado às pesquisas no país, principalmente àquelas que 

podem se tornar tecnologias com justiça social. Ou seja, é necessário fazer uma divulgação 

científica objetivando aumentar o acesso das maiorias excluídas ao conhecimento científico e 

tecnológico. No caso específico do transplante cardíaco em pacientes com Chagas, as células-

tronco foram utilizadas, até o momento, em pacientes em estado grave, que estavam com 

atividades diárias comprometidas. Há que se discutir, um comprometimento do jornalismo 

científico brasileiro, que de forma simultânea ao desenvolvimento desta nova terapia, poderia 

estar investigando a real situação do déficit habitacional que vem proporcionando um aumento no 

número de chagásicos no país. Borrifação também não vem sendo um método suficiente para 

acabar com o barbeiro, prática ainda utilizada como medida preventiva no interior dos estados 

endêmicos. 

 Mas como podemos fazer uma reflexão sobre estas informações ou avaliarmos os 

produtos veiculados em forma de notícias, se ainda nos limitamos a métodos conservadores de 

análise? Os jornalistas precisam compreender também os fatos históricos decorrentes da pesquisa 

na Bahia e a atual situação da doença de Chagas em nosso país para realizar uma divulgação com 

caráter investigativo. Nas relações existentes entre as redações e os laboratórios, órgãos de 
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pesquisa ou universidades, formam-se lobbys tanto por parte dos pesquisadores como das 

instituições que representam. Neste sentido, o papel fiscalizador e investigativo de um jornalismo 

científico comprometido com uma ciência cidadã e com tecnologias com justiça social, seria 

solução para cicatrizar essa ferida aberta no seio do jornalismo brasileiro. Entretanto, Wilson 

Bueno (2000) afirma que: 

 

“a pressão das fontes, estimulada por interesses comerciais, que já é grande, 
tenderá a aumentar com o tempo, à medida que a ciência e a tecnologia passem a 
requerer, cada vez mais, recursos de monta, atraindo a parceria de grupos 
poderosos. 
Somente a conscientização da comunidade científica, a partir de sua sociedades 
e associações, a interferência do Estado regulando contratos entre empresas e 
universidades e, sobretudo, a atuação mais alerta dos comunicadores da saúde 
(em particular, os jornalistas) poderá contribuir para que a informação 
qualificada prevaleça sobre o discurso eminentemente publicitário, 
comprometido com a venda de produtos e serviços, muitas vezes de excelência 
discutível”2.  

 

Segundo Mônica Macedo et al3, as fontes oficiais (órgãos do governo, universidades 

e institutos de pesquisa) e especialistas são predominantes na cobertura de saúde, totalizando 

58% de incidência e mostrando que o jornalismo costuma legitimar o saber dito competente no 

campo da saúde. Existe ainda a influência da indústria farmacêutica na propagação de 

informações sobre novos medicamentos e de outros produtos tecnológicos, criando a necessidade 

de associar saúde com acesso a melhores equipamentos e terapias em clínicas especializadas e 

hospitais, ou seja, no sistema terciário, mais caro e oneroso. Quando a doença não é ‘lucrativa’, a 

indústria farmacêutica não tem a preocupação de investir em medicamentos que venham 

possibilitar a cura ou melhora da qualidade de vida dos pacientes, é o caso do mal de Chagas. 

Atualmente, a única forma de cura para os pacientes chagásicos crônicos é o transplante de 

coração, procedimento que não é realizado em todos os estados brasileiros por conta da falta de 

estrutura hospitalar e de profissionais dedicados a esta especialização. Outro fator que dificulta o 

                                                           
2 BUENO, Wilson da Costa. A cobertura de saúde na mídia brasileira: sintomas de uma doença anunciada. Portal do 
Jornalismo Científico. Disponível em:  
<http://www.jornalismocientifico.com.br/artigojornasaudewilbuenocomsaude.htm> Acesso em: 05 mai. 2006. 
3 MACEDO, Mônica; MARANINI, Nicolau, CAMARGO, Sônia; PAZ, Djalma; FONSECA, Wilson Correa e 
BUENO, Wilson da Costa. Divulgação de saúde na imprensa brasileira: expectativas e ações concretas. Portal do 
Jornalismo Científico. Disponível em:  
<http://www.jornalismocientifico.com.br/artigojornasaudepesquisaumesp.htm > Acesso em: 05 mai. 2006. 
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tratamento destes pacientes é que os medicamentos pós transplantes são caros e o paciente 

chagásico raramente tem condições de arcar com esse custo. 

 A ocorrência da transformação de pesquisas em produtos noticiáveis dificulta os 

sistemas de apuração e de investigação. Os resultados de pesquisas em andamento são divulgados 

como definitivos. A ciência é elevada à condição de absoluta e o discurso é construído para 

apresentar resultados. Verdades e mentiras se mesclam numa avalanche de informações que 

podem causar angústia, revolta e descrédito de indivíduos que necessitam entender tais 

procedimentos científicos para se posicionarem com relação à busca deste tipo ou não de 

tratamento.  

 Algumas empresas de comunicação mantêm a divulgação científica associada ao 

sensacionalismo, à novidade e aos produtos tecnológicos que podem ser consumidos. Se antes, os 

poucos espaços eram reservados para divulgar as pesquisas realizadas em outros países, 

atualmente verifica-se a divulgação da produção nacional em diferentes áreas do conhecimento. 

Mas são mantidas as abordagens superficiais e mercadológicas, como é o caso das notícias 

envolvendo a terapia com células-tronco, que podem trazer resultados, mas que ainda são 

pesquisas inconclusivas e precisam de tempo para serem avaliadas, principalmente os casos de 

indivíduos que já receberam injeções de células-tronco e começaram a apresentar uma melhoria 

na qualidade de vida. 

 Todos esses são aspectos ignorados ou tratados convenientemente pelos veículos de 

comunicação. O que aqui nos preocupa é fazer essa análise, evidenciar essas falhas e apontar 

caminhos que venham a ajudar a transformar a cobertura jornalística do campo científico 

realizada no Brasil. No primeiro capítulo, buscamos apresentar fatores sociais e econômicos que 

possibilitaram o avanço das pesquisas com células-tronco e a sua aplicabilidade. O objetivo é 

deixar claro que os resultados são frutos de um processo e não acontece ao acaso. Destacamos a 

importância das descobertas para a área médica e de que forma isso pode ser usado para a 

melhoria da qualidade de vida, principalmente, dos pacientes com o mal de Chagas. O segundo 

capítulo é dedicado a uma revisão bibliográfica sobre a doença de Chagas desde a sua descoberta 

até os dias atuais. Também são abordadas questões sociais e econômicas que envolvem a doença 

e que a fazem pertencer ao grupo das doenças muito negligenciadas. O capítulo traz ainda um 

histórico da trajetória da Fundação Oswaldo Cruz na Bahia. No terceiro capítulo, fazemos uma 

breve conceituação do jornalismo científico, como gênero pertencente ao campo da divulgação 
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científica, o surgimento do gênero no mundo e como chega e se desenvolve no Brasil. É ainda 

nesse capítulo que relatamos o estudo de caso analisando algumas matérias de jornais e TV e 

buscamos identificar de que forma a cobertura jornalística construiu uma realidade da pesquisa 

distinta da dos laboratórios. Para isso conversamos com jornalistas, pesquisadores e fizemos uma 

revisão bibliográfica dos artigos sobre a pesquisa. A análise, entretanto, vai além, abordando os 

pontos prejudiciais da cobertura e que caminhos seguiu. No quarto capítulo, fazemos as 

considerações finais e buscamos apontar que outros caminhos poderiam ter sido seguidos para 

contribuir com a formação de uma cultura científica mais voltada para o social e preocupada com 

a cidadania e não com o ritmo de produção tipicamente comercial. É claro que tantos outros 

caminhos poderiam ter sido apontados. O que aqui objetivamos é contribuir para que 

redirecionemos o olhar sobre o campo da divulgação científica, principalmente do jornalismo 

científico, por conta das suas particularidades sociais, inserido-o num contexto histórico para que 

possa sanar as distorções que percebemos hoje. 
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METODOLOGIA  

 

 A pesquisa com células-tronco para tratamento da doença de Chagas, desenvolvida 

pelos laboratórios da Fiocruz da Bahia, e a sua divulgação nos principais veículos de 

comunicação, televisivo e impresso, da cidade de Salvador, foram definidos como objetos de 

estudo. Entre os veículos escolhidos estão: a TV Bahia, empresa privada de maior audiência no 

estado e afiliada a Rede Globo, principal emissora de televisão do país, e o jornal A Tarde, 

impresso de maior tiragem e tradição na Bahia. Além do trabalho documental, da análise das 

matérias dos jornais, da análise das matérias televisivas, da revisão bibliográfica e de visitas aos 

laboratórios da Fiocruz/Bahia, optamos pela pesquisa qualitativa, onde 03 pesquisadores, da 

Fiocruz/Bahia e do Hospital Santa Izabel, foram entrevistados na tentativa de reconstruir a 

história sobre as células-tronco para tratamento de doença de Chagas na Bahia. Coletarmos ainda 

os depoimentos de 03 jornalistas envolvidos na cobertura desta temática, de 2002 até 2005, para 

entender as rotinas produtivas que levaram a produção das notícias e reportagens. 

 A revisão bibliográfica foi feita a partir de livros editados assim como de um vasto 

material disponível na Internet, rede mundial de computadores, a exemplo de artigos científicos, 

dissertações de mestrado, teses de doutorado e até versões eletrônicas de livros já editados como 

foi o caso da obra “Um espaço para a ciência: a formação da comunidade científica no país”, de 

Simon Schuwartzman. A pesquisa na internet foi feita a partir do site de busca de produções 

acadêmicas, o Google Scholar, que traz uma lista de produções científicas, nacionais e 

internacionais, referenciadas com data e local de apresentação, além de indicação de publicação 

impressa. Um dos principais cuidados nesse processo foi buscar referência dos autores, aí destaco 

a importância da base do Currículo Lattes, e das instituições responsáveis pela publicação. Foi 

dessa forma que tive acesso a trabalhos como do professor Dr. Jaime Larry Benchimol, da 

professora Dra. Marília Gomes de Carvalho e do professor Milton Carneiro. Os sites oficiais 

também ajudaram nesse processo de pesquisa, como o da Fundação Oswaldo Cruz e o da 

Assessoria Geral de Comunicação Social do Estado da Bahia – Agecom. Merece destaque 

também a biblioteca do Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz/Fiocruz onde foi possível encontrar 

referências à história da Fiocruz na Bahia. Foi também por meio da Internet que foi feita uma 

revisão bibliográfica sobre o que havia sido realizado no Brasil até então utilizando a célula-

tronco. Para isso, utilizamos como fonte a Revista da Fapesp sendo analisadas todas as edições a 
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partir de 2002, período em que começam a ser divulgadas as primeiras matérias sobre o tema na 

Bahia, até 2005. É através desse material que tomamos conhecimentos do grupo de pesquisa 

existente no Rio de Janeiro, que trabalhava com insuficiência cardíaca gerada pelo infarto. 

 O passo seguinte foi a seleção e leitura do material a ser analisado, jornais e 

reportagens televisivas. O recorte para análise foi de janeiro de 2002 a dezembro de 2005, 

período que marca o início da pesquisa e a conclusão da primeira fase do projeto. O sistema de 

busca do jornal A Tarde, infelizmente hoje desativado, ajudou no processo de seleção e 

verificação de todo material produzido pelo jornal nesse período. Foram publicadas 

aproximadamente 40 matérias. Selecionamos as produzidas por repórteres locais que destacavam 

a pesquisa desenvolvida na Bahia e descartamos o material de agência de notícia. 

Quanto à pesquisa na TV Bahia, tivemos uma certa facilidade para ter acesso ao 

material por trabalhar na emissora. Durante os quatro anos, foram veiculadas 18 matérias nos três 

jornais locais, Jornal da Manhã, Bahia Meio Dia e BATV, além do Rede Bahia Revista, programa 

semanal que vai ao ar todos os domingos depois das 23 horas. O assunto também foi tema de um 

Globo Repórter e foram divulgadas duas matérias nacionalmente, feitas por jornalistas de 

Salvador, no Jornal Hoje e no Jornal Nacional. Escolhemos para análise apenas as matérias que 

tratavam especificamente da pesquisa. Algumas reportagens que enfocavam mais a votação da lei 

de biossegurança e outras o armazenamento do cordão umbilical em bancos nas maternidades 

foram descartadas durante a análise. O material escolhido foi assistido e transcrito. Tivemos 

também acesso às pautas4 e às laudas com as cabeças5 das matérias. Não podemos negar que o 

fato de acompanharmos há seis anos a rotina produtiva de uma emissora de televisão como 

editora de texto nos permitiu entender melhor o processo de elaboração da notícia. 

Até então tinha apenas os referencias teóricos pertencentes aos campos jornalístico e 

científico para observar o material. Optou-se por só aprofundar a análise das matérias depois do 

diálogo com os pesquisadores. Esse foi um dos momentos mais difíceis. O acesso aos 

laboratórios e aos pesquisadores não foi uma das tarefas mais simples e prazerosas. Foram 

dezenas de telefonemas para conseguir marcar uma entrevista, sem falar nas idas à Fiocruz/Bahia, 

de junho de 2005 a março de 2006, mas sem resultado prático. Depois de muita insistência, foi 

                                                           
4 A pauta consiste em um material preparado pela produção para servir de base para o repórter desenvolver a matéria. 
Nela está contida a proposta da reportagem e que caminho deve seguir. Essas definições são feitas durante as 
reuniões com o diretor de redação, os editores chefes dos jornais e os produtores.  
5 A cabeça refere-se ao texto que o apresentador lê chamando a matéria. 
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possível realizar uma entrevista, de aproximadamente 1h05min, com o Dr. Ricardo Ribeiro dos 

Santos, da Fiocruz/Bahia, responsável pelas pesquisas e pelo 1º transplante com células-tronco 

em paciente com Chagas, utilizando um gravador digital com extensão MP3, na sala do 

pesquisador na própria Fundação. A segunda entrevista foi com o Dr. Gilson Feitosa, que faz 

parte da equipe do Hospital Santa Izabel que realizou as primeiras cirurgias, com 

aproximadamente 25min de duração e com o mesmo equipamento digital, no consultório do 

pesquisador, no Hospital Aliança. Depois realizamos uma entrevista por e-mail com o Dr. 

Augusto Mota, médico e pesquisador que também faz parte da equipe da Fundação Oswaldo 

Cruz de Salvador. Todo o material foi transcrito. As entrevistas com os pesquisadores, aliada a 

leitura dos artigos publicados, ajudaram a compreender os estágios de desenvolvimento da 

pesquisa com células-tronco para tratar pacientes com doença de Chagas assim como as 

influências externas que incidem sobre a rotina dos laboratórios. É preciso destacar que não 

houve a intenção de realizar o aprofundamento dessa rotina, já que esse não era o foco da 

pesquisa. 

 Realizadas as entrevistas com os pesquisadores, foi retomada a leitura do material 

selecionado para estudo, agora já tendo como base a retrospectiva do início das pesquisas sobre 

doença de Chagas, além de um vasto material sobre a história das células-tronco para tratamento 

da doença. A partir daí, iniciamos uma fase de entrevistas com os jornalistas dos dois veículos 

estudados. O objetivo era conversar com o maior número de profissionais envolvidos no processo 

de divulgação da pesquisa, mas só foi possível gravar entrevista com metade deles. 

Informalmente foi mantido um diálogo que serviu de base, principalmente, para as considerações 

finais deste nosso trabalho. Também foram enviados e-mails para os jornalistas com algumas 

perguntas, mas não obtivemos resposta. Os jornalistas entrevistados são profissionais com mais 

de quinze anos de carreira, com vasta experiência no mercado brasileiro. Atuam na Bahia, em 

média, há doze anos, e foram responsáveis pela elaboração das principais matérias sobre a 

pesquisa com células-tronco para tratar pacientes com doença de Chagas tanto em nível local 

como nacional.  

 Com todo o material em mãos, voltamos a nos debruçar sobre as matérias e 

reportagens impressas e televisivas. No caso da TV, as matérias se configuram ora como notícias, 

com característica mais factual sendo dedicado ao assunto um tempo que varia de 1min30seg a 

2min, ora como reportagem, com uma duração maior e um enfoque mais aprofundado. No caso 
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do impresso, as matérias estão mais concentradas na editoria de Saúde. Mesmo sendo elaboradas, 

principalmente, com base em factuais (a realização de um transplante, a organização de um 

congresso, o anúncio de uma nova fase) buscam sempre estender a discussão ocupando 

geralmente meia página do jornal ou 25% dela. Entretanto, o tamanho do texto não corresponde 

ao aprofundamento do debate que poderia caracterizar a maioria como reportagem. Cerca de 

apenas 10% do material selecionado no veículo impresso corresponde ao gênero reportagem. 

Foi a partir das análises do material do jornal e da TV que algumas categorias de 

pensamento começaram a ser desenvolvidas. Percebemos que a cobertura da mídia apresentava 

características padrões passíveis de serem enquadradas em determinados grupos conceituais aqui 

definidos como a) a força do ineditismo e as suas releituras, b) fragmentação da notícia, c) 

transferência de foco e d) dupla realidade. Cada uma das categorias tem apoio em autores do 

campo jornalístico. Lage (2001) aponta o ineditismo como um dos critérios de noticiabilidade 

mais importantes, Traquina (2005) destaca o caráter fragmentário da produção da notícia, 

Bourdieu (apud TRAQUINA, 2005) fala que os jornalistas partilham ‘óculos’ que definem o que 

deve ou não ser visto, ou seja, definem o foco a ser abordado na cobertura de um dado fato. E o 

que motiva essa ‘cegueira parcial’ dos jornalistas? É uma imposição da direção dos veículos? É 

uma ação pensada do jornalista? Ou passa pela falta de formação adequada para enxergar além as 

técnicas jornalísticas? Essas são algumas das questões que buscamos respostas.  

As três primeiras categorias estabelecidas é que possibilitam a existência da quarta 

que é a que maior prejuízo traz para sociedade, pois se cabe ao jornalismo reconstruir 

discursivamente a realidade para apresentar aos sujeitos sociais as características do mundo que 

partilham, como se portar diante do fato de que essa realidade foi construída de forma distinta da 

que deveria referenciar? Sabemos que o jornalismo não é o espelho da realidade, mas os 

jornalistas têm a obrigação de representá-la o mais próximo possível da idéia consensual que 

temos de verdade. Entretanto, a realidade construída discursivamente escondeu tantas outras 

realidades que deveriam vir à tona por meio da cobertura jornalística e isso só foi possível 

perceber pelo mergulho anterior que se deu na bibliografia histórica sobre a doença de Chagas e a 

recente história das células-tronco e da pesquisa com células tronco para tratar pacientes com 

doença de Chagas. A quarta categoria foi elaborada tendo como base, principalmente, as 

reflexões alcançadas a partir da análise de todo material informativo adquirido durante a 

elaboração deste trabalho.  
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Os relatos orais e as referências bibliográficas constituíram a base para a 

compreensão da história da pesquisa desenvolvida pela Fiocruz/Bahia. Estar ciente dessa 

realidade seria fundamental para se perceber a história contada pela mídia. Só a partir da 

entrevista com o Dr. Ricardo Ribeiro dos Santos foi que entendemos as razões que levaram a data 

da realização da primeira intervenção cirúrgica ter sido modificada tantas vezes. Os jornais, desde 

janeiro de 2002, publicavam que a cirurgia seria realizada num prazo de até quatro meses. Em 

junho de 2002, a cirurgia ainda não tinha sido realizada e as matérias publicadas diziam que 

estava somente a espera da liberação do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa – Conep. O 

procedimento cirúrgico só foi realizado em junho de 2003 e nenhuma reportagem foi capaz de 

explicar os motivos do atraso. As conseqüências disso também só puderam ser conhecidas por 

meio das entrevistas. Uma delas, foi a morte da maioria dos pacientes que esperavam a liberação 

do procedimento por parte do Conep. 

A história das ciências nos ajudou a entender o processo das revoluções científicas e 

as mudanças de paradigmas, assim como as influências externas ao campo que podem modificar 

rotinas, alterar procedimentos e induzir resultados. Um bom exemplo disso é a própria história da 

doença de Chagas. Não houve a intenção de Carlos Chagas de visitar Lassance em busca da 

doença, até mesmo porque não se sabia sequer da existência do mal de Chagas. O objetivo era 

tratar os operários que trabalhavam na construção de uma ferrovia no interior de Minas Gerais e 

tinham sido acometidos por uma doença tropical. Outro ponto dessa história que merece destaque 

são as razões que levam a falta de investimento nas pesquisas sobre a doença. O mal de Chagas 

está no grupo das doenças muito negligenciadas, ou seja, que não despertam o interesse das 

indústrias principalmente por atingirem populações pobres e sem renda para custear o tratamento. 

Esse são alguns dos exemplos de situações percebidas a partir da análise da história da doença de 

Chagas e da pesquisa da Fiocruz/Bahia e que não passam pela mídia. Por que não passam? 

Também é o que buscamos entender. 
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CAPÍTULO 1 

As Células-tronco e um novo paradigma para as ciências médicas 

 

1.0 A sociedade da tecnologia 

 

Início do século XXI, boa parte das sociedades em todo o mundo6 ainda vive os 

reflexos das transformações iniciadas no fim do século XVIII, quando a história da humanidade 

passou a ser contada a partir das influências de um novo modo de produção gerido e 

impulsionado pelo capital. O modelo econômico que se instaurou, associado a um acelerado 

desenvolvimento tecnológico, caracterizou a chamada Revolução Industrial, responsável pela 

configuração de um novo conjunto de relações sociais.  

Para expandir o capital, passou a ser cada vez mais necessário o desenvolvimento de 

forças produtivas que substituíssem o esforço físico do homem pela energia das máquinas7, 

inicialmente pela utilização do vapor e em seguida pela utilização, principalmente, da 

eletricidade. “Quanto menos força de trabalho se utiliza, com o uso de mais avançados 

instrumentos de produção, maior tende a ser a taxa de lucro e, consequentemente, maior 

acumulação” (CARVALHO, 1997, p.02). A ciência alia-se a técnica iniciando-se o processo de 

transição da técnica para a tecnologia. 

Já no século XIX, uma segunda Revolução Industrial se instaura ampliando a 

capacidade intelectual do homem e até mesmo substituindo-os por autômatos eliminando 

progressivamente o trabalho do homem na produção e nos serviços (SCHAFF, 1990). Essa 

sociedade se caracteriza por sofrer profundas alterações provocadas pelo fator tecnológico. A 

tecnologia se expande no sentido de criar novos bens de consumo se tornando assim um universo 

de possibilidades capaz de influenciar os diversos campos sociais. A sua presença é sentida não 

só nas indústrias, mas no dia-a-dia dos indivíduos. 

                                                           
6 “É importante lembrar também que não foi toda a humanidade que se incorporou a esse último processo de 
transformações sociais. Existem povos em diferentes partes do mundo que seguiram outro caminho histórico e que 
não se encaixam nas características sociais de uma sociedade industrial moderna de moldes ocidental” (LÉVI-
STRAUSS apud CARVALHO, 1997, p. 03). 
7 “A despeito de alguns analistas do episódio assinalarem com ênfase a não-participação da ciência na Revolução 
Industrial. Essa não-contribuição se refere à ação científica direta. Indiretamente, a ciência teve uma presença 
marcante, sobretudo através do método e do espírito científico no meio técnico e artesanal. O ideal da ciência se 
disseminou entre os artesãos manufatureiros, mormente no Norte da Inglaterra (MOTOYAMA apud KRÜGER, 
2003, p.67) 
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O século XX é marcado por uma terceira Revolução, a da tecnologia da informação e 

comunicação. O mundo passa a funcionar interligado pela rede mundial de computadores, a 

Internet, e o homem se depara com uma nova configuração da produção do saber. Uma das 

características dessa nova forma de produzir o saber é o aumento do potencial de inteligência 

coletiva dos grupos humanos (LÉVY, 1999). 

Se antes do surgimento da ciência moderna, ciência e técnica caminhavam 

separadamente, a partir de então ciência e tecnologia se misturam de tal forma que torna cada vez 

mais difícil separá-las. Os dois conceitos ganham novas terminologias num processo de análise 

conjunta, é a C&T. No campo da abstração até é possível fazer a diferença entre ciência e 

tecnologia. Oliveira (2003), citando António Manuel Baptista, explica que a ciência tem como 

característica principal o fato de proporcionar ao ser humano um conhecimento objetivo da 

realidade; este conhecimento pode então ser aplicado para tornar mais eficiente a produção da 

vida material, a partir de tal aplicação é que teríamos a tecnologia. Entretanto, Oliveira ainda 

lembra que da mesma forma que a ciência fornece elementos teóricos para o desenvolvimento da 

técnica, a tecnologia fornece instrumentos para a realização de experimentos, observações 

científicas cálculos e modelos. "Sendo assim, não apenas a tecnologia depende da ciência, mas 

também vice-versa; os dois domínios são interdependentes. Nos dias de hoje é impossível pensar 

a ciência abstraindo do vasto sistema tecnológico em que ela está inserida" (OLIVEIRA, 2003, 

p.230). 

A aliança entre ciência e tecnologia trouxe inúmeros benefícios para as sociedades, 

mas também foi responsável por avanços em áreas responsáveis pela destruição em massa, a 

exemplo das bombas atômicas que dizimaram milhares de pessoas em Hiroshima e Nagasaki, 

durante a segunda guerra mundial. Foi justamente após esse período que a comunidade científica 

se viu obrigada a traçar fronteiras capazes de delimitar melhor os campos da ciência e da 

tecnologia com o objetivo de se ver livre do peso das conseqüências da utilização deste produtos 

oriundos da ciência, mas a distinção abstrata buscada pela comunidade científica não foi 

suficiente para na prática separar a ciência da tecnologia. O processo de mercantilização que vem 

sofrendo a pesquisa científica nos últimos anos reforça ainda mais essa relação entre C&T. O 

ideário neoliberal que domina a maior parte das sociedades no mundo, principalmente os maiores 

produtores de C&T, faz com que a pesquisa científica esteja atrelada a resultados, produtos 

tecnológicos. Até mesmo as comunidades científicas usam como argumento para obter apoio 
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financeiro a promessa da geração de produtos. A ciência aplicada vai ocupando os espaços em 

detrimento da ciência básica, o capital se infiltra no campo científico e define o que deve ou não 

ser estudado. 

Se de uma forma o surgimento do capitalismo impulsionou o desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia (hoje, por exemplo, os estudos em rede - por meio da rede mundial de 

computadores - facilitam o desenvolvimento das pesquisas) esta mesma doutrina capitalista se 

transformou em amarras da ciência que só é capaz de se desenvolver com o apoio do capital. A 

ciência básica ficou restrita às universidades e instituições sem fins lucrativos, mas até mesmo as 

universidades, com o avanço da política neoliberal, vem sofrendo a pressão do capital. Há cada 

vez mais parcerias entre universidades e organizações privadas que acabam priorizando a 

pesquisa aplicada. 

Uma das graves conseqüências desse processo é que os investimentos estão sempre 

sendo destinados a ramos da pesquisa que poderão trazer algum retorno financeiro ao organismo 

financiador. Gera o que na economia se chama de ‘custo de oportunidade’, ou seja, a tomada de 

decisão na hora da aplicação do recurso segue a lógica do lucro para o investidor. É o caso do 

organismo financeiro que tem milhões a investir e entre financiar a pesquisa para encontrar um 

novo medicamento para o mal de Chagas e uma nova droga para evitar a queda de cabelo, ele vai 

optar pela queda de cabelo já que o mercado potencial de consumidores é bem maior, pois a 

doença de Chagas é um problema que atinge principalmente pessoas pobres que não têm 

condições de adquirir medicamentos. Essa é a lógica que criou o grupo das doenças 

negligenciadas e muito negligenciadas que será detalhada no segundo capítulo. 

Entretanto, não podemos negar os avanços alcançados por conta dessa evolução 

tecnológica que hoje se impõe para as sociedades ocidentais. Avanços que possibilitaram 

descobertas até 50 anos atrás tidas como improváveis. 
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1.0.1 A biotecnologia 

 

As áreas da microbiologia e da engenharia genética estão entre as que mais se 

desenvolveram por conta dos avanços tecnológicos, um processo que nasce da necessidade de se 

entender o indivíduo e de saber como funciona essa ‘máquina perfeita’. O objetivo principal é 

combater doenças e possibilitar uma vida mais longa. 

 

“Neste final do século XX, testemunha-se uma verdadeira revolução tecnológica 
que se caracteriza por três grandes avanços técnico-científicos: a microeletrônica 
e o progresso da área informacional, a microbiologia com grandes inovações no 
campo da engenharia genética e a revolução energética com a utilização de 
energia nuclear” (CARVALHO, 1997, p. 06). 

 

Uma das mais importantes descobertas relativas ao funcionamento do corpo humano 

foi a da existência da célula. “O que o átomo é para a física, a célula é para a biologia. Os átomos 

são os tijolos com que se constrói a matéria. As células são os tijolos com que se constrói toda 

forma de vida” (BRODY & BRODY, 2000, p. 306). Foi ainda no século XVII, em 1665, que 

Robert Hooke criou o termo célula, mesmo antes de ver qualquer célula viva. As lentes existentes 

na época não eram suficientemente potentes para identificar a célula em organismos vivos. O 

termo foi empregado em seu livro Micrographia para descrever tecido vegetal morto e as 

microscópicas cavidades alveolares da cortiça. As paredes de celulose da cortiça lembravam ao 

pesquisador as ‘celas’ ocupadas pelos monges nos mosteiros. Só em 1673, Antoni Van 

Leeuwenhoek, usando lentes mais potentes, descobriu células sangüíneas, espermatozóides e 

organismos unicelulares. 

Em 1879, o anatomista alemão Walther Flemming aperfeiçoou os corantes utilizados 

para revelar a estrutura celular e  conseguiu identificar, durante a divisão celular, um material 

filiforme, no núcleo das células, que mais tarde seria chamado de cromossomo. Todo o processo 

foi descrito por Flemming, em 1882, no livro Cell substance, nucleus and cell division, e 

chamado de mitose. A partir daí surgiu a citogenética, ou seja, o estudo dos processos físicos 

responsáveis pela hereditariedade no âmbito celular. Só a partir desse trabalho é que os processos 

físicos do interior da célula começaram a ser entendidos, mas só na metade do século XX os 

pesquisadores conseguiram deduzir o que existe dentro da célula e de seu núcleo e que lhe 

permite controlar suas próprias funções e as funções de todo um organismo. “Graças a 
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descobertas feitas principalmente nas décadas de 1970 e 1980, os biólogos moleculares agora 

entendem os eventos cruciais que desencadeiam o crescimento e a divisão celular, em um nível 

de detalhamento surpreendente” (BRODY & BRODY, 2000, p. 316). 

O conhecimento do funcionamento e da evolução das células é um dos principais 

aspectos da evolução. Também é a base para entender a reprodução e a origem de todas as formas 

de vida que surgiram na terra a partir da ‘sopa primordial’8 há cerca de 4,6 bilhões de anos. Os 

avanços no campo do estudo das evolução das células só foi possível graças ao surgimento de 

novos recursos tecnológicos que foram abrindo caminhos para descobertas que possibilitaram a 

mudança na concepção de algumas teorias e a quebra de paradigmas. 

 

1.2 A descoberta de um novo paradigma 

 

A virada do século XXI vai ficar marcada na história da ciências como um período de 

constituição de um novo paradigma nas ciências médicas. Tecidos antes tidos como incapazes de 

se regenerar começam a ser reparados com o uso de células-tronco proveniente de fontes 

variadas, a exemplo da medula óssea. A primeira descoberta da capacidade de células tronco de 

medula óssea em se diferenciar em célula mais especializada foi feita, em 1998, por um grupo de 

cientistas italianos liderado por Giuliana Ferrari.  

 

“Em um modelo experimental de lesão muscular induzida quimicamente em 
camundongos scid/bg, Ferrari e colaboradores demonstraram que células-tronco 
(precursores miogênicos) da medula óssea de animais adultos podiam migrar 
para região muscular lesada e se diferenciar em músculo esquelético. Desde esta 
descoberta, vários outros grupos publicaram evidências de diferenciação de 
células-tronco de medula óssea de animais adultos em cardiomiócitos, células 
neurais, hematócitos dentre outras. Estes achados sinalizavam para uma 
mudança de paradigma, em que tecidos considerados pós-mióticos (ou seja, sem 
capacidade regenerativa) poderiam ser reparados por células precursoras 
provenientes possivelmente da medula óssea” (MOTA et al., 2005, p.127 e 128).  

 

A constituição deste paradigma tem início ainda na segunda metade do século XX, 

particularmente, com as novas modalidades terapêuticas que revolucionaram as ciências médicas 

e apontaram novos caminhos para o tratamento de doenças crônicas. Entre os estudos pode-se 

                                                           
8 A teoria da ‘sopa primordial’ postula que há cerca de 4,6 bilhões de anos existiram na Terra oceanos primitivos 
ricos em amônia, metano e hidrogênio que receberam descargas elétricas em altas temperaturas e que acabaram 
originando os primeiros seres unicelulares (BARRIGA, 2002). 



 

 

26

 

destacar o progresso na área de transplante de órgãos, com o primeiro transplante de fígado 

realizado, na metade da década de 50, por Joseph Murray, e o emprego de células-tronco 

hematopoiética para a regeneração da medula óssea, realizado pela primeira vez em humanos, em 

1957, por Donnall Thomas. 

 

“Tendo como base experimentos utilizando modelos animais, as experiências 
clínicas iniciais com a restauração da hematopoese através da infusão de células-
tronco hematopoiética conduziram ao emprego já bem estabelecido de 
transplante de medula óssea no tratamento de várias doenças hematológicas 
benignas e malignas, bem como para alguns tumores sólidos. O reconhecimento 
do impacto desta nova modalidade terapêutica culminou com a concessão do 
Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, em 1990, a Joseph Murray e E Donall 
Thomas, pioneiros em transplante de órgãos e células” (MOTA et al., 2005, 
p.126). 

 

O uso de células-tronco na terapia regenerativa provoca ainda um desdobramento da 

terapia de transplante de órgãos e células originando uma outra revolução na área das ciências 

médicas. Até então, os conceitos existentes diziam respeito a substituição de órgãos inteiros, no 

caso do transplante de órgãos, ou de células utilizadas na recomposição da medula óssea, no caso 

do transplante de medula óssea. Em 2001, na Alemanha, Dr. Bodo Strauer aplicou a primeira 

injeção de células tronco da medula óssea por via coronariana em uma paciente após infarto 

agudo do miocárdio (LEITE & DOHMANN, 2004). Desde então, vários outros grupos de 

cientistas no Japão, na Alemanha, Itália, França, nos Estados Unidos e no Brasil têm 

desenvolvido estudos utilizando células-tronco no tratamento de doenças cardiovasculares em 

seres humanos. Ainda são feitos testes em animais utilizando estas células precursoras, a exemplo 

dos trabalhos de Borlogan e colaboradores com modelo experimental de acidente vascular 

cerebral em ratos. As células-tronco nestes estudos têm sido obtidas de diversas fontes, a 

exemplo da medula óssea, cordão umbilical e do  sangue periférico. 

Os resultados alcançados utilizando células de medula óssea em terapias celulares 

para cardiopatias, a exemplo da redução da área do coração afetada pela isquemia após infarto 

agudo do miocárdio, são considerados promissores, mas ainda não se sabe a resposta para um 

conjunto de questões, como:  
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“ (...) quais os tipos de células que são importantes para o processo de reparo dos 
tecidos. Da mesma forma ainda não se sabe como nem quantos fatores solúveis 
participam do processo de recrutamento e indução da diferenciação destas 
células após sua implantação nos tecidos os quais se deseja reparar. Muito ainda 
precisa ser esclarecido também acerca do mecanismo pelo qual as células-tronco 
regeneram tecidos lesados. Os dois principais mecanismos reconhecidos até o 
momento são a transdiferenciação e a fusão celular” (MOTA et al., 2005, p.130) 

 

Mas as descobertas até então já caracterizam a mudança de paradigma e uma 

revolução científica na área médica. Aqui é clara a relação dos conceitos ‘revolução científica’ e 

‘paradigma’ com a teoria do filósofo da ciência Thomas Kuhn descrita na obra ‘A Estrutura das 

Revoluções Científicas’. Para compreender a teoria de Kuhn é necessário entender conceitos 

como o de ‘ciência normal’, ‘paradigma’ e ‘comunidade científica’. É a partir deles que se 

explicariam as ditas ‘revoluções científicas’ responsáveis pela desintegração da tradição à qual a 

ciência normal está ligada. 

 

1.2.1 Os paradigmas e a revolução científica 

 

Para chegar a definição de paradigma e entender como se dão as revoluções 

científicas, Kuhn faz uma nova leitura do conceito de ciência e atribui aos registros históricos 

importância fundamental. De acordo com Kuhn a ciência normal se caracteriza pela pesquisa 

baseada em realizações científicas passadas, que são reconhecidas durante algum tempo por 

determinada comunidade científica, e que proporcionam os fundamentos para a prática desta 

ciência pelas gerações posteriores. Os processos científico são compreendidos a partir de sua 

própria época. 

 

"... perguntam não pela relação entre as concepções de Galileu e as da ciência 
moderna, mas antes pela relação entre as concepções de Galileu e aquelas 
partilhadas por seu grupo, isto é, seus professores, contemporâneos e sucessores 
imediatos nas ciências. Além disso, insistem em estudar as opiniões desse grupo 
e de outros similares a partir da perspectiva - usualmente muito diversa daquela 
da ciência moderna - que dá a essas opiniões o máximo de coerência interna e a 
maior adequação possível à natureza. " (KUHN, 2005, p. 22) 
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Dentro do processo histórico é que se pode identificar os paradigmas e entender as 

revoluções científicas, pois em cada época as concepções teóricas de um dado campo é que 

definem os problemas e métodos de pesquisa para as gerações posteriores de cientistas.  

 

“Os manuais atuais de física ensinam ao estudante que a luz é composta de 
fótons, isto é, entidades quântico mecânicas que exibem algumas características 
de ondas e outras de partículas. A pesquisa é realizada de acordo com esse 
ensinamento, ou melhor, de acordo com as caracterizações matemáticas mais 
elaboradas a partir das quais deriva esta verbalização usual. Contudo, essa 
característica da luz mal tem meio século. Antes de ter sido desenvolvida por 
Planck, Einstein e outros no começo do século XX, os textos de física 
ensinavam que a luz era um movimento ondulatório transversal, concepção que 
em última análise deriva dos escritos ópticos de Young e Fresnel, publicados no 
início do século XIX. Além disso, a teoria ondulatória não foi a primeira das 
concepções a ser aceita pelos praticantes da ciência óptica. Durante o século 
XVIII, o paradigma para este campo de estudo foi proporcionado pela óptica de 
Newton, a qual ensinava que a luz era composta de corpúsculos de matéria. 
Naquela época os físicos procuravam provas da pressão exercida pelas partículas 
de luz ao colidir com os corpos sólidos, algo que não foi feito pelos primeiros 
teóricos da concepção ondulatória.” (KUHN, 2005, p. 31 e 32) 

 

Segundo Kuhn (2005), os paradigmas possuem duas características essenciais: suas 

realizações foram suficientemente sem precedentes para atrair um grupo duradouro de 

partidários, afastando-os de outras formas de atividade científica dissimilares, assim como eram 

suficientemente abertos para deixar toda espécie de problemas para serem resolvidos pelo grupo 

redefinido de praticantes da ciência.  

As comunidades científicas seriam responsáveis pela validação destes paradigmas e 

garantiriam a permanência deste até que um outro paradigma surgisse gerando uma crise. A 

mudança de paradigma implica numa revolução científica e essa é a base da teoria Kuhniana. 

Para ele, a ciência normal não estaria predisposta a descobrir novidades no terreno já definido e 

estabelecido dos fatos e das teorias. A prova de que a ciência é bem sucedida está justamente em 

não encontrar tais novidades; entretanto, Kuhn admite a existência de fenômenos inteiramente 

novos, descobertos periodicamente pela pesquisa científica, e geradores de teorias também 

absolutamente novas. O que provocaria o surgimento destes fenômenos, Kuhn classifica como 

anomalias. Seria o reconhecimento de que a natureza rompeu com as expectativas dos 

paradigmas que guiam e governam a ciência normal.  

A princípio, no desenvolvimento de qualquer ciência, acredita-se que o primeiro 

paradigma explica a maior parte das observações e experiências, facilmente acessíveis aos 
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praticantes dela, até surgirem as anomalias. Estas existem justamente porque existe o paradigma. 

“Quanto maiores forem a precisão e o alcance de um paradigma, tanto mais sensível este será 

como indicador de anomalias e, consequentemente de uma ocasião para a mudança de 

paradigma” (KUHN, 2005, p.92). Mas é preciso destacar que não basta surgirem anomalias para 

derrubar uma teoria científica. Quando a anomalia surge a comunidade científica costuma 

conceber numerosas articulações, modificações ad hoc e implementações com o objetivo de 

acabar com os conflitos que possam vir a derrubar o paradigma.  

Para a revolução se consolidar é necessário que o novo paradigma consiga eliminar o 

antigo e para isso é travada uma verdadeira batalha entre os cientistas que fazem parte dessa 

comunidade científica. A competição entre segmentos da comunidade científica é o único 

processo histórico que realmente resulta na rejeição de uma teoria ou adoção de outra, mas a 

teoria, após ter atingido o status de paradigma, somente é considerada inválida quando existe uma 

alternativa disponível para substituí-la. Ocorrendo a substituição de paradigmas e por 

conseqüência a revolução científica há uma mudança completa nos métodos de conduzir a 

pesquisa científica na área onde a revolução ocorreu.  

 

1.2.2 A revolução nas ciências médicas  

 

Durante anos, as ciências médicas entenderam que o miócito cardíaco, assim como as 

células nervosas, eram tidos como incapazes de desenvolver um processo regenerativo. 

 

“É sabido que, no miocárdio, células endoteliais, musculares lisas e fibroblastos 
são capazes de proliferar. Só recentemente, entretanto, demonstrou-se que 
também os miócitos cardíacos são capazes de sofrer mitose; autores têm 
sugerido índice mitótico de 0,015%, o que seria suficiente para gerar 100 g de 
miocárdio em menos de 3 meses. A relevância clínica desses achados 
experimentais foi sedimentada em 2001, com a demonstração da existência de 
divisão de miócitos na periferia de áreas necróticas em pacientes com infarto 
agudo do miocárdio. Havia dúvida se essas células que proliferavam eram 
preexistentes no miocárdio ou provinham de precursores à distância que 
migravam para sítio de regeneração. Em 2002, Quaini e colaboradores 
demonstraram que células de receptores de transplante cardíaco são capazes de 
migrar e repovoar o enxerto, sugerindo que a capacidade de o tecido cardíaco se 
regenerar dar-se-ia, ao menos em parte, pela migração de células pluripotentes 
extracardíacas” (BOCCHI & ISSA, 2003, p.428) 
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O resultado das novas pesquisas é a queda dos paradigmas que trabalhavam com a 

idéia de que tais tecidos eram incapazes de se regenerar e a substituição de um conjunto de 

conceitos pautados nessa incapacidade regenerativa. A mudança de foco possibilitou novas 

descobertas e a solução de questões antes sem respostas, no caso das ciências médicas, isso se 

reflete na perspectiva de cura de doenças até então tidas como incuráveis. 

O que possibilitou essa mudança de paradigma na área das ciências médicas foi 

justamente a descoberta da capacidade de células-tronco de se transformarem em células de 

qualquer tipo de tecido. A partir dessa descoberta, experimentos começaram a ser feito na 

tentativa de que as células-tronco se associassem a células de sistemas variados, que por razões 

diversas tenham sido destruídas, e que possibilitassem a recuperação do tecido e o funcionamento 

do órgão.  

Foi a partir das conclusões dos trabalhos de Alberto Marmont, do Hospital San 

Martino, em Gênova, na Itália, e de Alan Tyndall, da Basiléia, Suíça, em 1996, que os 

experimentos com células-tronco se espalharam pelo mundo, principalmente nos centros 

europeus, norte-americanos e brasileiros. A célula-tronco caracteriza-se por ser capaz de dar 

origem a mais de duzentos tipos de células diferenciadas de tecidos, como os da pele, dos 

músculos ou do sistema nervoso (ZAGO, 2002).  

Existem dois grupos de células-tronco, as embrionárias, conhecida como células TE, 

isoladas pela primeira vez em camundongos há mais de 20 anos, e as do adulto. As células-tronco 

embrionárias se destacam pela ampla capacidade de originar as demais células do organismo e 

são consideradas pluripotentes, já as do adulto tem um potencial menor e são chamadas de 

multipotentes (LANZA & ROSENTHAL, 2004).  

Hoje existem três formas de se adquirir a célula-tronco embrionária. Graças a uma 

técnica desenvolvida por J. Thomson, da Universidade de Wisconsin, pode-se obter a maioria das 

linhagens de células embrionárias disponíveis através de embriões em fase inicial de 

desenvolvimento. No quinto dia após a fecundação, o embrião é formado por cerca de 200 a 250 

células que são separadas em dois grupos: as da camada externa e as pertencentes a uma massa 

compacta de 30 a 34 células, localizada internamente, que dará origem aos tecidos do feto. O 

cultivo dessas células da massa interna in vitro pode dar origem a linhagens de células 

embrionárias com capacidade de se diferenciarem em tecidos de adultos. 
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Em 1999, J. Gearhart, da Universidade de Johns Hopkins, obteve um outro tipo de 

células-tronco embrionária. São células retiradas de uma estrutura denominada prega gonadal, 

onde no indivíduo adulto são originadas as células germinativas, ou seja, óvulos e 

espermatozóides. Estas células foram obtidas a partir de 38 culturas das células germinativas 

embrionárias entre a 5ª e a 9ª semana de desenvolvimento do feto. 

Pode-se obter células-tronco embrionárias também através de uma técnica 

denominada transferência de núcleo somático. O núcleo de um óvulo é retirado e em condições 

adequadas funde-se com uma célula somática. Iniciando-se a divisão do “ovo” pode-se obter um 

embrião com o patrimônio genético igual ao do doador da célula somática. Essa técnica é 

popularmente conhecida como clonagem e ganhou destaque, principalmente nos meios de 

comunicação, quando pesquisadores da empresa Advanced Cell Technology, nos Estados 

Unidos, a utilizaram para produzir "embriões" humanos de quatro a seis células. Ian Wilmut, do 

Instituto Roslin, em Edimburgo, na Escócia, utilizou essa técnica para produzir a ovelha Dolly. 

Mas as pesquisas e a produção de células embrionárias com fins de terapêutica estão 

envoltos numa intensa controvérsia e discussão éticas. Muitos governos, a exemplo do norte-

americano e do brasileiro, estão discutindo ou implantando legislação para disciplinar ou até 

mesmo coibir a pesquisa com células embrionárias. Um dos pontos principais da discussão é se 

há vida nos embriões. A igreja defende que sim e por isso faz campanha contra a utilização destes 

para pesquisas científicas. 

Longe dos debates éticos relacionados às células-tronco embrionárias, as células-

tronco de adultos estão sendo utilizadas em pesquisas. Elas podem ser encontradas em diferentes 

tecidos, como o nervoso, o muscular, o epitelial e no sistema hematopoiético. As células-tronco 

adultas mais conhecidas são as hematopoiéticas, capazes de se diferenciarem em glóbulos 

vermelhos, nas plaquetas e diferentes tipos de glóbulos brancos. Os transplantes de células 

hematopoiética, ou transplante de medula óssea, é possibilitado exatamente pela presença destas 

células-tronco. Além da medula óssea, elas podem ser encontradas ainda no sangue adulto e 

também em grande quantidade no cordão umbilical. 

A novidade na área é a utilização destas células para outros tratamentos, como o de 

pacientes vítimas de infarto ou em estado avançado de comprometimento do tecido cardíaco por 

causa da doença de Chagas. Os primeiros casos estudados foram na Alemanha. Em setembro de 

2002, o pesquisador Bodo Strauer, da Universidade de Dusseldorf, publicou, na ‘Circulation’, a 
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mais importante revista científica em cardiologia clínica, um artigo em que descreveu os 

resultados iniciais de 20 transplantes de células-tronco em pacientes que sofreram infarto agudo 

do miocárdio. De acordo com o artigo, os primeiros resultados são promissores, houve um 

aumento da irrigação do coração. 

No Brasil, três grupos de pesquisa, que trabalham em paralelo com equipes européias 

e norte-americanas, são considerados os pioneiros nas pesquisas com células-tronco como uma 

opção para curar ou melhorar a qualidade de vida de pessoas com graves problemas no coração. 

Com diferentes técnicas, pesquisadores do Rio de Janeiro, da Bahia e de São Paulo concluíram 

que o transplante de células-tronco é uma alternativa promissora contra a insuficiência cardíaca 

crônica provocada por hipertensão, obstrução das artérias coronárias e mal de Chagas 

(ZORZETTO, 2003). A doença, que consiste na perda progressiva da capacidade do coração 

bombear o sangue, atinge de 3% a 6% da população mundial e entre 5 a 10 milhões de 

brasileiros.  

A equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) publicou, em 13 de maio 

de 2003, na ‘Circulation’, um artigo científico no qual descrevem os primeiros transplantes de 

células-tronco em portadores de insuficiência cardíaca crônica, no Brasil. No Instituto do 

Coração da Universidade de São Paulo (USP), células-tronco da medula óssea são injetadas 

durante a cirurgia de revascularização cardíaca, conhecida como ponte, em regiões onde é 

impossível colocar as pontes por razões técnicas. As células injetadas contribuem para refazer os 

vasos sangüíneos dessas áreas. 

Em Salvador, Ricardo Ribeiro dos Santos, coordenador do Instituto do Milênio de 

Bioengenharia Tecidual e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, e Fabio Vilas-Boas Pinto, do 

Hospital Santa Izabel, utilizaram células-tronco para reverter os danos que a doença de Chagas 

provoca no coração. A doença é provocada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, parasita que se 

aloja nas células do coração, e infecta 24 milhões de pessoas na América Latina, dos quais seis 

milhões no Brasil. 

O parasita penetra no sangue geralmente pelas fezes do ‘barbeiro’. Depois de penetrar 

no sangue, ele se instala no interior das células cardíacas. O organismo dos indivíduos infectados 

reagem a presença do Trypanosoma cruzi no coração, mas as células cardíacas possuem em sua 

superfície proteínas semelhantes às do invasor e por isso também sofrem o ataque das células de 

defesa. O resultado são milhares de cicatrizes pelo órgão e a insuficiência cardíaca do indivíduo 
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infectado. O agravamento da doença leva a necessidade do transplante cardíaco, que não é muito 

eficaz porque o parasita volta a atacar o órgão recém-implantado. A situação é ainda pior se 

considerarmos que a doença de Chagas é mais freqüente entre populações pobres da zona rural, 

com destaque para as regiões Norte e Nordeste, onde não há programas de transplante de coração. 

Daí as células-tronco surgirem como promessa e até mesmo única esperança de muitos doentes 

conseguirem obter uma melhor qualidade de vida. 
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CAPÍTULO 2 

Doença de Chagas: da descoberta ao século XXI 

 

2.0 A doença órfã no século XXI 

 

A doença de Chagas é uma das doenças tropicais mais comuns da América Latina, 

sua incidência só não é maior que a da febre amarela e da esquistossomose. Os dados são da 

Organização Mundial da Saúde que ainda apontam que 90 milhões de pessoas no continente 

americano estão em risco de contrair a doença, sendo que 24 milhões estão contaminadas 

(AUGER, 2002). Sabe-se que aproximadamente 30% dos infectados vão desenvolver em algum 

momento do processo evolutivo da doença complicações cardíacas que conduzirão a morte 

(LUGONES, 1999/2000). Isso corresponde, de acordo com os últimos dados, a 6 milhões de 

pessoas portadoras de insuficiência cardíaca e incapazes de desenvolver tarefas tão simples como 

trocar de roupa (AUGER, 2002). 

Em 1993, o Banco Mundial indicava que a doença de Chagas era a quarta causa de 

perdas econômicas na América Latina o que representava um perda de US$ 6,5 bilhões por ano 

(MONCAYO, 1999/2000; DIAS & SCHOFIELD, 1999). No Brasil, a doença atinge 6 milhões 

de pessoas principalmente nos estados da Região Nordeste, além de Minas Gerais, Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina, Paraná, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, 

Tocantins, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Mesmo com os altos índices de mortalidade, a doença de Chagas não está entre as 

prioridades dos organismos financiadores de pesquisas. Um estudo no início dos anos 1990 

mostrou que apenas 10% do investimento anual em pesquisa em saúde é destinado às doenças 

que atingem 90% da população mundial, configurando o que o Fórum Global de Saúde chamou 

de hiato 10/90. 
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 “Os gastos com pesquisas biomédicas são estimados em US$ 60 bilhões por ano 
ou 42 por AVAI9, mas os gastos com doenças que afetam a população pobre são 
muito reduzidos. Em 2000 os gastos com leishmaniose, malária, doença do sono 
e tuberculose, enfermidades que representam 5% da carga de doença total, 
somaram US$ 383 milhões. Entre 1975 e 1997 foram lançados 1233 
medicamentos, mas apenas 13 eram para doenças tropicais (10/90 RHR)” 
(FERNANDES, 2005, p.35). 

 

Essas doenças foram classificadas como ‘doenças negligenciadas’ e ‘doenças muito 

negligenciadas’. O mal de Chagas está na categoria das ‘doenças muito negligenciadas’. Não 

tendo as grandes indústrias interesse em desenvolver estudos para encontrar medicamentos e até 

mesmo a cura para essas doenças, cabe a cada país o fortalecimento dos sistemas de saúde 

nacionais e regionais, com destaque para o investimento em pesquisa aplicada (FERNANDES, 

2005).  

Entretanto, o Brasil tem investido tradicionalmente no controle da doença. Em 1975, 

foi instituído o Programa de Controle da Doença de Chagas (PCDCh) pela Superintendência de 

Campanhas de Saúde Pública (SUCAM), atual Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), que deu 

início à fase de reconhecimento da endemia. As ações foram direcionadas basicamente ao 

desenvolvimento de atividades de borrifação com inseticidas e de pesquisas anuais de vetores10 

nos domicílios (RAMOS & CARVALHO, 2000). Foi também a partir de 1975 que foi delimitada 

a área onde havia risco de transmissão para o restante do país. Em 1983, a área de risco 

correspondia a 36% do território nacional, com triatomíneos domiciliares em 2493 municípios em 

18 estados. Esse processo de controle sofreu perdas a partir de 1986, por causa das epidemias de 

dengue no país e da perda de pessoal que teve que ser remanejado para o combate a essa virose, 

mas foi retomado com a Iniciativa do Cone Sul (VINHAES & DIAS, 2000).  

Em julho de 1991, os seis Países do Cone Sul (Brasil, Bolívia, Argentina, Chile, 

Paraguai e Uruguai) se reuniram em Brasília e criaram a Iniciativa do Cone Sul para intensificar 

o combate a doença de Chagas. Entre as metas estabelecidas estavam a eliminação do Triatoma 

infestans, considerado o mais importante vetor do Trypanosoma Cruzi, e a redução e eliminação 

da transmissão por transfusão sanguínea com o fortalecimento das redes de bancos de sangue e 

com o controle efetivo dos doadores (DIAS & SCHOFIELD, 1998). 

                                                           
9 O AVAI corresponde a um ano perdido de vida saudável. Quando faz referência a uma doença é definido pela soma 
dos anos perdidos em virtude de uma mortalidade prematura e os anos perdidos em função da incapacidade. Foi 
estabelecido pela Organização Mundial de Saúde e pelo Banco Mundial para medir o impacto global provocado por 
doenças.  
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“Paralelamente, chamava-se a atenção para a presença de espécies “não 
introduzidas” sem definir, entretanto, as metas para o seu controle. Deixava-se 
claro a menor importância dada a estes triatomíneos, pela decisão de que a 
redução e/ou a eliminação da infestação domiciliar destas outras espécies seria 
empreendida apenas nas áreas onde se observava também a presença do T. 
infestans” (OPAS apud RAMOS & CARVALHO, 2001, p.1404). 

 

A iniciativa trouxe resultados positivos diminuindo a transmissão da doença por meio 

de transfusão sanguínea e eliminando, em alguns países, o Triatoma infestans. O Uruguai e o 

Chile chegaram a receber certificações de países livres da transmissão da doença.  

No Brasil, em 1998, os dados já apontavam para uma redução significativa no 

números de municípios com o Triatoma infestans. Em 1983, eram 711 passando para 102 cidades 

brasileiras quinze anos depois. No ano de 1999, durante o VIII Encontro da Comissão 

Intergovernamental da Iniciativa do Cone Sul, na Bolívia, discutiu-se a possibilidade de também 

se atribuir a alguns estados brasileiros a certificação de regiões livres da transmissão vetorial. No 

ano seguinte, em março de 2000, no IX Encontro da Comissão Intergovernamental da Iniciativa 

do Cone Sul, no Rio de Janeiro, confirmou-se que seis estados brasileiros (Goiás, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Paraíba, São Paulo e Rio de Janeiro) estavam livres da transmissão da 

doença de Chagas pelo Triatoma infestans e foi ainda sugerido que outros quatro estados (Rio 

Grande do Sul, Minas Gerais, Piauí e Pernambuco) deveriam também receber essa certificação 

até o fim do ano 2000 (RAMOS & CARVALHO, 2001). 

A imprensa brasileira chegou a divulgar que a Doença de Chagas tinha sido 

erradicada nos seis estados brasileiros que haviam sido contemplados com a certificação. Jornais 

como Folha de São Paulo, O Globo e Jornal Extra publicaram manchetes garantindo a eliminação 

da doença no país. Os jornais se baseavam em afirmações da própria Organização Mundial de 

Saúde que dizia: “...confirmed that six of the twelve endemic states in Brazil are free of vectorial 

transmission of Chagas disease and that a further four states will become free during this year” 

(WHO apud RAMOS & CARVALHO, 2001). 

O que os veículos de comunicação não observaram é que o que se estava sendo 

eliminada era a transmissão por meio do vetor Triatoma infestans, entretanto existem 126 

espécies de vetores capazes de transmitir a doença de Chagas, dos quais 42 já foram identificados 

                                                                                                                                                                                            
10 O vetor consiste em todo ser vivo capaz de transmitir um agente infeccioso seja ele parasita, bactéria ou vírus. 
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no Brasil. Em algumas regiões brasileiras, a exemplo da Bahia e da Paraíba, o Triatoma infestans 

não é o mais comum11.  

 

“Na Bahia, estado sem previsão para receber a certificação de eliminação do T. 
infestans, segundo a FUNASA, as ações estão atualmente concentradas na 
eliminação deste vetor (FUNASA, 2000; WHO, 2000b). Trabalho realizado de 
1996 a 1998 em Juazeiro confirmou os achados do primeiro Inquérito Nacional: 
T. brasiliensis, T. sordida, T. pseudomaculata, R. neglectus (Marchon-Silva et 
al., 1999). A partir de 1996, alguns trabalhos vêm levantando a possibilidade de 
transmissão vetorial ativa na cidade de Salvador pela presença de espécies de 
triatomíneos altamente susceptíveis à infecção pelo Tr. cruzi, principalmente o 
Triatoma tibiamaculata, uma espécie encontrada em ecótopos silvestres (Dias-
Lima & Sherlock, 2000).  
No Sudoeste deste estado, mais especificamente em Carinhanha, estudo 
realizado em assentamentos promovidos pelo Movimento dos Trabalhadores 
Rurais sem Terra (MST) constatou a existência de grande quantidade de T. 
sordida, tanto no intradomicílio, como no peridomicílio, e de T. pessoai, T. 
infestans, T. melanocephala, T. brasiliensis e T. pseudomaculata, estes em 
menores quantidades, ressaltando-se a necessidade de avaliação do risco de 
emergência de doenças em novas áreas de ocupação (Sherlock, et al., 1998). 
Estas são situações pouco estudadas e não previstas pelo PCDCh e pela 
Iniciativa do Cone Sul em relação à doença de Chagas” (RAMOS & 
CARVALHO, 2001, p.1408).  

 

Entre os problemas provocados pelas divulgações equivocadas está o desvio de 

atenção das autoridades com relação ao risco que a doença ainda apresenta para boa parte da 

população brasileira. Não podemos negar que houve uma queda importante no número de T. 

infestans capturados12, o coeficiente de mortalidade específica da doença de Chagas também 

sofreu uma queda passando de 5,2/100 mil por habitante, em 1980, para 3,5/100 mil em 1997. O 

número de internações hospitalares pelo Sistema Único de Saúde caiu de 1836, em 1990, para 

1343, em 1998 (SILVEIRA & VINHAES apud VINHAES, 2000). Entretanto é preciso observar 

que a doença de Chagas ainda representa um perigo e que estas informações, da forma como 

foram divulgadas, podem gerar uma desmobilização ainda maior da sociedade e dos poderes 

públicos para um problema que ainda não foi controlado e que necessita de uma atenção especial. 

                                                           
11 Alberto Ramos e Diana de Carvalho em ‘Os diferentes significados da certificação conferida ao Brasil como 
estando livre da doença de Chagas’, 2001, fazem uma detalhada análise das espécies vetoriais presentes em cada 
estado brasileiro destacando ainda as razões que levaram a rápida eliminação da espécie Triatoma infestans em 
alguns estados a exemplo da Paraíba.   
12 Em 1983, 13,54% das espécies capturadas eram T. infestans, mas em 1998 esse número era 0,20% (VINHAES & 

DIAS, 2000).  
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“A transmissão da doença de Chagas pode ser interrompida em uma escala 
temporária ou limitada, com chance variável de ser reinstalada, a depender das 
definições estabelecidas pelas ações de vigilância e controle. Como doença 
enzoótica, não é passível de erradicação, uma vez que infecções acidentais 
podem ocorrer (Silveira & Vinhaes, 1999). A eliminação depende, portanto, da 
manutenção das atividades de controle da doença por tempo indefinido (Tauil, 
1998). A transmissão domiciliar pode ser reinstalada a partir de um foco 
silvestre, possibilitando as condições necessárias para que a sua ocorrência seja 
mantida (Silveira, & Vinhaes, 1999). O objetivo das atividades de controle da 
doença de Chagas nos diferentes países endêmicos deve ser a redução da 
incidência a níveis tão baixos, que a doença deixe de ser problema de saúde 
pública (Tauil, 1998)” (RAMOS & CARVALHO, 2001, p.1409) 

 

É preciso destacar que o controle da doença de Chagas não passa apenas pela 

intervenção científica, mas principalmente por um conjunto de medidas políticas, econômicas, 

sociais e até ambientais. A doença de Chagas encontra-se hoje dispersa do sul dos Estados 

Unidos até a Patagônia, mas são nos países pobres da América Latina que encontram os melhores 

locais para adaptação e colonização dos ambientes domésticos. Questões como qualidade e tipo 

de habitação, a ação do homem sobre o ambiente, as migrações humanas e as condições 

ecológicas têm influência direta no processo de disseminação da doença. Nos Estados Unidos, em 

virtude da menor capacidade de domiciliação dos vetores e do tipo de colonização e de melhores 

habitações rurais a doença de Chagas humana (DCH) não se dissemina (DIAS, 2001). 

O controle da doença de Chagas está diretamente ligado a medidas sócio-políticas. 

Melhoria de habitações, combate químico aos vetores por meio de inseticidas e seleção mais 

apurada de doares de sangue são medidas que funcionam se adotadas de forma contínua. Cabe ao 

Estado a obrigação de adotar e manter essas medidas (DIAS, 2001). Mas no Brasil dois setores 

públicos essenciais nesse processo são omissos ou ausentes:  

 

“... o sistema de educação e os partidos políticos. O primeiro, em geral, não 
mobiliza ou liberta a sociedade, pois é mais dependente do que inovador quanto 
às políticas vigentes, e não confere cidadania. O ensino público, teoricamente 
capaz de diminuir iniqüidades, vai sendo atropelado pelo enxugamento do 
Estado e por interesses que dominam os governos e as elites. O produto da 
universidade não é capaz ou capacitado a promover reformas políticas ou sociais 
e não promove uma visão integralizadora do mundo e da sociedade. As 
pesquisas científicas e tecnológicas são tímidas e insuficientes nos países pobres, 
em âmbito mundial, e isto só faz crescer as desigualdades. Não obstante, neste 
ponto, as pesquisas relativas à doença de Chagas fazem exceção em vários 
lugares da América Latina, resguardando um pouco, de certa forma, a auto-
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estima e encontrando soluções para um problema concreto da Região que não 
interessa ao primeiro mundo (Dias, 1998, 1999). Já os partidos políticos latino-
americanos, via de regra, fazem basicamente o jogo do poder. São imediatistas 
por excelência, não formulam ou sustentam programas voltados para o social, o 
ambiente e a saúde, além de não respaldarem a cidadania em sua prática diuturna 
(Dias, 1999)” (DIAS, 2001, p. 167). 

 

As regiões mais pobres são as que sofrem as maiores perdas com esse processo. No 

Brasil, a Região Nordeste é uma das mais afetadas pela doença de Chagas. Nos inquéritos de 

prevalência e distribuição dos vetores realizados entre 1975 e 1980, o Nordeste estava entre as 

áreas com maior número de pessoas infectadas e de índice de infestação triatomínica. Já no ano 

2000, a região ainda é uma das que mais preocupa em termos do risco de transmissão da DCH. 

Em 1996, o Programa de Controle da Doença de Chagas, da Fundação Nacional de Saúde ligada 

ao Ministério da Saúde, capturou no Brasil 290.576 triatomíneos, sendo que o Nordeste foi a 

região como maior número de capturas, 201.156 exemplares, ou seja, 69,2% do número de 

espécies capturadas no país. Três fatores ainda contribuem para que a situação na Região 

Nordeste seja ainda mais preocupante, a região apresenta altos níveis de pobreza e habitações 

propícias para a colonização pelo triatomíneo; a região é o epicentro de dispersão de duas 

espécies de difícil controle pelos meios rotineiros da Fundação Nacional de Saúde, o Triatoma 

brasiliensis e o Triatoma pseudomaculata, e hoje o nível de cobertura operativa do programa de 

controle da doença de Chagas pelas equipes da FNS é baixo por conta do progressivo 

enxugamento da instituição no país (DIAS, 2000). 

Numa análise detalhada sobre a doença de Chagas na Região Nordeste, Dias (2000) 

mostra como a ações de combate a doença vêm apresentando resultados positivos na região. 

Houve redução de populações triatomínicas domiciliadas, com queda nos níveis de transmissão e 

impacto médico-social da DCH. Os índices de morbi-mortalidade na região chegam a ser 

menores que no Sudeste e em Goiás, mas ainda assim a região é a que mais deve preocupar as 

autoridades sanitárias. O problema está na remanescência do Triatoma brasiliensis e do Triatoma 

pseudomaculata, espécies nativas com potencial invasivo e de difícil controle. É preciso lembrar 

ainda que está na Bahia um dos dois últimos grandes focos de T. infestans que se não controlado 

pode disparar uma nova epidemia pelo país, principalmente levando-se em consideração as novas 

características dos movimentos migratórios que incluem movimentos sociais a exemplo do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais sem terra, o MST. As famílias pertencentes ao movimento 

freqüentam áreas endêmicas, em habitações propícias par ao desenvolvimento dos vetores, e 
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migram de tempos em tempos para outras regiões, incluindo-se aí passagem pelos grandes 

centros urbanos.  

Ainda segundo Dias (2001), o desafio que se coloca nesse contexto da DCH é o de 

vencer as barreiras do subdesenvolvimento e dos desequilíbrios sociais por meio do crescimento 

científico, da participação dos indivíduos e das coletividades, da construção de uma nova ética 

social. 

 

“Neste sentido, a sustentação de políticas sociais conseqüentes, a participação 
responsável de todos, a superação de doenças como a DCH e a salvação da 
natureza irão representar, no novo milênio, indicadores fundamentais dos 
avanços e fracassos destes povos e de seus governantes” (DIAS apud DIAS, 
2001, p.168). 

 

Mas até hoje, 97 anos depois da descoberta da doença de Chagas, pouco foi feito para 

alterar as questões políticas e sociais que se tornam verdadeiros ‘vetores’ destas endemias. As 

políticas adotadas na Primeira República que buscavam o crescimento do país incluindo-se o 

saneamento básico restringiram-se a determinados centros urbanos e privilegiaram as classes 

mais abastadas garantindo um distanciamento cada vez maior entre as classes detentoras de 

poderes políticos e econômicos das dos miseráveis sujeitos a todo tipo de parasita, vírus ou 

bactéria. 

 

2.1 A saúde pública na Primeira República: uma questão política 

 

A descoberta da doença de Chagas está diretamente ligada ao processo de 

desenvolvimento político do Brasil. Não foi ao acaso que Carlos Chagas apareceu em Lassance, 

pequeno povoado do interior de Minas Gerais, em junho de 1907. A sua ida ao povoado fazia 

parte do programa do governo federal, juntamente com o Instituto Soroterápico de Manguinhos, 

para combater doenças, como a malária, que impediam o desenvolvimento do país. Na época, o 

engenheiro responsável pela construção de um trecho da Estrada de Ferro Central do Brasil, 

Cornélio Homem Cantarino Mota, solicitou a ida de um médico à região já que 20, dos seus 29 

homens, estavam acometidos pela malária (CARNEIRO, 1963). 

O Estado brasileiro demonstrava um profundo interesse em investir em saneamento já 

que esta parecia uma das principais formas de se possibilitar o crescimento do país. Na tentativa 
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de transformar o Brasil numa nação forte, uma corrente política defendia a vinda cada vez maior 

de imigrantes acreditando que para superar o atraso e modernizar o país era necessária a 

‘europeização’ brasileira. 

 

“Só a imigração estrangeira – estritamente branca e européia – poderia limpar os 
brasileiros da nódoa do passado escravocrata e dos efeitos perniciosos da 
miscigenação. O sangue novo – “sangue bom” – permitiria ao brasileiro redimir-
se e purificar-se da contaminação de raças supostamente inferiores” (SANTOS, 
1985, p.194). 

  

Além das teorias nacionalistas racistas, o Brasil enfrentava também a perda da mão 

de obra escrava, recém liberta, e a alternativa para substituir os braços escravos nos cafezais era a 

força de trabalho do imigrante europeu. O país desenvolveu uma política migratória que resultou 

na vinda de milhares de europeus para o país. Entre 1890 e 1899, cerca de 120 mil imigrantes 

chegavam ao Brasil, por ano, vindos da Europa. Entretanto, houve uma queda significativa nesses 

números, principalmente entre 1900 e 1904, quando as entradas anuais caíram para 50 mil. O 

principal motivo era a reputação insalubre que o país adquiriu com as mortes provocadas pela 

febre amarela. O Rio de Janeiro era tido como um verdadeiro foco de epidemias. Quando o 

presidente Rodrigues Alves e o cientista Oswaldo Cruz iniciaram, em 1903, na capital da 

República, a campanha para a erradicação da febre amarela, o número de imigrantes que 

entraram no país era de 34 mil (SANTOS, 1985). Além de reduzir a vinda de imigrantes, as 

moléstias endêmicas ainda eram responsáveis pela redução da capacidade produtiva da mão de 

obra do país e fechavam os portos brasileiros a navegação internacional. Se nas cidades, doenças 

como a peste bubônica assolavam os portos do Rio de Janeiro e de Santos, no interior, a malária 

atingia os trabalhadores empenhados na abertura das estradas. 

Por trás do saneamento do país ainda existiam outros interesses políticos menos 

explícitos. No intuito de transformar o Rio de Janeiro numa grande metrópole, o então prefeito, o 

engenheiro Francisco Pereira Passos, pretendia deslocar as populações pobres do centro da cidade 

para a periferia. A campanha sanitarista do presidente Rodrigues Alves, que resultou na revolta 

popular de 1904, serviu como argumento para derrubar casas e expulsar famílias inteiras de seus 

lares. 
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“Seus pertences eram atirados fora, suas casas demolidas, os alugueis subiram, e 
eles foram removidos para longe do local de trabalho. Em outras palavras, seu 
sistema de vida foi completamente alterado. Desta perspectiva, não se deve 
considerar as relações contra a vacinação obrigatória e contra o próprio Oswaldo 
Cruz como uma reação anti-científica das classes humildes, diante de um 
elemento cultural que lhes era estranho, embora este possa ter sido em parte o 
motivo”  (PENA apud SCHWARTZMAN, 2001, p.113) 

 

Era o discurso da higiene utilizado como pretexto para promover alterações dos 

espaços urbanos que já vinha sendo modelado deste a década de 1870. A primeira linha 

discursiva estava fundamentada na higiene dos miasmas13 onde cada doença a vencer requeria 

batalhas contra as forças da natureza, a topografia das cidades e os mais variados aspectos da vida 

econômica e social (BENCHIMOL, 2000). Com o fortalecimento da microbiologia e da teoria de 

que para cada doença haveria um micróbio ou um hospedeiro, as campanhas sanitaristas foram 

intensificadas no sentido de eliminar os transmissores da doença e de proteger a população 

através das vacinas, mas os objetivos políticos não foram deixados de lado. Se por um lado 

Oswaldo Cruz e sua equipe direcionavam as suas atenções para o combate as epidemias e 

endemias, “Pereira Passos, os engenheiros do governo e, de resto, o senso comum predominante 

continuavam a usar o velho discurso da higiene para justificar as intervenções no espaço urbano” 

(BENCHIMOL, 2000, p.276). 

As políticas de saúde pública adotadas na Primeira República ainda tiveram 

participação importante no aumento da capacidade do Estado brasileiro de intervir sobre o 

território nacional. Havia o desejo da classe média, aliada aos militares no processo de 

proclamação da república, de diminuir o poder das oligarquias nas federações. A necessidade de 

intervir nas federações para evitar que o país fosse dizimado por epidemias como o cólera era 

argumento forte o suficiente para dar ao Estado poderes de criar órgãos centralizadores com 

autonomia para agir em todo o território nacional. A Constituição de 1891 definia os limites da 

atuação da União nas federações no campo da saúde. A legislação garantia a autonomia de 

estados e municípios e explicava as condições que permitiam a violação do princípio federativo 

sempre a pedido dos estados e nunca por iniciativa da União. Alterar essas definições garantidas 

constitucionalmente aumentando a capacidade de penetração e intervenção do Estado sobre o 

                                                           
13 Antes da descoberta da microbiologia atribuía-se a contaminação por determinadas doenças, principalmente as 
consideradas doenças tropicas, a exemplo da malária e da febre amarela, a emanações provenientes do meio 
ambiente que seriam os miasmas. 
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território brasileiro era questionar o pacto federativo e os poderes das oligarquias estaduais 

(HOCHMAN, 1993). 

O cuidado com a saúde da população era de responsabilidades dos poderes locais e ao 

governo federal caberiam as ações de saúde no Distrito Federal (DF), a vigilância sanitária dos 

portos e a assistência aos estados quando fosse solicitado e sempre dentro das normas 

constitucionais. O Departamento Geral de Saúde Pública (DGSP), órgão criado em 1897 e ligado 

ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, era o órgão do governo federal responsável pela 

direção dos serviços sanitários dos portos marítimos e fluviais, fiscalização do exercício da 

medicina e da farmácia; pelos estudos das doenças infecto-contagiosas; organização de 

estatísticas demógrafo-sanitárias e auxílio aos estados mediante solicitação dos respectivos 

governos (HOCHMAN, 1993). 

Entretanto, diante do quadro de calamidade que se instaurou nos centros urbanos e 

nas zonas rurais provocado por epidemias de massa, evidenciou-se a idéia de que as adversidades 

tidas como individuais agora diziam respeito a toda uma sociedade. A doença que atingia o pobre 

da zona rural ou dos centros urbanos era a mesma que matava o rico burguês e o imigrante. Sob o 

impacto da epidemia da febre amarela, houve a expansão do DGSP então dirigido por Oswaldo 

Cruz, em 1902 e 1904. A legislação sanitária passou a incorporar os serviços de higiene 

defensiva, a polícia sanitária, a profilaxia geral e a higiene domiciliária do Distrito Federal. Foi 

também criado o Serviço de Profilaxia da Febre Amarela e o Regulamento da Justiça Sanitária. 

Desta forma, o governo federal ampliou a sua atuação no âmbito do Distrito Federal e aumento 

sua capacidade de normalização e regulação sobre a saúde e a higiene da população 

(HOCHMAN, 1993).  

Os resultados desse processo podem não ter sido tão eficientes em termos do 

fortalecimento da saúde pública no país, mas possibilitaram um processo de centralização do 

poder político.  

 

"Concluindo: o processo de nacionalização e a coletivização dos cuidados com a 
saúde, acompanhada nos anos 1920 da criação de mecanismos públicos de 
seguridade social e de proteção trabalhista (Gomes, 1979; Malloy, 1986), 
certamente não solucionou o problema das endemias rurais, dos surtos 
epidêmicos, de falta de saneamento, mas quase todas as avaliações do período 
indicavam melhorias em relação à situação anterior. Esse período foi marcado 
pela criação e expansão do Estado pelo território nacional, alcançando com suas 
ações parcelas maiores da população" (HOCHMAN, 1993, p.17). 
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Se por um lado a União ganhou força política, as mazelas da saúde pública brasileira 

não sofreram o combate necessário para serem exterminadas e a conseqüência disso é que muitos 

desses males ainda hoje trazem sérios prejuízos as sociedades, a exemplo da doença de Chagas. 

 

2.2 O desenvolvimento da parasitologia e a doença de Chagas: um pouco da história da 

FIOCRUZ 

 

Quanto o engenheiro Cantarino Mota apresentou o 'barbeiro' a Carlos Chagas, nos 

primeiros anos do século XX, a parasitologia14 era uma área da medicina em franco 

desenvolvimento. Patrick Manson já havia desvendado grande parte do ciclo da filária, trabalho 

este realizado entre 1877 e 1878 e que consagrou um novo modelo de experiência e reformulou 

um série de questões no campo da patologia. Ronald Ross, médico do serviço inglês na Índia, em 

1898, estabelecia de maneira definitiva o mecanismo de transmissão da malária (MASCARINI, 

2003). 

Os fundamentos da parasitologia começaram a ser estabelecidos desde 1860, mas só 

no fim do século XIX, quando começam a ser criadas as escolas de medicina e hospitais nos 

trópicos, é que se institui uma maior oportunidade para o estudo dos parasitas tropicais. Por ser 

uma doença decorrente da pobreza, as parasitoses só receberam a devida atenção quando 

começaram a comprometer a vida das cidades com um todo e a ameaçar o desenvolvimento 

urbano e as relações comerciais internacionais. 

 
“Fundar escolas de medicina tropical era imperial. Eram justificadas pela 
necessidade de cuidar da saúde dos colonos brancos ou para controlar epidemias 
urbanas que ameaçassem os negócios coloniais. Medicina tropical e saúde 
pública eram fundamentalmente questões militares. Farley descreve, por 
exemplo, as medidas sanitárias agressivas adotadas pelos Estados Unidos 
durante as epidemias de cólera e peste nas Filipinas no início do século como 
ações de guerra, com pavilhões de detenção para isolar pessoas infectadas e forte 
repressão (Farley, 1991). D. Arnold caracteriza o período de administração 
imperial entre 1880 e 1930 como um tempo de leis e decretos sancionando ações 
sanitárias do Estado de diversos tipos, em geral, drásticas e violentas (Arnold, 
1988). Portanto, alguns estudiosos caracterizam a medicina tropical como uma 
expressão científica e tecnológica do imperialismo europeu e norte-americano 
do início do século XX (Farley, 1991; McLeod, 1988)” (COUTINHO & DIAS, 
1999, p.16 e 17) 

 

                                                           
14 Área da medicina que estuda os parasitas e a relação entre parasita e hospedeiro. 
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O Brasil não era mais colônia sob o domínio português, mas estava economicamente 

atrelado aos grandes impérios internacionais e priorizava como foco de investimento a saúde 

pública. O país pôde então viver os benefícios dos estudos na área ao contrário de muitas nações 

que acabaram esquecidas. Worboys (apud COUTINHO & DIAS, 1999) sugere que os problemas 

de outras regiões foram negligenciados porque as metrópoles não tinham interesses direta ou 

indiretamente envolvidos. 

É dentro desse processo que mais tarde Chagas viria a fazer a descoberta da sua vida. 

Coutinho & Dias (1999), corroborando com outros pesquisadores, destacam que a descoberta da 

doença de Chagas no Brasil apresenta vários pontos incomuns, como ter sido feita por um 

brasileiro, o fato do vetor e do parasita terem sido descobertos primeiro que a doença e a questão 

do Brasil ser uma ex-colônia e por isso não sofreria imposição externa para as questões relativas 

a saúde pública do país. Com relação a este último ponto, Coutinho & Dias, seguindo os 

argumentos de Schwartzman, atribuem apenas a interesses internos o investimento na medicina 

tropical: 

 

“A guerra contra as doenças tropicais era parte da agenda do imperialismo.  Os 
esforços em direção a criar ambientes limpos e saneados derivavam de 
necessidades comerciais, da estratégia de assimilação cultural dos povos nativos 
ou da generosidade cristã em relação aos doentes. No entrando, no Brasil, a 
medicina tropical era associada a interesses das elites nacionalistas lutando para 
atender aos requisitos do desenvolvimento econômico e para acompanhar os 
padrões do “mundo civilizado” através do estabelecimento de instituições 
científicas e de ensino superior (Schwartzman, 1991)” (COUTINHO & DIAS, 
1999, p.18). 

  

Mesmo que não haja a óbvia relação colônia/metrópole, o Brasil não deixava de ter 

uma forte dependência de países como Inglaterra, Itália, França e até Estados Unidos, em menor 

escala. As relações comerciais mantidas com estes países, e que sustentavam o Brasil,  

dependiam da imagem que a nação brasileira em plena formação construía lá fora. A Itália 

chegou a alertar os seus cidadãos dos perigos de uma emigração para o Brasil. Quando a peste 

bubônica chegou a Santos, ameaçou o desenvolvimento do porto e colocou em risco as 

exportações. Essas relações podem ser menos explícitas mas não deixaram de pressionar o país 

para uma tomada de atitude com relação as suas endemias. O resultado é que, no início do século 

XX, a microbiologia, disciplina científica surgida graças aos avanços tecnológicos da época e que 

possibilitaram a descoberta dos vetores, estava em desenvolvimento no mundo e o Brasil seguiu a 
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mesma linha de interesses. Se na França Louis Pasteur inaugurava o Instituto Pasteur, em 1888, 

doze anos depois surgia no Brasil a Escola de Maguinhos, considerada por muitos especialistas 

como marco das medicinas científicas brasileiras, isso porque “seus cientistas não foram apenas 

consumidores de idéias e conhecimentos europeus, eles produziram conhecimentos originais na 

área das ciências biomédicas” (WELTMAN, 2002, p. 160).  

A Escola surge em 1900, como Instituto Soroterápico Federal, instalado em uma 

antiga fazenda no subúrbio carioca de Maguinhos. O principal objetivo era resolver a situação 

crítica que vivia o estado do Rio de Janeiro, então distrito federal, com relação a peste bubônica 

que, em 1899, chegara a Santos a menos de 500 km da capital do país.  O barão Pedro Afonso, 

médico e cirurgião conceituado na época, recebeu a missão de recrutar uma equipe de cientistas 

com o objetivo de preparar soros e vacinas para o governo federal a baixo custo. Oswaldo Cruz 

foi convidado por Pedro Afonso para o cargo de bacteriologista-chefe. Ele era então o primeiro 

bacteriologista brasileiro formado no renomadíssimo Instituto Pasteur de Paris. Entretanto, pouco 

mais de dois anos depois da fundação, Pedro Afonso foi afastado do cargo, por conta de uma 

série de divergências quanto às diretrizes administrativas e os processos de produção, e Oswaldo 

Cruz15 assumiu a direção e pôde colocar em prática o seu objetivo de transformar a Escola num 

centro de microbiologia no Brasil que seguisse o modelo pasteuriano (QUENTAL & CABRAL, 

2002).  

Em 1903, Oswaldo Cruz é nomeado diretor geral de saúde pública do governo de 

Rodrigues Alves, cargo hoje equivalente ao de ministro da Saúde. Com os recursos e poderes 

propiciados pela nova função política, ele investe na ampliação da estrutura física de Manguinhos 

e no alargamento das atividades do centro de soroterapia para criar uma instituição referência no 

domínio da microbiologia. O Instituto Oswaldo Cruz foi ainda um dos principais aliados do 

processo de construção da nacionalidade brasileira. 

                                                           
15 Mesmo antes de ir para a Escola de Manguinhos, Oswaldo Cruz já havia se destacado no combate a uma das 
principais epidemias do país. “[...] sua primeira prova de fogo ocorreu antes com a epidemia de cólera que irrompeu 
em 1894-1895, por detrás das defesas sanitárias litorâneas da República, no vale do rio Paraíba, a coluna vertebral da 
economia cafeeira. Oswaldo Cruz, Francisco Farjado e Chapot-Prévost, nos laboratórios que mantinham em suas 
próprias residências, e os bacteriologistas de São Paulo, no laboratório público, desempenharam papel crucial na 
campanha capitaneada pelo órgão federal de saúde, o efêmero Instituto Sanitário Federal” (BENCHIMOL, 2000).  
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“O saneamento e a reurbanização da capital, em que se articulava a lógica 
econômica centrada na intermediação financeira da exportação de produtos 
primários, formavam o projeto central dos primórdios da República. Tratava-se 
para além da liberação dos portos, de criar um novo símbolo para a sede da 
República, superando a imagem de cidade colonial por outra, inspirada nas 
modernas metrópoles européias. Para tanto, a nova higiene, surgida com a 
revolução pausteuriana, desempenhava papel central” (BUSS & GADELLA, 
2002, p.73). 

 

Formado num dos maiores centros mundiais de microbiologia, o Instituto Pasteur, 

Oswaldo Cruz inspirou-se nos moldes da instituição francesa para definir as linhas de atuação da 

Escola de Manguinhos, só que, ao contrário do modelo francês, o instituto brasileiro estava desde 

o início vinculado aos órgãos federais de saúde pública o que lhe possibilitou ter um papel 

fundamental na formulação de políticas e ações na área. Oswaldo Cruz foi protagonistas de um 

dos episódios mais interessantes da saúde pública e da política brasileiras. Como o combate a 

varíola dependia da vacinação, esta foi declarada obrigatória em 1837, mas nunca a lei tinha sido 

cumprida. Com o Rio de Janeiro sob uma nova epidemia de varíola, Oswaldo Cruz apresentou ao 

Congresso, em junho de 1904, um projeto de lei que reiterava a obrigatoriedade da vacinação e 

da revacinação em todo o país. 

 

“Os debates exaltados no Congresso eram acompanhados por intensa agitação 
nas ruas promovida pelo Apostolado Positivista, por oficiais descontentes do 
exército, monarquias e líderes operários, que acabaram se aglutinando na Liga 
contra a Vacina Obrigatória. A lei foi aprovada em 31 de outubro; quando os 
jornais publicaram, em 9 de novembro, o esboço do decreto que ia regulamentar 
o “Código de Torturas”, a Revolta da Vacina paralisou a cidade por mais de uma 
semana (Sevcenko, 1984; Chalhoub, 1996; Carvalho, 1987)” (BENCHIMOL, 
2000, p.276). 

 

Oswaldo Cruz montou uma operação de guerra para vacinar as pessoas. A maioria da 

população ainda desconhecia e temia os efeitos daquele líquido que estava sendo injetado a força 

em seus corpos. Quase toda a imprensa ficou contra Oswaldo Cruz que foi ridicularizado por 

meio de charges e artigos. No dia 11 de novembro de 1904, a revolta eclodiu com a população 

nas ruas queimando carroças e bondes, saqueando lojas, destruindo postes de iluminação. O Rio 

de Janeiro viveu uma semana de guerra civil que resultou, segundo a polícia, em 23 mortos e 67 

feridos. Ainda foram efetuadas 945 prisões sendo que metade dos presos foi deportada para o 
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Acre, onde foi submetida a trabalhos forçados (PORTO, 2003). A ‘Revolta da Vacina’ envolve 

ainda outras questões políticas e particularidades importantes para a história da saúde pública, 

mas aqui não pretendemos nos estender em considerações sobre o tema, para isso existe extensa e 

satisfatória bibliografia publicada. 

O quadro funcional da instituição era formado pelo diretor, dois chefes de serviço e 

dois auxiliares estudantes, mas desde o início, Manguinhos foi procurado por estudantes em 

processo de doutoramento que não encontravam condições adequadas para desenvolver trabalhos 

na área da medicina experimental na Faculdade de Medicina do Rio de janeiro. A procura foi 

maior ainda com o resultado das campanhas sanitárias. Muitos acabaram fazendo parte do corpo 

de profissionais de Manguinhos, mas como voluntários, situação em que permaneceram durante 

logo tempo até serem incorporados ao quadro funcional. Benchimol (2000) destaca que uma das 

característica de Manguinhos era a liberdade que os pesquisadores tinham dentro da própria 

instituição. Não havia, por exemplo, especializações definidas entre os pesquisadores e nem 

separação entre as rotinas de pesquisa, ensino e fabricação de produtos biológicos. Ainda 

segundo Benchimol (2000), Oswaldo Cruz dizia que Manguinhos era um “jardim de infância da 

ciência” e ele queria que os seus pesquisadores, todos com menos de trinta anos de idade, 

adquirissem confiança em si mesmos para desenvolver trabalhos próprios e originais. Foi 

imbuído desse espírito desbravador e sob a influência e o favorecimento de toda uma estrutura da 

saúde pública brasileira, voltada para os estudos da área das doenças tropicais, que Carlos Chagas 

partiu para Lassance, interior de Mina Gerais, em 1907, para publicar, em 1909, o seu primeiro 

artigo sobre o que viria a ser a doença de Chagas16. 

Carlos Chagas foi enviado para Lassance  da mesma forma em que outros cientistas 

de Manguinhos já tinham sido enviados para outras áreas do sertão brasileiro com o objetivo de 

estudar e combater doenças, principalmente a malária. A missão dos cientistas do Instituto de 

Manguinhos era garantir que as construções de ferrovias, hidrelétricas e obras de infra-estrutura 

não parassem por conta das endemias tropicais, mas a prestação de serviço era também um 

processo de troca de experiências. 

 

                                                           
16 Vale ressaltar que quando Chagas descobriu o Trypanosoma cruzi e em seguida a doença de Chagas o Instituto 
Oswaldo Cruz já vivia uma nova fase que incluía a orientação de formar especialistas em determinadas áreas, mas 
isso não deixou de lado a polivalência que fez de Manguinhos uma organização ímpar e possibilitou a formação de 
uma ampla rede de alianças. 
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“Ao colocarem sua expertise a serviço de ferrovias, hidrelétricas, obras de infra-
estrutura, empreendimentos agropecuários ou extrativos, iriam se deparar com 
problemas teóricos e práticos diferentes daqueles vivenciados nos centros 
urbanos. Teriam oportunidade de estudar patologias pouco ou nada conhecidas, 
e de recolher materiais biológicos que dariam grande amplitude às coleções 
biológicas do instituto e aos horizontes da medicina tropical do Brasil” 
(BENCHIMOL, 2000, p.277 e 278).  

 

Se por um lado, a aliança com o governo federal, principalmente com o presidente 

Rodrigues Alves, deu a Oswaldo Cruz uma liberdade de ação que estava acima até mesmo das 

determinações jurídicas do Instituto, o fim do governo do então presidente deixava Manguinhos 

vulnerável a ação dos seus opositores. Nem mesmo o prestígio de Oswaldo Cruz, adquirido com 

o sucesso das campanhas sanitárias, era suficiente para arrefecer os ânimos dos ‘inimigos de 

Manguinhos’. A oposição era formada principalmente por representantes das oligarquias, que 

condenavam os investimentos na área de ciência; políticos ligados a corporação médica que via 

em Manguinhos um rival da Faculdade de Medicina e por setores mercantis que não queriam que 

o controle da fabricação de produtos biológicos pertencesse a um organismo estatal. 

Afonso Pena, novo presidente eleito, manteve Oswaldo Cruz no cargo de diretor de 

Saúde Pública, mas não foi esse o fato mais importante para que o Instituto Soroterápico 

vencesse a guerra contra as oposições. Em 1907, Manguinhos foi a única instituição da América 

do Sul a participar do 14º Congresso Internacional de Higiene e Demografia, em Berlim, onde 

Oswaldo Cruz recebeu medalha de ouro pela atuação no Instituto. A premiação acabou sendo 

amplamente repercutida no país aumentando a imagem positiva do cientista e da Escola. 

 

“[...] uma recepção apoteótica foi preparada no rio de janeiro para receber o 
herói nacional que fizera a Europa se curvar ante o Brasil. E a ‘ciência’ 
converteu-se em importante ingrediente dos discursos com que as elites 
celebravam o novo cenário urbano onde desempenhavam seus papéis de 
figurantes da cultura e da civilização européias. O Rio de Janeiro, que se tornara 
a ‘Paris das Américas’, possuía, outra vez, um ‘Pasteur’ para canonizar” 
(BENCHIMOL, 2000, p.278)17. 

 

Ainda em 1907, a instituição passa a ser um Instituto de Patologia Experimental e 

passa a se chamar Instituto Oswaldo Cruz (IOC). O mesmo decreto presidencial que deu novo 

nome a Escola de Manguinhos também instituiu um novo regulamento que deu autonomia 
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científica, institucional e política ao IOC. Com a liberdade adquirida, o Instituto pôde se manter 

sem depender dos poucos recursos orçamentários votados pelo Congresso, através da prestação 

de serviços científicos ou profiláticos para órgãos públicos e empresas particulares, além da 

venda dos produtos biológicos da pauta industrial, que tinha na exploração da vacina contra a 

peste da manqueira uma das principais fontes (QUENTAL & CABRAL, 2002). O Instituto 

passaria assim de simples fabricante de soros e vacinas para ser uma instituição preocupada com 

o ensino, a produção e a pesquisa e sempre com o olhar voltado para as necessidades da saúde 

pública brasileira. Outra mudança substancial nessa época foi o desligamento do Instituto do 

organograma da Diretoria Geral de Saúde Pública, ficando a instituição subordinada diretamente 

ao ministro da justiça. Isso evitou que os projetos do IOC sofressem algum tipo de prejuízo 

quando Oswaldo Cruz deixou, em 1909, a diretoria de Saúde Pública. 

O regulamento de 1908 possibilitou ainda a ampliação do quadro funcional 

permitindo a contratação de técnicos e pesquisadores, com recursos da própria instituição, e os 

membros da primeira equipe do IOC foram enviados para períodos de estágio e estudos na 

Europa e nos Estados Unidos. O fato do instituto estar voltado para o estudo de problemas 

especificamente relacionados com a demanda nacional despertou ainda o interesse de cientistas 

de outros países. “Manguinhos era um bom lugar para a empreitada: localizado nos trópicos, 

havia se tornado um importante centro para o saneamento urbano, sobressaindo por suas 

realizações científicas em medicina experimental” (COUTINHO & DIAS, 1999, p.23). Entre os 

pesquisadores que visitaram o Instituto nos seus primeiros anos estão quatro professores alemães. 

Stanislas von Prowazek, sucessor de Schaudinn, e Gustav Giemsa, ambos da Escola de Medicina 

Tropical de Hamburgo, foram contratados, em julho de 1908, por seis meses para dar cursos e 

publicar os resultados de suas pesquisas, inéditas no mundo, nas Memórias do Instituto Oswaldo 

Cruz, recém-inauguradas. Também passaram pelo IOC Max Hartmann, dos Instituto de Moléstias 

Infecciosas de Berlim, que participou da sistematização dos aspectos parasitários e 

anatomopatológicos da doença de Chagas, e Hermann Duerck, professor de anatomia patológica 

da Universidade de Iena, que mais tarde convidaria Rocha Lima, pesquisador do IOC, para 

assumir o posto de assistente-chefe no Instituto de Patologia de Iena passando a fazer parte mais 

tarde do Instituto de Medicina Tropical de Hamburgo. (BENCHIMOL, 2000). 

                                                                                                                                                                                            
17 Benchimol (2000) lembra ainda que Oswaldo Cruz decidiu voltar para o Brasil, após o prêmio na Alemanha, 
incógnito por ser avesso a manifestações públicas. Isso fez com que a imagem ideal do sábio fosse reforçada.  
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O crescimento do Instituto Oswaldo Cruz não se deu a margem das disputas políticas 

internas. As mudanças sofridas pela instituição e a ampliação dos seus campos de atuação 

fizeram com que o próprio organograma do IOC se tornasse mais rígido e as disputas por cargos 

demandasse grandes discussões e muita burocracia. Mas mesmo com a morte de Oswaldo Cruz, 

em 1917, e a substituição da diretoria do IOC por Carlos Chagas, logo em seguida, o Instituto não 

sofreu grandes perdas e ia contornando as dificuldades encontradas. O principal golpe que a 

Escola de Manguinhos sofre é durando o Estado Novo quando perde a autonomia administrativa 

e financeira na gestão Gustavo Capanema a frente do Ministério de Educação e Saúde Pública. 

Segundo Santos (apud QUENTAL & CABRAL, 2002) é a partir daí que Manguinhos passaria 

por um ‘esvaziamento progressivo’ em comparação com os tempos áureos do início do século 

XX, quando desempenhou o papel condutor das políticas de saúde do país. Em 1970, a instituição 

sofre outro duro golpe quando dez dos seus principais cientistas têm seus direito políticos 

cassados e são aposentados compulsoriamente pelo regime militar, episódio que ficou conhecido 

como o ‘Massacre de Manguinhos’. Mas a recuperação do IOC começa ainda na década de 1970, 

precisamente a partir de 1974, sob a direção de Vinícius da Fonseca, quando a instituição foi 

novamente associada aos projetos do governo federal. 

 

“A percepção abrangente e totalizadora das funções da FIOCRUZ levadas a 
efeito na presidência de Vinícius da Fonseca e suas ações operaram uma 
verdadeira metamorfose que, de certa maneira, reaproximou Manguinhos 
daquele ideal pasteuriano de confluência entre ensino, pesquisa e produção, até 
onde se pode sustentar esta analogia para os dias atuais e lançaram as bases do 
atual modelo de gestão (Cabral, 2001)” (QUENTAL & CABRAL, 2002, p.06). 

 

Foi ainda em 1970 que foi instituída a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 

congregando inicialmente o Instituto Oswaldo Cruz, a Fundação de Recursos Humanos para 

Saúde, posteriormente Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), e o Instituto Fernandes 

Figueira. Com o passar dos anos, outras unidades foram incorporadas a Fundação.  

Hoje, a Fiocruz destaca-se como uma das principais instituições de ciência e 

tecnologia em saúde pública no Brasil e busca aliar pesquisa básica, aplicada e desenvolvimento 

tecnológico. É ainda responsável pela fabricação, controle e qualidade de imunobiológicos, 

medicamentos e produtos de laboratório, além da prestação de serviços assistenciais em saúde, 

ensino e de pós-graduação. Em 2003, a produção de medicamentos na Fiocruz gerou uma 

economia de cerca de R$ 200 milhões para o Ministério da Saúde. A fabricação de mais de 1,7 
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bilhão de unidades farmacêuticas, o que envolve comprimidos, cápsulas, pomadas e cremes, 

superou em 24% a produção de 2002 e em dez vezes a produção de 1997, batendo todos os 

recordes da Fundação (FIOCRUZ, 2006). São 384 linhas e projetos de pesquisa que variam desde 

estudos sobre particularidades do Trypanosoma cruzi a pesquisas com células-tronco na 

regeneração de tecido, a exemplo do cardíaco.  

A Fiocruz está presente em cinco estados brasileiros, além do Rio de Janeiro, tem 

filiais em Minas Gerais, o Centro de Pesquisa Renné Rachou (CPqRR), primeira filia do IOC, 

fundada em 1907; em Pernambuco, com o Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães (CPqAM), 

fundado em 1950, mas só em 1970 passou a fazer parte da Fiocruz; no Amazonas, com o Centro 

de Pesquisa Leônidas e Maria Deane (CPqLMD), o mais novo de todos, fundado na virada do 

século XX para o XXI, e na Bahia, com o Centro Pesquisa Gonçalo Moniz (CPqGM). Aqui nos 

interessa particularmente a história do CPqGM por ser o centro de desenvolvimento da pesquisa 

com células-tronco para tratar pacientes com doença de Chagas, objeto de análise deste trabalho.  

 

2.2.1 O Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz (CPqGM) 

 

 Localizado no bairro de Brotas, em Salvador, o Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz 

(CPqGM) é um importante braço da Fiocruz em todo o Nordeste. O Centro, como pode parecer a 

princípio, não é uma ampliação da Fundação Gonçalo Moniz, que existiu na Bahia até 197418 

quando foi extinta e absorvida pela Fundação de Saúde da Bahia (FUSEB). Com base no trabalho 

de Sherlock (1997) e dados obtidos junto a assessoria de imprensa da Fiocruz, segue um breve 

histórico do CPqGM desde a fundação até os dias atuais. 

A instituição começa a surgir, em 1957, a partir de uma sugestão do senador Octávio 

Mangabeira de incluir a Bahia no campo de pesquisas sobre doenças endêmicas. Daí então, os 

diretores do Instituto Nacional de Endemias Rurais (INERu), do Instituto Oswaldo Cruz (IOC) e 

                                                           
18 Sherlock (1997) traz duas datas para a transformação da Fundação Gonçalo Moniz no Laboratório Central de 
Saúde Pública Prof. Gonçalo Moniz – LACEN. A primeira é 1969, que vem numa nota de roda pé na página 08, a 
outra é 1974, na página 60, quando trata da evolução cronológica do CPqGM. Em outros momentos do texto, 
Sherlock faz referência ao fim da FGM e ao surgimento do LACEN entre os anos de 1973 e 1974, a exemplo da 
página 19. Mas o anexo 13, na página 75, que traz uma cópia de uma reportagem da Revista Veja, mostra a 
Fundação Gonçalo Moniz como uma instituição em pleno funcionamento em outubro de 1974. De acordo com a 
Assessoria de Imprensa do Governo do Estado (Agecom), numa reportagem publicada no site do órgão, em abril de 
2003, a FGM virou LACEN em 1973. Levando-se em conta o trabalho de pesquisa desenvolvido pelo Dr. Ítalo 
Sherlock, adotamos como data da transformação o ano de 1974. A reportagem da Agecom está disponível no 
endereço: <http://www.agecom.ba.gov.br/exibe_noticia.asp?cod_noticia=4853> Acesso em: 10 jun. 2006.   
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da Fundação Gonçalo Moniz (FGM) se reuniram para criar a ‘Turma de Pesquisas da Bahia’. 

Enquanto o IOC e a FGM participavam do projeto com apoio de pessoal e material, o INERu, 

através da Circunscrição Bahia do Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu), atual 

Fundação Nacional de Saúde (FNS), dava o apoio financeiro. O principal objetivo do novo grupo 

era realizar pesquisas sobre leishmaniose visceral, doença de Chagas e esquistossomose, com 

prioridade entretanto para a primeira das doenças citadas. A chefia do grupo ficou a cargo do Dr. 

Octávio Mangabeira Filho, pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz.  

 Com o crescimento do projeto, tornou-se necessária a criação de um organismo maior 

que, com mais recursos financeiros e técnicos, poderia vir a realizar trabalhos mais amplos na 

área que ainda representava uma das mais importantes da saúde pública do país. Em 1960, a 

Turma de Pesquisadores é transformada, então, no ‘Núcleo de Pesquisas da Bahia’. Dr. Octávio 

Mangabeira Filho conseguiu que o Governo Federal desapropriasse um prédio, em Salvador, no 

bairro da Graça, para servir de sede ao Núcleo. Como a nova sede precisava de reformas para 

adequar o prédio às necessidades do Núcleo, a mudança não foi imediata. Em 1963, com a morte 

repentina de Octavio Mangabeira Filho, o Núcleo de Pesquisas começa a enfrentar dificuldades. 

A primeira delas vem com a mudança administrativa. A instituição deixa de estar ligada a INERu 

para ser subordinada a Circunscrição Bahia do DNERu.  

 

“Apenas uma irrisória verba era destinada ao Núcleo, nesse período, pela 
Circunscrição, para o pagamento do aluguel do prédio em que estava instalado e 
para a conservação do seu acervo de material. Mas em troca ‘obrigatória’, a 
Circunscrição ocupava a sua sede própria e apossando-se dos seus veículos e 
outros aparelhos” (SHERLOCK, 1997, p.09).  

 

O entomologista Ítalo Sherlock, que na época era doutorando em medicina e membro 

mais antigo do quadro funcional do Núcleo, ficou respondendo, a título precário, pela chefia geral 

e buscava, mesmo com parcos recursos, dar continuidade aos trabalhos da instituição. Em 1964, 

uma mudança na estrutura do Ministério da Saúde fez com que o Núcleo voltasse a ser 

subordinado ao INERu. Foi uma época em que o Núcleo desenvolveu importantes projetos de 

pesquisa de campo, como o ‘Caatinga do Moura’, sobre esquistossomose, e o ‘São Felipe’ sobre 

doença de Chagas, ambos criados pelo prof. Aluízio Prata. Em 1967, o Dr. Ítalo Sherlock é 

nomeado oficialmente chefe do Núcleo de Pesquisas, mas sem o direito de ocupar a sede que 



 

 

54

 

havia conquistado na gestão do Dr. Octávio Mangabeira Filho, a instituição continuou 

atravessando crises cada vez mais graves. 

Quando a Fundação Oswaldo Cruz é criada, em 1970, o INERu é incorporado a 

instituição passando o Núcleo a ser subordinado a Fiocruz. A chefia do Núcleo de Pesquisas 

ainda lutava para ter direito a sede própria, conquistada em 1963 e ocupada indevidamente pela 

Circunscrição Bahia do DNERu, e acreditava que a mudança administrativa pudesse favorecer a 

disputa política com o Governo do Estado. Só que o Núcleo não teve força política para vencer a 

batalha, isso porque era uma época em que a Fundação passava pelo histórico ‘Massacre de 

Manguinhos’. A situação se complica ainda mais quando, em 1972, o Núcleo tem que deixar a 

sede que ocupava por conta de uma ordem de despejo e passa a ocupar uma outra casa de onde 

também é expulso, em 1973, por causa de outra ordem de despejo devido a falta de pagamento do 

aluguel. Parte do material dos laboratórios do Núcleo foi encaixotada e transferida para os porões 

do LACEN, no bairro do Canela, permanecendo ali de 1974 a 1975. Sherlock (1997) lembra que 

esse foi um dos piores períodos do Núcleo. No local onde deveriam trabalhar 30 funcionários não 

tinha água, nem luz, nem sanitários. “Assim, teve o Centro de Pesquisas o seu acervo material em 

grande parte danificado pelo môrfo, poeira e umidade e seu pessoal começou a transferir-se para 

outras instituições” (p.19). O problema se agravou quando, em agosto de 1975, obras de 

ampliação do LACEN exigiram a desocupação da sede do Canela. 

 Foram dois pesquisadores da Universidade de Londres que deram início a mudança 

de fase do Núcleo de Pesquisas da Bahia. Dr. Phillip Marsden e Dr. Donald Minter, que 

mantinham trabalhos em colaboração com o Núcleo e que concluíam na Bahia um convênio com 

a ex-Fundação Gonçalo Moniz para estudar a doença de Chagas, sugeriram que instalassem os 

laboratórios do Núcleo no local que tinham desocupado nos prédios do LACEN da rua Valdemar 

Falcão, no bairro de Brotas. A idéia foi aceita pelo diretor do LACEN, Dr. Augusto Gentil 

Baptista, e foram colocados a disposição do Núcleo dois complexos de laboratórios, duas grandes 

salas e outras dependências do biotério. Só que a idéia de ter ainda uma sede provisória deixava 

os pesquisadores do Núcleo apreensivos e na tentativa de resolver este problema, o presidente da 

Fiocruz propôs ao Governo do Estado da Bahia, em outubro de 1976, um comodato de longo 

prazo. O objetivo era que a Fundação pudesse investir em melhorias nas instalações pertencentes 

ao Laboratório Central da Secretaria de Saúde do Estado onde passara a funcionar o Núcleo de 
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Pesquisas da Bahia. Neste mesmo ano, o Núcleo passa a se chamar Centro de Pesquisas Gonçalo 

Moniz da Fiocruz. 

Uma comissão estadual foi criada para avaliar a proposta apresentada pela Fundação, 

mas a comissão concluiu que o Governo do Estado tinha perfeitas condições de manter um 

Centro de Pesquisas não sendo necessária a responsabilidade da Fiocruz. A partir daí uma nova 

batalha foi travada. Além de não aceitar a idéia, o então governador do estado, prof. Roberto 

Santos, decidiu vender o terreno com os prédios dos laboratórios. A imprensa da Bahia e do Sul 

do país começou a comentar negativamente a venda dos imóveis que conduziria inexoravelmente 

a extinção do CPqGM. O governador recém-eleito, Antônio Carlos Magalhães, diante da imagem 

negativa criada pelo anúncio da venda, assumiu a defesa do Centro de Pesquisa para tentar 

impedir que o imóvel fosse vendido.Quando assumiu o governo, em 1979, uma das primeiras 

medidas do então governador foi assinar um comodato com duração de 25 anos, entre a Fiocruz e 

a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, o que concretizou a instalação oficial do Centro de 

Pesquisas Gonçalo Moniz em uma sede estável. 

Em 1980, a sede do Centro foi restaurada e o CPqGM ganhou status de Unidade 

Técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz. Durante a década de 1980, a direção do Centro 

ficou a cargo do Dr. Zilton Andrade19, que levou para a instituição, em convênio com a 

Universidade Federal da Bahia, o Mestrado em Patologia Humana. Em 1991, a direção passou 

para o Dr. Moysés Sadigursky, que realizou novas obras para a melhoria das instalações do 

Centro. Em 1993, o Dr. Mitermayer Galvão dos Reis foi nomeado diretor do CPqGM ficando a 

frente da instituição por dois mandatos. Em 2002, assume o cargo o Dr. Lain Carlos Pontes de 

Carvalho  que fica a frente da instituição até 2005 quando Dr. Mitermayer assume o cargo pela 

terceira vez.  

O CPqGM fica numa área de 16.000 m2, com 05 pavilhões onde estão localizados 11 

laboratórios, 01 Núcleo de Epidemiologia e Bioestátistica, 01 Laboratório com Nível de 

Biossegurança III (Nb3), 01 Unidade de Microscopia Eletrônica, 01 Unidade de Histopatologia, 

01 Biotério, 01 Biblioteca, além do prédio administrativo e de ensino. Uma das características 

bem particulares na estrutura do Centro é a utilização de áreas comuns para abrigar grandes 

equipamentos que são utilizados pelos diversos laboratórios.  

                                                           
19 Em junho de 2006, Dr. Zilton Andrade passa ser o terceiro cientista na história da Fiocruz-BA a ser eleito membro 
titular da Academia Brasileira de Ciências. O primeiro foi o Dr. Manoel Barral-Netto, em 1998, a segunda foi a Dr. 
Aldina Barral, em 2005.  
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O Centro tem participado dos programas de estudo da Fiocruz para ampliação de 

conhecimento sobre os retrovírus HIV, HTLV-I e HTLV-II. No campo da pesquisa, o CPqGM se 

destaca nas áreas de patologia, imunopatologia, biologia molecular, parasitologia, ecologia e 

controle de doenças infecto-parasitárias – tais como a AIDS, a anemia falciforme, a doença de 

Chagas, a esquistossomose, a hanseníase, as hepatites, a leishmaniose, a leptospirose, as 

meningites bacterianas e a tuberculose. O Laboratório Avançado de Saúde Pública (LASP) da 

unidade está credenciado como centro de referência para isolamento e caracterização do HIV-1 

no Brasil. 

Entre os trabalhos de destaque desenvolvidos pelo CPqGM estão os estudos para 

doenças crônico-degenerativas com células-tronco, a exemplo da doença de Chagas e da cirrose 

crônica. Em 2005, foi lançado o Instituto de Terapia Celular da Bahia (ITC) com o objetivo de 

ampliar os estudos na área. As ações do ITC da Bahia contam com a participação da Fiocruz-BA, 

Instituto do Milênio de Bioengenharia Tecidual (IMBT), Instituto de Biotecnologia da Bahia 

(IBB), Hospitais Santa Isabel, São Rafael e Português, Centro de Transplante de Medula Óssea 

(CTMO), Centro de Diabetes e Endocrinologia do Estado da Bahia (Cedeba) e Universidade 

Federal da Bahia (UFBA). O Instituto de Terapia Celular tem o apoio ainda do Governo do 

Estado, da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), do Ministério de Ciência e Tecnologia 

(MCT), do Ministério da Saúde (MS) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). 

 

2.3 Cronologia das descobertas: de Chagas às pesquisas com células-tronco 

 

O Brasil é líder na produção de estudos científicos sobre a doença de Chagas. Boa 

parte do conhecimento relevante na área foi produzido por cientistas e pesquisadores brasileiros. 

De 1945 a 2002, os artigos indexados internacionalmente totalizavam 2.768 publicações, sendo 

que o Brasil esteve presente em 1.006. Para se ter uma idéia, os E.U.A, segundo país em número 

de artigos publicados sobre o tema, possui, nesse período, 568 aparições. Outro dado interessante 

a se analisar é que 90% dos artigos sobre doença de Chagas publicados entre 1945 e 2002 foram 

feitos por universidades ou por instituto de pesquisas (FERNANDES, 2005). Os dados 

comprovam a situação do mal de Chagas enquadrado como doença muito negligenciada, que 
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afeta principalmente as populações de países pobres e por isso não desperta o interesse das 

grandes empresas em investir em pesquisas na área.  

No Brasil, a FIOCRUZ é a grande responsável por boa parte dos estudos sobre o 

tema. Com base nos trabalhos de COURA (1997) e FERNANDES (2005) e de dados encontrados 

da Biblioteca Virtual Carlos Chagas20, segue uma breve cronologia do que se produziu até agora 

sobre a doença de Chagas. É preciso antes destacar que o período de 1909 a 1922 foi um dos 

mais produtivo, quando surgiram trabalhos que ajudaram a compreender melhor a doença. 

Entretanto, com a controvérsia21 na Academia Nacional de Medicina, em 1922, as pesquisas 

ficaram restritas à FIOCRUZ , a Belo Horizonte e a cidade de São Paulo. Os principais trabalhos 

na área desde a descoberta da doença de Chagas, em 1909, são: 

191022 – Carlos Chagas publica uma série de trabalhos em cinco idiomas (português, 

inglês, espanhol, francês e alemão) confirmando a sua descoberta e ampliando os conhecimentos 

sobre a infecção e a doença. 

1911 – Gaspar Vianna complementa a descrição da patologia da doença de Chagas e 

descreve, pela primeira vez, as lesões do sistema nervoso. 

1912 – Carlos Chagas descobre que o tatu (Dasypus novemcinctus) é um reservatório 

silvestre do Trypanosoma cruzi. Paralelo a isso, Chagas verifica, no mesmo ecótipo23, a presença 

de ninfas e adultos do Panstrongylus geniculatus infectados com Trypanosoma cruzi e conclui 

que essa espécie era umd dos vetores silvestres da infecção. Com a nova descoberta Chagas 

completou o estudo de todo o ciclo da doença. Ainda neste ano, Émille Brumpt demonstra 

experimentalmente que a transmissão da doença de Chagas é feita por contaminação da mucosa 

ocular dos vertebrados. No mesmo ano, em colaboração com Pirajá da Silva, Brumpt demonstra 

que a transmissão do Trypanosoma cruzi para os vertebrados se dá pelos dejetos dos 'barbeiros'. 

                                                           
20 <http://www4.prossiga.br/Chagas/index.html> Acesso em: 27 mai. 2006. 
21 Em 1922, Afrânio Peixoto, membro da Academia Nacional de Medicina, num discurso de recepção a Figueiredo 
de Vasconcellos, acusou Carlos Chagas de ter inventado a doença de Chagas. Em resposta, Carlos Chagas escreveu 
uma carta à Academia pedindo que se apurasse a veracidade da sua descoberta e solicitando a sua demissão caso essa 
não fosse comprovada. Uma comissão foi montada na Academia e em dezembro de 1923 foi dado o parecer 
favorável a Carlos Chagas e ao seu trabalho científico. De qualquer forma, a controvérsia lançada por Afrânio 
Peixoto provocou um grande prejuízo na área já que as pesquisas sobre o tema se arrefeceram. Situação semelhante 
já havia ocorrido, em 1916, quando o bacteriologista alemão R. Krause, no Congresso Médico Panamericano, na 
Argentina, negou a existência da doença afirmando ter encontrado em muitas choças grande número de barbeiros, 
mas nenhum caso humano da doença. Carlos Chagas se defendeu dizendo que, na região, os tripanossomos não 
haviam se adaptado ao homem. 
22 Foi também em 1910 que Carlos Chagas recebeu o título e foi empossado como Membro Titular Extraordinário da 
Academia Nacional de Medicina mesmo não tendo vaga disponível. 
23 Ecótipo é a variação genética de uma mesma espécie adaptada a uma determinada região geográfica. 
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O flagelo terminava a sua evolução no intestino do inseto. Chagas acreditava que esse 

desenvolvimento se dava nas glândulas salivares e que a contaminação seria por meio da picada 

do triatomíneo. 

Foi também em 1912 que Carlos Chagas recebeu um dos principais prêmios 

internacionais da área médica, o prêmio Schaudin, concedido a cada quatro anos ao melhor 

trabalho mundial sobre Parasitologia e Medicina Tropical. Foi também, nessa época, designado 

membro honorário da Societé de Pathologie Exotique da França, da Royal Society of Tropical 

Medicine da Inglaterra e das Academias de Medicina de Paris, Bruxelas, Roma e Nova York. 

1913 – Chagas revê o ciclo do parasita e reconhece que a esquizogonia24 vista por ele 

em animais de laboratório e em um caso humano pode ter surgido devido à infecção pelo 

Pneumocystis carinii, mas não admite de modo evidente que a esquizogonia não fazia parte do 

ciclo do Trypanosoma cruzi. Ainda neste ano, Astrogildo Machado & César Guerreiro fornecem 

uma das principais contribuições no sentido do diagnóstico da doença de Chagas. Eles aplicam 

para essa doença a reação de fixação do complemento25, desenvolvida em 1906 para o 

diagnóstico da sífilis. Esse método sorológico, que ficou conhecido como reação de Guerreiro e 

Machado permitia o diagnóstico da doença na fase crônica, quando era menor o número de 

parasitas na circulação sangüínea, fato que dificultava a sua identificação pelo método de 

observação direta no sangue. 

1914 – Brumpt usa o xenodiagnóstico como método de diagnóstico da doença de 

Chagas na fase crônica. “Esse método parasitológico, utilizado na fase crônica, consiste na 

demonstração do parasito no hospedeiro transmissor alimentando com o sangue do paciente 

suspeito; para isso são utilizados barbeiros livres de infecção, criados em laboratório” (KROPF et 

al., p. 352, 2000). 

1916 – Carlos Chagas faz as descrições clínicas, anatomopatológicas e patogênica 

sobre a doença na fase aguda. 

1917 - Magarinos Torres publica um importante trabalho de descrição da doença na 

fase aguda descrevendo uma nova lesão nos casos agudos traduzida por uma degeneração ceróide 

das fibras musculares cardíacas complementando assim o trabalho feito por Vianna em 1911. 

                                                           
24 A esquizogonia é um processo de reprodução assexuada onde uma célula se divide dando origem a várias outras. 
25 O complemento é um sistema termossensível (à temperatura de 56ºC desaparece) complexo de proteínas 
enzimáticas, presente no soro humano fresco e no de outras espécies. Em combinação com o complexo antígeno-
anticorpo, é importante no mecanismo de defesa do hospedeiro contra microrganismos invasores 
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1921 – Nattan Larrier descobre uma infecção congênita do Trypanosoma cruzi em 

cobaias e admite a possibilidade da transmissão da doença de mãe para filho. 

1922 - Eurico Villela em parceria com Carlos Chagas completa as descrições clínicas, 

anatomopatológicas e patogênica sobre a doença na fase crônica. 

1924 – Aben-athar isola o Trypanosoma cruzi em macacos naturalmente infectados 

no Pará, onde não existia a doença humana, possibilitando que Chagas confirme a sua hipótese de 

que a doença era inicialmente uma enzootia26 silvestre. 

1930 e 1932 – Evandro Chagas faz estudos pioneiros usando eletrocardiograma. Mas 

do ponto de vista técnico, o recurso ainda não estava suficientemente aperfeiçoado a ponto de 

fornecer os resultados que seriam obtidos na década de 40 com o cardiologista Francisco Laranja. 

Por meio dos trabalhos de Laranja foram estabelecidos os conceitos sobre a cardiopatia chagásica 

crônica em sua perspectiva clínico-epidemiológica (KROPF et al., 2000). 

1933 – Ezequiel Dias demonstrou de modo definitivo o ciclo do Trypanosoma cruzi e 

a sua transmissão através da eliminação pelo intestino posterior do inseto, no padrão que Hoare 

viria a classificar, em 1964, como Stercoraria. 

1934 e 1935 – Os argentinos Salvador Mazza e Cecílio Romaña dão um novo fôlego 

aos estudos da doença de Chagas. Mazza comprova a existência da doença em milhares de 

pessoas no Chaco argentino, já Romaña descreve um sinal como característico da infecção aguda, 

o sinal de Romaña. 

As descobertas dos pesquisadores argentinos ajudaram a novamente impulsionar os 

estudos sobre a doença de Chagas. 

 

“As pesquisas desenvolvidas pela MEPRA (Misión de Estudios de Patología 
Regional Argentina) e o aumento expressivo, a partir de 1935, dos casos agudos 
diagnosticados em outros países da América Latina além da Argentina 
trouxeram fortes evidências quanto à condição endêmica da doença no 
continente, despertando os interesses dos cientistas e das agências de saúde. 
Desse modo, forneceu-se um novo impulso aos que, no Brasil, buscavam dar 
continuidade às pesquisas sobre a doença de Chagas após o fechamento do 
hospital de Lassance, ocorrido logo após a morte de Carlos Chagas. Os 
principais responsáveis por esse movimento foram Evandro Chagas e Emmanuel 
Dias” (KROPF et al., p. 355, 2000) 

 

                                                           
26 A enzootia se refere a doença que está sempre presente em uma comunidade animal, mas apresenta apenas um 
pequeno número de casos. 
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As décadas de 1940 e 1950 foram marcadas por trabalhos de pesquisas que 

resultaram em importantes descobertas. Em 1944, no Centro de Estudos e Profilaxia da Moléstia 

de Chagas (CEPMC), do Instituto Oswaldo Cruz, em Bambuí-MG, Francisco Laranja e 

Emmanuel Dias começam a desenvolver uma série de trabalhos sobre a epidemiologia, profilaxia 

e clínica da doença utilizando técnicas mais modernas. Foi ainda neste ano que Júlio Muniz e 

Gilberto de Freitas aperfeiçoaram o diagnóstico sorológico como método para os casos suspeitos 

de infecção crônica. Os dois pesquisadores apontaram técnicas mais adequadas para garantir ao 

método maior facilidade de aplicação e maior precisão nos resultado obtidos. A partir de 1945, a 

caracterização clínica e o reconhecimento da cardiopatia crônica da doença de Chagas são 

facilitados graças a realização de exames eletrocardiográficos num amplo contingente de 

indivíduos na região de Bambuí (KROPF et al., 2000). 

1947 – Júlio Muniz e Penna de Azevedo produzem uma concepção inédita da doença 

de Chagas com base no conceito de hipersensibilidade e imunidade celular, muito atual na 

moderna imunologia. Eles chegaram a conclusão de que as lesões observadas no coração das 

cobaias estudadas não podiam ser atribuídas a um fator tóxico próprio do parasito. Perceberam 

que era uma reação do organismo do animal infectado em resposta a presença de uma proteína 

estranha representada pelo próprio parasito (PONDÉ, 1948). 

1948 – Hertha Meyer e Xavier de Oliveira realizam pela primeira vez, no Instituto de 

Biofísica da Universidade do Rio de Janeiro, o cultivo do Trypanosoma cruzi em cultura de 

tecido. O trabalho permitiu que fosse descrito a evolução do parasito dentro das células 

hospedeiras numa situação bem próxima da infecção real. Nos anos seguintes, Meyer prosseguiu 

com os estudos utilizando microscopia eletrônica trazendo importantes contribuições sobre a 

biologia do Trypanosoma cruzi. 

1948 – Emmanuel Dias e José Pellegrino usam inseticidas residuais pela primeira vez 

para combater o vetor. Ainda neste ano, numa extensa revisão das manifestações clínicas da 

doença de Chagas, Laranja, Dias e Genard Nóbrega apresentam dados relativos a cerca de 600 

casos da doença estudados nos cinco anos de existência do CEPMC, apontando: 
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“(...) as evidências para a caracterização da cardiopatia chagásica crônica como 
entidade clínica plenamente individualizada em relação às alterações cardíacas 
provocadas por outros fatores etiológicos e que, apresentando-se com grande 
freqüência nos indivíduos infectados, não era detectada nos que não 
apresentavam provas positivas para a doença de Chagas” (KROPF et al., p.357, 
2000). 

 

1949 – Jairo Ramos, José Lima Pedreira de Freitas e Sílvio Borges divulgam os 

resultados de um estudo clínico epidemiológico inédito realizado em 700 indivíduos, na região de 

Cássia dos Coqueiros, em São Paulo. 

No fim da década de 1940, novas técnicas de diagnóstico laboratorial da doença de 

Chagas foram desenvolvidas na Universidade de São Paulo com destaque para os trabalhos de 

José Lima Pedreira de Freitas e José de Oliveira Almeida. Já no início da década de 1950, a nova 

Faculdade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, reúne um destacado grupo de cientistas 

preocupados com a doença de Chagas que cria uma nova linha de estudos ecológicos de 

reservatórios e vetores, em Cássia dos Coqueiros, desenvolvendo técnicas sorológicas originais. 

É também nos anos de 1950 que começam a se destacar as pesquisas sobre doença de Chagas nos 

estados de Goiás e da Bahia. Em Goiás, Coura (1997) ressalta os trabalhos desenvolvidos por 

Jofre Marcondes de Rezende,  sobre a forma digestiva da doença de Chagas, e Anis Rassi Jr. e 

colaboradores sobre as formas crônica e aguda. Já na Bahia Zilton Andrade e Aluízio Prata eram 

as referências na área abrindo campos originais de estudos na patologia e no prognóstico da 

cardiopatia chagásica crônica.  

1952 – Freitas e colaboradores expõem os primeiros casos de transmissão da doença 

de Chagas por transfusão sangüínea. 

1953 – Victor Nussenzweig e colaboradores comprovam a ação da violeta genciana 

sobre o Trypanosoma cruzi in vitro e a sua importância no processo de esterilização do sangue 

destinado à transfusão. 

1956 – Joffre Marncondes de Rezende é o primeiro cientista a afirmar que o 

megaesôfago é causado pela doença de Chagas. 

1959 – Fife Muschel aplica a técnica de imunofluorescência para o diagnóstico da 

doença de Chagas na pesquisa de anticorpos contra o Trypanosoma cruzi. 

Nos últimos anos da década de 1950, destacam-se ainda os trabalhos realizados pelo 

austríaco Fritz Koeberle com estudos da patogenia e patologia da doença de Chagas. Já na década 
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de 1960, Coura (1997) chama a atenção  para a evolução do conhecimento sobre a doença de 

Chagas nos campos imunológicos, morfológicos, patogênicos e terapêuticos do Trypanosoma 

cruzi. 

1961 – Zigman Brener demonstrou a possibilidade de cura parasitológica em doença 

experimental abrindo campo para pesquisas no tratamento da fase aguda e no campo de 

terapêutica específica. 

1961 e 1962 – José Rodrigues Coura e colaboradores usaram nitrofurazona27 como 

terapêutica específica para pacientes na fase crônica. 

1962 – Foi desenvolvido o método de diagnóstico de Strout para concentração de 

hemoflagelados no sangue. 

1962 e 1963 – Victor Nussenzweig e colaboradores identificaram diferenças 

antigênicas em cepas do Trypanosoma cruzi isoladas do homem. Brener e Chiari encontraram 

três formas morfológicas (finas, largas e muito largas) sendo que as formas finas e largas já 

tinham sido encontradas por Chagas, na ocasião da descoberta, mas foram consideradas 

dimorfismo sexual, ou seja, capacidade de poder existir em duas formas diferentes. 

1963 – A pesquisadora baiana Achiléa Lisboa Bittencourt sistematiza o estudo da 

plancentite chagásica e da transmissão congênita. 

1964 – Cecil Arthur Hoare faz a revisão morfológica e taxonômica do Trypanosoma 

cruzi em mamíferos e enquadrou o Trypanosoma cruzi no grupo Stercoraria, subgênero 

Schizotripanum. 

1965 – Brener relaciona as variações morfológicas com a fase de infecção. 

1966 – Mario Endsfeldz Camargo modifica o método de diagnóstico de 

imunofluorescência usando culturas preservadas. 

A evolução cada vez maior da bioquímica e o acelerado desenvolvimento tecnológico 

possibilitaram a realização com sucesso de um grande número de trabalhos sobre a doença de 

Chagas e o Trypanosoma cruzi. 

                                                           
27 A Nitrofurazona é um bactericida utilizado em doença infecciosas, pois inibe várias enzimas bacterianas.  
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“As décadas de setenta e oitenta foram marcadas por uma série de avanços dos 
conhecimentos, em especial nas áreas da imunologia e da imunopatologia da 
doença de Chagas e da bioquímica, ultra-estrutura e interação do T. cruzi com as 
células do hospedeiro, sintetizadas por Brener (1973, 1980) com excelentes 
revisões sobre a biologia e a imunologia do parasito. Um completo levantamento 
sobre a doença de Chagas, desde o parasito até a profilaxia, foi feito por 16 
autores brasileiros e publicada em livro com o título de Trypanosoma cruzi e 
Doença de Chagas, editado por Brener e Andrade (1979)” (COURA, 1997, 
p.08). 

 

1970 – R.A. Neal e R. A. Miles usaram o teste de hemaglutinação28 para diagnóstico 

da doença. 

1974 – Patricio M. Cossio e colaboradores mostram que os anticorpos EVI 

(Endocardial-Vascular-Interstitial) reagiam com estruturas do tecido conjuntivo e não 

especificamente com o Trypanosoma cruzi. Washington Luiz Tafuri desenvolve trabalhos de 

ultra-estrutura dos componentes muscular, intersticial e nervoso do coração, esôfago e intestino 

na doença de Chagas. 

1975 – Antônio R. L. Teixeira e Charles Santos-Buch e Maria Lúcia Teixeira e 

colaboradores foram os primeiros a mostrar via experimentação que haviam “mecanismos de 

hipersensibilidade retardada” capazes de causar lesões semelhantes àquelas ocorridas na fase 

crônica da doença de Chagas. Neste mesmo ano, Alister Voller e colaboradores utilizam o teste 

ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) no diagnóstico da infecção chagásica. 

1977 – R. A. Miles e colaboradores fizeram a caracterização bioquímica de cepas do 

Trypanosoma cruzi de animais e de homem pela análise de isoenzimas29 (zimodemas30). “Esto 

permitió establecer asociaciones de formas clínicas, distribución geográfica, hospedadores 

- entre otros - con dichos perfiles” (ARGUEDAS, 2001, p.02). 

                                                           
28 Hemaglutinação é a aglutinação das células do sangue usado em testes imunológicos. 
29 As isoenzimas são proteínas produzidas por um gene ou um grupo deles e que têm estrutura química diferente, 
mas possuem uma função enzimática similar.  
30 O termo zimodema classifica a população de parasita com uma única combinação de perfis de enzimas e foi 
definido pela World Health Organization (WHO), em 1978, entretanto habitualmente tem sido utilizada com 
diferentes significados. “Ready & Miles (1980) agruparam as populações de T. cruzi em zimodemas principais e 
admitem variações numa ou outra enzima sem que mude o zimodema; Gibson et al. (1980) consideraram amostras 
de T. cruzi, diferindo em uma única enzima, pertencentes a diferentes zimodemas; Tibayrenc et al. (1984) utilizaram 
o termo "cepa isoenzimática" como sinônimo de zimodema, mas sem levar em consideração sua importância 
taxonômica ou correlações com as formas clínicas da doença de Chagas. Para esses autores, uma terminologia mais 
precisa só será possível após o conhecimento da variabilidade isoenzimática do T. cruzi” (FERNANDES, 1994, 
p.475) 
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1977 – Denise Machado Mattei e colaboradores e, em 1980, Carlos Médicis Morel, 

também com colaboração, fazem a caracterização do DNA do Trypanosoma cruzi permitindo a 

diferenciação das cepas do vetor. 

1979 – D. Snary & L. Hudson fizeram a caracterização de glicoproteínas31 de 

superfície do Trypanosoma cruzi. COURA (1997) destaca a importância do trabalho pelo 

potencial tanto para a realização de testes específicos de diagnóstico quanto para a produção de 

vacina32 contra a doença de Chagas.  

1980 – Zilton Andrade e Sônia G. Andrade utilizam o cão como modelo experimental 

para a doença de Chagas, inclusive com a associação de imunossupressores33, e trazem vários 

novos conhecimentos sobre a evolução da patologia. 

Ainda nas décadas de 1970 e 1980, Coura (1997) relata que foram realizados 

importantes trabalhos envolvendo os mecanismos de interação, penetração e escape do 

Trypanosoma cruzi nas células do sistema imune dos hospedeiros, assim como da ação de drogas 

e morte do parasita dentro da célula. Estes trabalhos ajudaram na compreensão da biologia e da 

patologia da interação parasita-célula do hospedeiro. Houve avanços ainda na descrição da 

biologia dos vetores e nas suas distribuição geográfica, origem e características ecofisiológicas, 

especialmente, além de um grande número de publicações no campo da epidemiologia e da 

morbidade da doença. 

 
“No campo da epidemiologia e da morbidade destacam-se, nas últimas décadas, 
os trabalhos de Macedo (1973), Lopes et al. (1975), Dias (1982,1987), Maguire 
et al. (1983), Prata e Macedo (1984), Coura (1975, 1983, 1988), Coura et al. 
(1984, 1985) e Pereira et al. (1985), que traçam de forma marcante o perfil 
evolutivo da infecção e da doença de Chagas, anteriormente pouco conhecido” 
(COURA, 1997, p.10). 

 

Dias (apud FERNANDES, 2005) relata que no período de 1980 a 1996 ficou mais 

fácil conseguir investimento para pesquisa por causa do aumento do número de financiamentos, 

passaram também a existir cooperações técnicas entre os centros de pesquisa e os órgãos 

                                                           
31 Glicoproteína é o nome dado a qualquer proteína que contem pelo menos um carboidrato. Já os carboidratos são 
compostos orgânicos formados por carbono, hidrogênio e oxigênio.  
32 É bom destacar, entretanto, que ainda não existe uma vacina contra a doença de Chagas. Universidades como a de 
Granada, na Espanha, e a Universidade Federal de São Paulo, realizam pesquisas em busca de uma vacina para a 
doença. 
33 Os imunossupressores são responsáveis pela redução ou até supressão das reações imunológicas específicas do 
organismo contra um antígeno (partícula ou molécula capaz de dar início ao processo de produção de anticorpo 
específico). 
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governamentais sul americanos. Os principais avanços foram no campo do diagnóstico da doença 

de Chagas por técnicas moleculares e na detecção de parasitas da doença na fase crônica através 

de análise do DNA do Trypanosoma cruzi. Um dos destaques é o trabalho de Maria Deane e 

colaboradores (1984, 1986) sobre a descoberta de um duplo ciclo do Trypanosoma cruzi nas 

glândulas anais do gambá (Didelphis marsupialis). A pesquisa mostrava que havia no mesmo 

hospedeiro formas de desenvolvimento do parasito encontradas em invertebrados e vertebrados. 

Até então, o os pesquisadores sabiam apenas que o parasito sofria uma transformação no 

organismo de invertebrados e eram eliminados infectando seres vertebrados numa forma 

distinta34.  

1982 – Zigman Brener em colaboração com a Dra. Antoniana Krettli realiza um dos 

seus mais importantes trabalhos no campo de pesquisa da doença de Chagas.  

 

“Descobriram, em camundongos infectados experimentalmente, anticorpos 
induzidos por componentes protéicos da superfície de tripomastigota sanguíneo 
– anticorpos líticos - que desapareciam, após quimioterapia, muito antes dos 
anticorpos convencionais. Esse anticorpo tem sido utilizado por muitos 
pesquisadores para monitorar a cura da doença de Chagas, após tratamento” 
(GAZINELLI, 2003, p.134). 

 

A descoberta é considerada um marco na imunologia e no diagnóstico da atividade da 

infecção chagásica. Sônia G. Andrade e colaboradores, em 1991, demonstraram a presença de 

antígenos do Trypanosoma cruzi no baço de camundongos considerados curados após o 

tratamento específico, mas atribuíram a descoberta a atividade das células de memória. 

1985 – Lucia Mendoça Previato e colaboradores descobrem na superfície do 

Trypanosoma cruzi uma enzima que dificulta o combate ao parasito pelas células de defesa do 

corpo humano.  

1990 – Zigman Brener e Antoniana Krettli analisam criticamente os avanços na 

imunologia da doença de Chagas, incluindo os mecanismos de defesa desenvolvidos pelo 

hospedeiro, a imunopatologia e as perspectivas de uma vacina. 

                                                           
34 Na descrição do ciclo evolutivo do parasito, Bittencourt (apud GIRARDI, 2004) relata que no hospedeiro 
invertebrado, o ciclo começa quando as formas tripomastigotas do parasita, presente no sangue do animal infectado, 
são ingeridas pelo inseto vetor. No estômago do inseto, essas formas se transformam em formas arredondadas, 
chamadas epimastigotas, que migram para o intestino onde se multiplicam antes de atingirem o reto. No reto, o 
parasito volta a sofrer transformação passando para a forma tripomastigotas metacíclicos, que são eliminados junto 
com as fezes ou a urina do vetor durante a picada. É dessa forma que penetra o sangue do hospedeiro vertebrado.  
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 Os estudos sobre o mal de Chagas, apesar de restritos a universidades e institutos de 

pesquisa, até mesmo por estar no rol das doenças muito negligenciadas, vem apresentando 

resultados promissores não só no Brasil. Um grupo de pesquisadores franceses descreveu a 

proteína Tc52 como um fator chave da virulência do parasito. São estudos que podem conduzir a 

produção da tão sonhada vacina contra a doença. No campo da quimioterapia, o destaque é o 

trabalho do Dr. Juarez Ramalho Pinto, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que 

conseguiu identificar, em 1996, que a enzima PI-PLC de Bacilus thuringiensis era capaz de 

penetrar na membrana do Trypanosoma cruzi e mudar sua forma biológica para o estágio que não 

provoca contaminação no homem, de tripomastigota para amastigota. “A transformação de 

tripomastigota para amastigota tem sido estudada por outros autores mas a velocidade deste 

processo (com a enzima PI-PLC) e a forma pela qual os parasitas se contorcem e internalizam seu 

flagelo, são aparentemente únicas” (GALIZA, 2003). 

 Em 2004, a professora do Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Lucia Mendonça Previato, conseguiu decifrar as atividades realizadas pela enzima do 

Trypanosoma cruzi que dificulta do combate ao parasito. A primeira é que ela tem a capacidade 

de retirar açúcares da célula do hospedeiro e transferi-la para o próprio parasito. A outra é ligar-se 

a células do sistema imunológico e passar informações que as impedem de responder na defesa 

do organismo (MOEHLECKE, 2004). Ainda em 2004, o grupo do Laboratório Multidisciplinar 

de Pesquisa em Doenças de Chagas da Universidade de Brasília comprovou que o genoma do 

Trypanosoma cruzi interage com o da célula do hospedeiro. A hipótese é que esse material 

inserido pelo parasito possa modificar o genoma da célula do hospedeiro. A descoberta pode 

explicar porque boa parte dos contaminados não desenvolve a doença e porque ela se desenvolve 

em órgãos diferentes, assim como explica porque o sistema imune do hospedeiro destrói as 

células de seu órgão contaminado pelo parasito pois passa a identificá-la como estranhas ao 

organismo. 

 Outro campo de estudos sobre a doença de Chagas envolve uma das principais 

descobertas deste início de século XXI, o potencial das células-tronco na regeneração de tecidos e 

órgãos. A pesquisa merece destaque por tratar de uma das técnicas mais comentadas na 

atualidade (já que representa a quebra de paradigmas na área médica) e por envolver o tratamento 

de doentes chagásicos na fase crônica. Poucos são os recursos da medicina para estes pacientes 

que acabam morrendo em até dez anos. Os trabalhos são desenvolvidos por um grupo de 



 

 

67

 

pesquisadores do Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz da Fiocruz da Bahia, em parceria com o 

Hospital Santa Izabel e o Instituto Milênio de Biotecnologia Tecidual. É sobre essa pesquisa que 

vamos nos ater nos próximos capítulos.  
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CAPÍTULO 3 

A realidade da mídia: a pesquisa com células-tronco para tratar pacientes com doença de 

na TV e nos jornais 

 

3.0 Ciência e público: difusão, disseminação e divulgação do saber 

 

O conceito de ciência e a compreensão do seu papel e funcionamento principalmente 

nas sociedades ocidentais sofreu profundas mudanças desde que filósofos, historiadores, 

antropólogos e sociólogos resolveram se debruçar sobre pesquisas que ajudassem a compreender 

melhor o campo científico. A questão central era desconstruir a imagem que se estabeleceu 

durante vários anos do cientista como um sujeito deslocado dos demais campos sociais e 

estabelecer a atividade científica como, a exemplo de toda atividade humana, passível das 

influências externas ao seu próprio campo. A produção científica hoje é reconhecida como uma 

atividade desenvolvida por indivíduos, os cientistas, que pertencem a diversos grupos sociais que, 

por sua vez, estão relacionados entre si. Ao contrário de se caracterizar como um conjunto de 

ações isoladas proporcionadas pela ‘inspiração do gênio’, a produção da ciência se estabelece 

como o ato de compartilhar saberes, trocar informações, complementar idéias, divulgar 

conhecimento. 

 

“Nesse sentido, as publicações e as reuniões são instrumentos fundamentais para 
mediar as relações que se efetuam no seio da irmandade científica. Ambos 
constituem fóruns privilegiados para anunciar resultados, receber contribuições, 
ouvir críticas, submeter a julgamentos, enfim, dar continuidade ao processo 
evolutivo do conhecimento. [...] O fato de se exigir validação de determinados 
procedimentos, técnicas e descobertas deve satisfazer a exigências de 
comprovação, que requerem a ação de difundir, divulgar, deixar conhecer, tornar 
público.” (ZAMBONI, 2001, p.34). 

 

A necessidade de tornar os trabalhos científicos públicos ganhou uma conotação 

polêmica nos últimos anos e passou a ser vista como a ‘ditadura da divulgação’. Muitos 

pesquisadores criticam o fato de serem avaliados pela quantidade de trabalhos publicados. Aqui 

não cabe entrar no mérito dessa discussão, mas destacar a importância que tomou a difusão de 

informações dentro e fora do campo das ciências nos últimos anos. Para não cairmos no 
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extremismo da análise, ressaltamos aqui a posição de Ziman lembrando que a ciência está longe 

de ser classifica ou conceituada simplesmente como conhecimentos ou informações publicados. 

 

“Qualquer pessoa pode fazer uma observação, ou criar uma hipótese, e se ela 
dispuser de recursos financeiros poderá mandar imprimir e distribuir o seu 
trabalho para que outras pessoas o leiam. O conhecimento científico é mais do 
que isso. Seus fatos e teorias têm de passar por um crivo, por uma fase de 
análises críticas e de provas, realizadas por outros indivíduos competentes e 
desinteressados, os quais deverão determinar se eles são bastante convincentes 
para que possam ser universalmente aceitos. O objetivo da Ciência não é apenas 
adquirir informação, nem enunciar postulados indiscutíveis; sua meta é alcançar 
um consenso de opinião racional que abranja o mais vasto campo possível” 
(ZIMAN apud ZAMBONI, 2001, p.34). 

 

A definição de Ziman traz à tona questões polêmicas, como “’indivíduos 

desinteressados’, conceitos ‘universalmente aceitos’ e ‘alcançar consenso’, que são 

constantemente discutidos pelos filósofos e historiadores da ciência. O objetivo aqui é deixar 

claro que nem tudo que é difundido pode ser considerado ciência, mas que o processo de 

desenvolvimento da ciência exige a difusão de conhecimento. Essa é uma atividade que assume 

contornos variados a depender do público alvo. Vai desde o processo de troca de saberes entre os 

pares do campo da ciência até o ato de disponibilizar o saber institucionalizado para o público 

externo a esse campo. Nesse último caso, entra em questão um jogo de interesses onde a difusão 

do conhecimento passa a ter um valor simbólico que opera como forma de reconhecimento e 

legitimação do próprio saber. É através desse ato de tornar pública as suas atividades que os 

cientistas conseguem com maior facilidade fechar parcerias, acordos, convênios, adquirir 

financiamentos, bolsas de pesquisas, ou seja, investimentos para a sua área de atuação. “Não fora 

assim, os pesquisadores não teriam interesse em ser divulgadores da ciência para audiências mais 

amplas. E nem as associações científicas teriam interesse em manter revistas e jornais dedicados 

à divulgação científica” (ZAMBONI, 2001, p.41). Só que essa difusão de informações não é 

realizada apenas por cientistas, mas também por não-cientistas o que provoca uma diferenciação 

na natureza e no objetivo das informações divulgadas.  

Objetivando conceituar de forma mais clara as maneiras de tornar pública a atividade 

científica, Bueno (1988), a partir de uma conceituação inicialmente proposta pelo venezuelano 

Antonio Pasquali, destaca a diferença entre difusão, disseminação e divulgação. Ele mostra que 

cada um dos conceitos possui características próprias mesmo que digam respeito a um terreno 
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comum que engloba “processos, estratégias, técnicas e mecanismos de veiculação de fatos e de 

informações que se situam no universo da ciência e da tecnologia” (p.21). Quando Pasquali fala 

em difusão, ele não admite a utilização do conceito para representar a veiculação de informações 

destinada a um público restrito, nem para a área de ciência e tecnologia. Já Bueno faz questão de 

deixar claro que a sua abordagem recusa essas limitações e atribui à expressão difusão científica 

um caráter amplo. Ele classifica a difusão científica como um gênero que se desdobra nas 

espécies: divulgação e disseminação científicas. 

 

“A difusão pode ser pensada em pelo menos dois níveis, segundo a linguagem 
em que as informações são escritas e segundo o público a que estas se destinam: 
1) difusão para especialistas e 2) difusão para o público em geral. No primeiro 
caso a difusão confunde-se com a disseminação da ciência e da tecnologia; no 
segundo, refere-se, exatamente, a divulgação científica.” (BUENO, 1988, p. 22). 

 

A disseminação científica consiste na transferência de informações científica e 

tecnológica para o seleto público de especialistas, o que pressupõe a utilização de um código 

especializado não compartilhado pelo público em geral. A disseminação comportaria ainda dois 

subgêneros: disseminação intrapares e disseminação extrapares. A primeira define-se pela 

utilização de um código fechado, compreendido apenas por especialistas pertencentes a uma 

mesma área de conhecimento ou a áreas que possuam alguma conexão. A disseminação 

extrapares trabalha com um código especializado, mas não fechado numa única área de 

conhecimento. Destina-se a especialistas pertencentes a áreas distintas ao objeto da disseminação. 

Mesmo tendo um público mais diverso, esse tipo de difusão está longe de ser direcionado ao 

público em geral. 

A divulgação científica é quem vai garantir a circulação de informação científica e 

tecnológica para o público geral. Para isso, a divulgação implica num processo de recodificação, 

ou seja, a transposição de uma linguagem especializada para uma linguagem acessível a uma 

grande audiência. Esse processo inclui os livros didáticos, as aulas de ciências, os cursos de 

extensão para não-especialistas, as estórias em quadrinhos, os fascículos de ciência e tecnologia 

vendidos em livraria e bancas de jornais, documentários, programas especiais de rádio e 

televisão, além de jornais e revistas.  

Neste campo da divulgação, destaca-se o jornalismo científico. Uma atividade 

desenvolvida por profissionais de uma área específica que tem como principal objetivo deixar a 
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sociedade informada sobre os fatos pertencentes ao campo da ciência e da tecnologia. Ao buscar 

uma definição para jornalismo científico, Bueno (1988) ressalta a necessidade de incluir nesse 

processo o próprio conceito de jornalismo que tem como  características a atualidade, 

universalidade, periodicidade, difusão. Seguindo a definição proposta por José Marques de Melo 

para o jornalismo, Bueno conceitua o jornalismo científico como:  

 

“... um processo social que se articula a partir da relação (peródica/oportuna) 
entre organizações formais (editoras/emissoras) e coletividade 
(público/receptores) através de canais de difusão 
(jornal/revista/rádio/televisão/cinema) que asseguram a transmissão de 
informações (atuais) de natureza científica e tecnológica em função de interesses 
e expectativas (universos culturais e ideológicos)” ( MELO apud BUENO, 1988, 
p. 24). 

 

Mas quais os objetivos e funções deste tipo de jornalismo e que ciência é essa a ser 

abortada, que olhar se deve ter sobre ela? O próprio Bueno (1988) busca responder a algumas 

dessas questões. Destaca que a ciência não pode ser vista como uma atividade neutra e defende 

que o conceito de ciência deve incluir uma postura crítica e não um caráter fetichista. Ele ainda 

separa a natureza do jornalismo científico do veículo que ele é publicado daí a atenção para as 

técnicas jornalísticas que devem ser obedecidas. Bueno distribui em seis categorias os objetivos e 

funções do jornalismo científico: informativa, educativa, social, cultural, econômica, político-

ideológica onde evidencia que cabe ao jornalismo científico fornecer elementos que possibilitem 

os sujeitos sociais terem autonomia necessária para fazer as escolhas políticas, econômicas e 

sociais mais adequadas para proporcionar a harmonia e o desenvolvimento da sociedade. 

Entretanto, os caminhos traçados pelo jornalismo científico,desde o seu surgimento até hoje, têm 

apontado para direções que distanciam o público do caminho da autonomia. 

 

3.1 O jornalismo científico: um pouco da história e de suas particularidades 

 

O jornalismo científico surgiu no século XVII, dois séculos depois que Johann 

Gutemberg publicou, em 1455, a famosa ‘Bíblia de Gutemberg’, o primeiro livro completo 

impresso na máquina de tipos móveis, técnica responsável por impulsionar a imprensa e a própria 

difusão da ciência, antes mesmo do surgimento dos primeiros jornais especializados na área. 

Enquanto em 1609 surgiam, na Alemanha, os primeiros jornais impressos com periodicidade 
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regular, Galileu Galilei publicava, em 1610, o livro Mensageiro Celeste que possuía uma 

linguagem mais acessível ao público em geral. Entretanto, a forma mais comum de divulgação da 

ciência eram as cartas trocadas entre os pares sobre suas idéias e novas descobertas. O fluxo de 

troca de cartas era intenso principalmente na Inglaterra de Newton no apogeu da revolução 

científica. Mas foi na Alemanha que um cientista, pouco conhecido pelas suas habilidades na área 

científica, teve a idéia de unir a informalidade das cartas ao potencial de alcance do texto 

impresso. Dessa forma, o alemão Henry Oldenburg cria o jornalismo especializado em ciência e a 

profissão de jornalista científico, reconhecida pela Real Sociedade Britânica em 1666. 

As duas guerras mundiais foram responsáveis pelo crescimento do interesse pelo 

jornalismo científico. Após a primeira guerra mundial, surgem na Europa e nos Estados Unidos 

as primeiras associações de jornalismo científico. O objetivo era reunir informações e 

conhecimentos que ajudassem a entender as novas tecnologias bélicas. A guerra teria 

proporcionado uma ênfase na ciência, mas uma ciência voltada para as questões das “novas 

armas de grande potencial, novos explosivos, gases venenosos, aeroplanos e submarinos que 

estavam sendo utilizados pela primeira vez num conflito de grandes proporções” (OLIVEIRA, 

2002, p. 21 e 22). Já na sua concepção, o jornalismo científico surge impregnado de uma visão 

restrita sobre ciência diretamente associada a tecnologia e atribuindo aos cientistas qualidades 

inquestionáveis. Percebe-se isso claramente na fundamentação de Scripps35 para a criação do 

Serviço de Ciências (Science Service), em 1921, que até hoje é uma das principais agências de 

notícias dos Estados Unidos. 

 
“É somente por meio da imprensa, especialmente a que se faz diariamente, que a 
grande maioria da população deste país pode receber educação, informação e ser 
instruída com qualidade e rapidez nos assuntos de seu interesse. O objetivo desta 
instituição, a Sociedade Americana para a Disseminação da Ciência, é servir-se 
largamente da imprensa para disseminar o conhecimento resultante de longas 
pesquisas realizadas por centenas ou talvez milhares de homens qualificados e 
de grande capacidade mental” (SCRIPPS apud OLIVEIRA, 2002, p. 22). 

 

A cobertura jornalística da ciência nasce assim de forma ingênua e romantizada. Os 

jornalistas colocavam-se a serviço dos ‘homens qualificados e de grande capacidade mental’ e 

contribuíam para a construção de um ambiente propício aos investimentos na área de C&T. Nos 

EUA se difundiu largamente a expressão Public Understanding of Science, ou seja, compreensão 
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pública da ciência, mas o foco não estava na compreensão da ciência, mas no convencimento do 

público da importância de se investir em C&T para que o País viesse a ser o centro do mundo. 

Essa visão foi fundamental para o desenvolvimento do programa espacial nas décadas de 1960 e 

1970. A conquista do espaço estava no centro das disputas da guerra fria entre os EUA e a União 

Soviética. Ter uma estrutura tecnológica e um aparato científico que possibilitassem lançar o 

homem no espaço era uma questão de supremacia internacional. 

O romantismo passa a dar lugar ao ceticismo no fim da década de 1980. O acidente 

com o ônibus espacial Challenger, em 1987, desperta nos jornalistas a necessidade de se 

desenvolver uma análise mais crítica sobre a área. “Neste ano, os jornalistas científicos reunidos 

no encontro da AAAS36, em Chicago, começaram a questionar por que, com tatos indícios, não 

foram capazes de prever o acidente. A conclusão óbvia era a total submissão às informações 

fornecidas pelas fontes oficiais” (OLIVEIRA, 2002, p. 25). 

A partir da década de 1990, já sem a guerra fria e com as constantes tragédias 

ambientais, a cobertura científica busca ter um olhar mais crítico. O ufanismo patriota das 

décadas anteriores é substituído pela preocupação de manter a saúde do planeta. Não está mais 

em jogo quem vai dominar o mundo, mas o que vai restar deste mundo nos próximos anos. O 

avanço tecnológico desenfreado passa a ser colocado como responsável pela destruição 

progressiva do planeta. A preocupação é tamanha que jornalistas e divulgadores científicos de 31 

países realizam a I Conferência Mundial de Jornalistas Científicos, em novembro de 1992, em 

Tóquio. O tema central foi o resgate da ciência a serviço da humanidade.  

 

“O primeiro encontro mundial em Tóquio mostrou que jornalistas e divulgadores 
científicos estão preocupados com o atraso do conhecimento e da difusão da 
ciência nos países em desenvolvimento. Em conseqüência desta visão, os 
jornalistas concluíram que novos paradigmas de desenvolvimento devem ser 
buscados por todos os países. Paradigmas que respeitem não só a preservação 
das diversidades culturais em todo o mundo, O jornalista e o divulgador de 
ciência devem ter visão global do desenvolvimento que inclua os aspectos 
sociais, econômicos e políticos da ciência e da tecnologia” (OLIVEIRA, 2002, 
p. 25 e p.26). 
 

A relação jornalismo científico e desenvolvimento humano e ainda a formação dos 

profissionais que vão atuar nesse processo têm sido temas centrais das conferências mundiais, 

                                                                                                                                                                                            
35 E. W. Scripps, além de criar o primeiro serviço de notícias científicas dos Estados Unidos, foi o homem que, 
provavelmente, fundou o maior número de jornais da história do jornalismo (OLIVEIRA, 2002). 
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mas tal preocupação ainda está distante de refletir no jornalismo praticado em todo o mundo, 

principalmente nos países em desenvolvimento. O Brasil não foge a regra e vive hoje também a 

precariedade da cobertura jornalística no campo científico. 

O campo ainda é incipiente no país que começou tardiamente tanto o processo de 

desenvolvimento científico, como de divulgação. Basta lembrar que antes da vinda da família real 

para o Brasil, em 1808, era proibida a impressão de livros e jornais na então colônia. Só em 1810, 

com a criação da Imprensa Régia, são publicados os primeiros livros, revistas e jornais em terras 

brasileiras. As escolas de nível superior só surgiram na segunda metade do século XIX e as 

primeiras universidade no século XX. De acordo com uma corrente tradicionalista de 

historiadores, a presença das ciências no Brasil, antes de 1900 ou, mais precisamente, antes do 

período republicano, era insignificante. Essa postura foi defendida principalmente por Fernando 

de Azevedo, em As Ciências no Brasil, de 1955, e Simon Schwartzmann, em Formação da 

Comunidade Científica no Brasil, de 1979, e que ainda hoje são usados como referência 

obrigatória para os historiadores brasileiros. Mas desde 1979, alguns pesquisadores, como a 

historiadora inglesa Nancy Stepan e José Murillo de Carvalho, passaram a escrever sobre a 

ciência no Brasil no fim do império e início da república brasileira. Os estudos sobre a divulgação 

científica e o jornalismo científico no Brasil reforçam essa teoria da ciência desenvolvida ainda 

na época do império. Na dissertação de mestrado, intitulada A divulgação científica no Rio de 

Janeiro: Algumas reflexões sobre a década de 20, a pesquisadora e jornalista Luisa Massarani faz 

um levantamento histórico das primeiras publicações na área de divulgação científica surgidas no 

Brasil. Um dos registros mais antigos é do jornal O Patriota que, em 1813, já publicava artigos 

relacionados à ciência. Massarani cita ainda o Nicthero (1836), O Guanabara (1850), que depois, 

em 1857, veio dar lugar à Revista Brazileira – Jornal de Sciencias, Letras e Artes. Existiam ainda 

a Revista do Rio de Janeiro (1870), a Sciencia para o povo (1881) e a Revista do Observatório 

(1886) editada mensalmente pelo Observatório do Rio de Janeiro, hoje o Observatório Nacional. 

A Revista do Observatório preocupava-se em tratar especificamente área da ciência, ao contrário 

das outras revistas que união ciências, letras e artes. Além das publicações, outra atividade de 

divulgação científica comum na época e que se tornou uma das mais significativas da história 

brasileira foram as ‘Conferências Populares da Glória’. Nos salões de escolas públicas, na 

freguesia da Glória, o público de reunia para assistir a conferências sobre assuntos variados, 

                                                                                                                                                                                            
36 Associação Americana para o Progresso da Ciência 
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como a teoria evolucionista de Darwin-Wallace, origem da Terra, doenças, taquigrafia, 

casamento, língua portuguesa, entre outros. Os eventos eram organizados pela Sociedade 

Promotora de Instrução e coordenados pelo Conselheiro Manoel Francisco Correia, senador do 

Império. Jornais como o Jornal do Commercio, a Gazeta de Notícias e o Diário do Rio de 

Janeiro, que estavam entre os mais importantes da época, anunciavam as conferências e, em 

alguns casos, publicavam resumos do conteúdo ou textos na íntegra. Outra atividade de destaque 

na época foram os Cursos Públicos do Museu lançados, em 1876, pelo Jornal do Commercio, que 

tinham como objetivo popularizar a ciência (MASSARANI, 1998). 

Massarani (1998) faz uma análise sobre a divulgação científica na década de 20 

considerando uma das mais produtivas no país. O fato se dá não por obra do acaso, mas seguindo 

uma corrente predominante nos EUA e na Europa e fortalecida aqui pelo trabalho de cientistas 

como Manoel Amoroso Costa, Henrique Morize, Miguel Osório de Almeida, Edgar Roquete-

Pinto. Nessas duas épocas, Império e início da República, o trabalho de divulgação científica era 

feito prioritariamente por cientistas e professores que produziam textos para  jornais, revistas, 

conferências e até para programas de rádio37 numa vertente mais didática que informativa. 

Buscava-se a educação científica através dos meios de comunicação. Destacam-se como 

pioneiros nesse campo, o engenheiro, jornalista e escritor Euclides da Cunha e o médico, 

pesquisador, educador e jornalista José Reis. Euclides da Cunha é apontado como um dos 

primeiros jornalistas científicos do país. Em 1897, o escritor foi enviado para o interior da Bahia, 

a serviço do jornal O Estado de São Paulo, para cobrir a Guerra de Canudos. O seus textos iam 

além da simples exposição dos fatos de guerra. Ele “preconizou o jornalismo científico e 

ambiental contextualizado e interpretativo, no qual a informação científica dá suporte à 

compreensão da realidade” (OLIVEIRA, 2002, p. 33). 

No período imperial, a preocupação dos divulgadores era demonstrar as 

aplicabilidades da ciência e como essa área de conhecimento poderia melhorar a vida do homem 

através das duas descobertas. Na fase seguinte, na década de 1920, o objetivo era de construção 

de uma nação capaz de se desenvolver e se equiparar às potências mundiais por meio do 

                                                           
37 A primeira rádio surge no Brasil, em 1923, fundada dentro dos salões da Academia Brasileira de Ciência, por 
Edgar Roquete-Pinto, com o objetivo de divulgar assuntos culturais e científicos. “O caráter de divulgação científica 
da Rádio Sociedade foi explicitamente enfocado em reunião da ABC, segundo ata da sessão de 29 de abril de 1925: 
‘Foi aprovado um voto de congratulações para a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, pela passagem de seu segundo 
aniversário, tendo o sr. Alvaro Alberto realçado a grande obra de educação e vulgarização científica que vem 
realizando essa instituição nascida no seio da Academia’ (Ata, 1926)” (MASSARANI, 2001, p. 11 e 12) 
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desenvolvimento científico. O discurso da ciência estava atrelado a consolidação da república e a 

idéia da soberania nacional. Lutava-se pela criação de uma Faculdade Superior de Ciências e os 

veículos de comunicação eram instrumentos essenciais nas batalhas. Em 1929, a revista Science e 

Educação publica um texto em que defende a necessidade da criação da “Faculdade Superior de 

Ciências, destinada ao cultivo da ciência pura, isto é, da ciência desinteressada, que não vise o 

exercício prático de uma profissão determinada” (apud MASSARANI, 2001). O 

desenvolvimento da ciência e, por conseguinte a sua divulgação, passam a sofrer um processo de 

desaceleração a partir da década de 1930 e todo o período do Estado Novo. Após a Segunda 

Guerra Mundial e principalmente no período da ditadura militar, iniciada com o golpe de 1964, 

crescem os investimentos em C&T. Era a idéia da ciência diretamente ligada ao progresso e a 

resultados. 

 

“A entrada das agências de desenvolvimento e planejamento econômico no 
campo da ciência e do ensino de pós-graduação intensificou a tendência 
histórica no sentido de favorecer a tecnologia aplicada em detrimento da ciência 
básica, inclinação essa já dramatizada pela mudança de nome do Conselho 
Nacional de Pesquisa, expressão que estava longe de encerrar somente um 
sentido nominal” (SCHWARTZMAN, 2001, p. 115). 

  

Aqui deve-se ressaltar que existe uma lacuna na área de divulgação científica sobre a 

cobertura desenvolvida pela mídia nesse período considerado pelos próprios historiadores da 

ciência como atípico. Se por um lado o governo restringia a liberdade individual e perseguia 

pesquisadores e professores nas universidades, por outro investia pesadamente na produção 

científica. 

 

“O envolvimento do maior banco de investimento do Brasil --- o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico (mais tarde também “Social”, 
BNDES), de propriedade do governo --- no campo da ciência e da tecnologia 
constitui o traço mais interessante do novo período. Pela primeira vez em toda a 
história do Brasil, havia um esforço organizado no sentido de colocar a ciência e 
a tecnologia a serviço do desenvolvimento econômico, mediante o investimento 
de recursos substanciais. Em 1964, o banco criou um programa para o 
desenvolvimento tecnológico, conhecido sob o nome de Fundo Nacional de 
Tecnologia, que nos seus primeiros dez anos despendeu cerca de 100 milhões de 
dólares para pesquisa e ensino, em nível de pós-graduação, nos ramos de 
engenharia, ciências exatas e campos afins” (SCHWARTZMAN, 2001, p. 115).  
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 Durante o período da ditadura militar que foi também criada, em 1977, a Associação 

Brasileira de Jornalismo Científico (ABJC), que teve José Reis como primeiro presidente. A 

ABJC é conseqüência do surgimento das associações de jornalismo científico na América Latina, 

a partir da década de 1970. Um dos destaques desse processo foi o jornalista venezuelano 

Arístides Ramón Batista Gómez que disse, em entrevista a pesquisadora e jornalista Fabíola de 

Oliveira, durante o V Congresso Ibero-americano de Jornalismo Científico, na Espanha, que “a 

opção pela divulgação científica foi o caminho encontrado para transmitir informações 

progressistas ao público, já que não era possível criticar o governo” (OLIVERA, 2002, p.35). É a 

constante idéia da ciência atrelada progresso e vista separadamente dos outros campos sociais. 

 A divulgação e jornalismo científico deram um salto no Brasil, na década de 1980, 

com o surgimento de novas publicações, a exemplo da revista Ciência Hoje  e Ciência Ilustrada. 

Em 1990, são lançadas as revistas Globo Ciência e a Superinteressante. Cresceram, também, os 

espaços nos jornais e telejornais diário destinados a ciência e tecnologia. Entretanto, o volume de 

informações disponíveis contrasta com a qualidade do material publicado. O que temos é uma 

pulverização de notícias fragmentadas distribuídas nos veículos de comunicação que não 

dialogam entre si e nem com o contexto que as originou. É esse o processo que vamos analisar 

agora tendo como referência a pesquisa com células-tronco para tratar pacientes com doença de 

Chagas desenvolvida, na Bahia, nos laboratórios do Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz da 

Fundação Oswaldo.  
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3.2 Ciência x Jornalismo Científico: estudo de caso 

 

“As fronteiras da Ciência Moderna - Estudos com células-tronco abrem novos 
caminhos para a cura de várias doenças e também geram muita polêmica”. 
(Jornal A Tarde – 16/05/2004) 

 

Num domingo de maio de 2004, os leitores do jornal A Tarde se depararam com a 

manchete acima, no caderno Saúde/Ciência. A Lei de Biossegurança ainda estava sendo debatida 

no Congresso Nacional e as pessoas aos poucos iam se familiarizando com um novo conceito da 

ciência moderna, o de célula-tronco. A reportagem começa tentando definir esse novo conceito:  

 

“Células que reconstroem tecidos. Vislumbrada pela ciência moderna, a 
regeneração é um processo natural que recebe uma ‘ajuda’ para ser mais 
eficiente. E também cria uma polêmica carregada de medo e questões éticas. As 
pesquisas com células-tronco estão na fronteira da modernidade. Em todo o 
mundo, cientistas buscam métodos para a obtenção e uso das células, que 
poderiam curar as enfermidades mais devastadoras enfrentadas e até concretizar 
o sonho de parar o envelhecimento” (Jornal A Tarde, 16 de maio de 2004). 
 

Uma semana antes da matéria do jornal A Tarde ter sido veiculada, o Rede Bahia 

Revista, programa semanal da TV Bahia, retransmissora da Rede Globo no estado, apresentou, 

também num domingo, uma reportagem especial sobre o mesmo assunto. As pesquisas com 

células-tronco foram citadas como prováveis promotoras de cura para doenças neurológicas e 

degenerativas. Os trabalhos desenvolvidos por pesquisadores na Bahia para tratar pacientes com a 

doença de Chagas era o foco principal. A reportagem destacava que a Bahia era o primeiro lugar 

no mundo a fazer esse tipo de cirurgia. Para deixar clara a grandiosidade do fato, a reportagem 

faz uma analogia: “Está se iniciando na medicina uma nova era tão importante quanto a 

descoberta do antibiótico” (TV REVISTA, 09 de maio de 2004). 

A reportagem ainda traz à tona um outro tema de interesse popular que estaria ligado 

às pesquisas com células-tronco: “Juntar saúde com beleza é o sonho de todo mundo e nessa área 

o Dr. Ricardo aponta outras perspectivas. A célula-tronco pode retardar o envelhecimento” (TV 

REVISTA, 09 de maio de 2004). 

No primeiro exemplo, do jornal A Tarde, temos um mundo de possibilidades 

concentrado em um único parágrafo. A redução de um conceito e um jogo de conjecturas marcam 

a introdução da reportagem e permeiam todo o seu desenvolvimento. Aqui nada é explicado ou 
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apresentado de forma a compreender um processo até se chegar a um todo. As células-tronco são 

objetos dados e estabelecidos e as suas possibilidades são reais e independentes e não hipotéticas 

e atreladas a uma série de fatores.  

Nos dois exemplos citados, a ciência é apresentada como absoluta, plena e capaz de 

“... curar as enfermidades mais devastadoras...”38. A primeira reportagem enfoca, 

principalmente, a polêmica em torno da Lei de Biossegurança, que iria impor limites às pesquisas 

científicas. Não interessa aqui o processo das descobertas e que fatores sociais, políticos e 

econômicos atuaram ou atuam sobre elas, muito menos particularidades significativas desse 

processo, como em que ponto está, quais as reais perspectivas, quais os pontos negativos. Pode-se 

dizer que um debate político e religioso está em questão, mas as suas implicações no processo do 

desenvolvimento científico restringem-se a discussão em torno da aprovação de uma lei e a 

correntes pertencentes a instituições religiosas que colocam em questão a origem da vida. Os 

cientistas são ouvidos como indivíduos detentores de uma neutralidade intrínseca a atividade que 

desenvolvem, são sujeitos alheios a qualquer juízo de valor. No segundo caso, muda-se o veículo, 

mas a imagem que se transmite da ciência é a mesma, de um universo de certezas e neutralidade 

que está sempre a conspirar em prol da humanidade. Destacam-se no processo de elaboração da 

reportagem o ineditismo e a promessa de uma revolução na área da saúde. 

Os exemplos apresentados não são situações isoladas, mas modelos de como se deu a 

cobertura jornalística da pesquisa sobre a utilização de células-tronco para tratar pacientes com 

doença de Chagas por parte dos principais veículos de comunicação da Bahia e até mesmo dos 

jornais da maior rede de televisão do país, a Rede Globo. O estudo de caso é na verdade um 

reflexo de como ainda é realizada a divulgação científica no Brasil e, por conseguinte, como é 

trabalhada a imagem da ciência para um público que não tem contato direto com o fazer 

científico, mas faz parte direta e indiretamente deste campo de conhecimento. Para melhor 

desenvolver o estudo, dividimos a análise em tópicos a partir das categorias estabelecidas pela 

mídia durante o processo de cobertura. A primeira delas é a força do ineditismo e a suas releituras 

onde os meios de comunicação estão sempre relançando a mesma notícia envolta numa áurea de 

novidade a fim de cumprir com um dos seus principais critérios, a divulgação do novo. A 

segunda categoria é da fragmentação da notícia, onde o fato é apresentado em partes e não é 

enquadrado em nenhum contexto fora o da novidade. Pode-se ainda identificar a categoria da 

                                                           
38 Jornal A Tarde, 16 de maio de 2004. 
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transferência de foco, onde os veículos definem um ponto como mais importante e negligencia os 

demais por questões diversas. Por fim, pode-se ainda apontar a categoria dupla realidade, 

processo em que os meios de comunicação estabelecem prazos e concluem etapas que ainda estão 

longe de serem finalizadas nos laboratórios. É a construção de uma realidade particularmente 

midiática, que transforma a notícia em produto e pode ter conseqüências desastrosas geradas pela 

informação imprecisa. Vamos detalhar e exemplificar cada uma dessas categorias.  

 

a) A força do ineditismo e a suas releituras  

Ao destacar os principais critérios de noticiabilidade39, Lage (2001) diz que “a 

raridade de um acontecimento é fator essencial para o interesse que desperta” (p.99). É o novo, o 

diferente, o improvável ou até mesmo o impossível que chama a atenção do leitor, ouvinte ou 

telespectador. E aqui o novo está diretamente relacionado com a capacidade de surpreender o 

público, “a probabilidade que consideramos em jornalismo não é a dos fatos da natureza, mas do 

conhecimento que presumidamente o público tem deles” (p.99). Lage (2001) ainda destaca faixas 

de quantificação do ineditismo, mas que aqui não nos interessa aprofundar. O que é importante 

ressaltar é que esse tem sido o critério principal utilizado para noticiar os fatos científicos. É o 

homem que chega à lua, o mais recente medicamento para perder peso, a nova teoria sobre o 

surgimento da terra, a descoberta da cura para a doença de Chagas. No caso particular da 

pesquisa em estudo, o que se percebe é que o critério é tão forte que os jornalistas reeditam o 

inédito para trazer o tema à tona. 

A primeira reportagem sobre a pesquisa com células-tronco para tratar pacientes com 

doença de Chagas foi divulgada pelo jornal A Tarde, no dia 04 de janeiro de 2002. O título era 

‘Bahia avança na cura do mal de Chagas’ e a matéria trazia como ponto principal uma possível 

revolução na área médica proporcionada pela inauguração de um novo centro de pesquisa. 

                                                           
39 Os critérios de noticiabilidade dizem respeito a uma série de características que tornam um fato de interesse 
público. Entre estas características estão proximidade, intensidade, atualidade, identificação, oportunidade e 
ineditismo. “Na realidade das empresas de comunicação, esses fatores influem segundo a ordem de interesse de 
classe ou grupo dominante; secundariamente, operam ainda gostos individuais de pessoas que dispõem 
momentaneamente de algum poder, ou estratégias fundadas em avaliações prévias quanto a efeitos, conseqüências ou 
desdobramentos de um fato noticiado” (LAGE, 2001, p. 93 e 94). 
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“Como uma revolução silenciosa que promete alavancar a produção científica do País, o 
recém-inaugurado Instituto Milênio de Bioengenharia Tecidual (IMBT) avançou, no 
final do ano passado, um passo decisivo no tratamento das cardiopatias. A idéia integra 
pesquisa e aplicação clínica no campo da terapia e reconstrução de tecidos, com 
destaque recente para o esforço pioneiro da seccional baiana da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) na regeneração das fibroses nos músculos cardíacos destruídos pela doença de 
Chagas” (Jornal A Tarde, 04 de janeiro de 2002). 

 

Aqui a novidade está no lançamento do novo centro de pesquisa e na pesquisa 

pioneira desenvolvida na Bahia. Novidade e pioneirismo são expressões comuns e passam até a 

idéia de serem obrigatórias de tão constantes na cobertura da área científica. Em outro trecho, a 

matéria fala da pesquisa com células-tronco para tratar chagásicos ainda enfocando o ineditismo: 

“O tratamento inédito dos chagásicos ficará sob a responsabilidade dos médicos Gilson Feitosa 

e Fábio Vilas-Boas”.   

Na segunda matéria publicada sobre o assunto, também pelo jornal A Tarde, em 

junho de 2002, a manchete fala da possibilidade da descoberta da cura para o mal que afeta 800 

mil doentes só no estado. “Bahia pode ter cura para o mal de Chagas” é o título da matéria que 

já no lead40 diz que “uma nova esperança para pacientes com doença de Chagas pode estar 

surgindo nos laboratórios da Fiocruz na Bahia”. Quatro meses depois, a TV Bahia destaca a 

descoberta de “uma técnica revolucionária para o tratamento da doença de Chagas”41. Percebe-se 

que um veículo ignora o outro. A TV Bahia trata o fato como inédito, mesmo quatro meses 

depois do jornal A Tarde ter citado ‘a descoberta e as suas promessas’. O fato se processa 

também dentro de um mesmo veículo. Um ano depois, em 19 junho de 2003, o jornal A Tarde 

volta a citar a pesquisa. A novidade agora é a realização do primeiro transplante com células-

tronco para tratar o paciente com doença de Chagas. O título, ‘Salvador tem transplante inédito’, 

ratificam as afirmações feitas anteriormente, o destaque para força do inédito. Pouco mais de um 

ano depois, em 16 de outubro de 2004, a pesquisa volta a ser tema do jornal A Tarde e o título é 

‘Santa Izabel faz pesquisa pioneira de células-tronco’. O primeiro parágrafo ainda tenta se 

redimir, mas a reedição do inédito e o destaque para o pioneirismo persistem:  

 

 

                                                           
40 O lead é o nome que se dá ao primeiro parágrafo de uma matéria jornalística. É o texto que vai conduzir o leitor 
para os demais parágrafos e que geralmente responde a seis questões básica: o que, quando, onde, como, por que e 
quem. 
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“Desde julho do ano passado, o Hospital Santa Izabel, em parceria com a 
Fiocruz, desenvolve uma pesquisa pioneira em todo o mundo sobre o emprego 
de células-tronco de origem na medula óssea em portadores de formas 
avançadas da doença de Chagas, como terapia regenerativa celular. A frente do 
projeto, a experiência e determinação do médico Gilson Feitosa, ex-presidente 
da Sociedade Brasileira de Cardiologia”.  

 

O texto apresenta características claras de release institucional, ou seja, material 

elaborado pela instituição e repassado para todos os veículos de comunicação com o objetivo de 

sugerir pautas e colocar a instituição na mídia. O problema é que esse tipo de material é 

preparada com o foco completamente direcionado para construção de uma imagem positiva da 

instituição e dos seus profissionais sem se ater para a função primordial do jornalismo que é 

informar buscando a imparcialidade e tendo como referência o bem social. Mas quando se trata 

de vender jornal, o foco está na novidade, daí a necessidade dos veículos estarem a todo instante 

reeditando o inédito e ‘reinventando a roda’. A cobertura da TV Bahia seguiu a mesma linha, de 

primar pelo ineditismo e pioneirismo. Em junho de 2003, novembro de 2004 e junho de 2005, no 

jornais locais e em rede nacional, através do Jornal Nacional, a pesquisa esteve em pauta como ‘a 

novidade’, fosse pela realização de mais um transplante ou apresentação em congresso, o 

destaque era sempre para o pioneirismo e ineditismo. 

Numa entrevista com o médico e pesquisador, Augusto Mota, para a realização deste 

trabalho, ele destacou a preocupação com esse tipo de cobertura e, principalmente, a utilização de 

frases impactantes com o objetivo de ‘vender a notícia’. “É óbvio que sempre fico com a 

impressão de que palavras ou frases de impacto são sempre utilizadas para atrair a atenção do 

alvo da mídia, ou seja, do telespectador, do leitor etc”. 

Essa busca incessante pelo ineditismo gera outras conseqüências como a 

fragmentação da própria notícia, a transferência de foco e a construção de duas realidades 

distintas, a dos laboratórios e a criada pelos meios de comunicação. 

                                                                                                                                                                                            
41 BATV, 15 de outubro de 2002. 
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b) Fragmentação da notícia 

Para se reeditar o inédito e destacar o pioneirismos, os meios de comunicação 

ignoram passado e presente e projetam uma idéia de futuro recheada de expectativas. Sabemos 

que a natureza da notícia, por si só, já é responsável pela fragmentação da realidade. Como nos 

lembra Traquina:  

 

“Uma breve passagem pelos jornais diários vê a vida dividida em seções que vão 
da sociedade, a economia, a ciência e o ambiente, à educação, à cultura, à arte, 
aos livros, aos media, à televisão, e cobre o planeta com a divisão do mundo em 
local, regional, nacional (onde está essencialmente a política do país) e 
internacional” (TRAQUINA, 2005, p.19). 

 

A notícia é pensada tecnicamente objetivando trazer à tona fatos pertencentes aos 

diversos campos sociais priorizando obedecer a determinados critérios de noticiabilidade. Tem 

como uma das principais característica a utilização da estrutural textual expositiva, preocupada 

em contar a história a partir do ponto mais importante e este a partir do seu ponto mais 

importante, o que já não contribui para a contextualização imediata do fato. Pertence ao gênero 

reportagem a obrigatoriedade do olhar que extrapole as fronteiras do fato e que o associe a fatos 

correlatos e os insira dentro do contexto social. Alguns pesquisadores da área de jornalismo, a 

exemplo de Fernando Resende, contestam este estilo essencialmente tecnicista pertencente à 

notícia e defende uma abordagem narrativa e contextualizada para qualquer relato jornalístico. 

Aqui não vamos entrar no mérito dessa discussão, o que pretendemos demonstrar é a 

fragmentação da própria notícia e a sua exposição isolada no tempo e no espaço sem haver 

complementaridade dos processos. O que ser percebe na cobertura da imprensa baiana sobre a 

pesquisa com células-tronco para tratar pacientes com doença de Chagas é que não há relação da 

matéria publicada num mês com a que foi divulgada num mês ou ano anterior. Perguntas que 

ficaram sem respostas numa primeira matéria são ignoradas na cobertura seguinte. Afirmações 

feitas num primeiro momento são negadas num instante posterior sem haver questionamentos. No 

texto da matéria ‘Bahia avança na cura do mal de Chagas’ encontramos a seguinte afirmação:  
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“Entre março e abril deste ano, a pesquisa da Fiocruz baiana com a doença 
provocada pelo barbeiro, o parasita Trypanosoma cruzi, estará sendo aplicada 
em 20 pacientes do Hospital Santa Izabel, a terceira entidade da Bahia que 
integra o IMBT” (Jornal A Tarde, 04 de janeiro de 2002). 

 

 Aproximadamente cinco meses depois, o jornal volta a divulgar uma matéria sobre a 

pesquisa afirmando que: 

 

“Uma nova esperança para pacientes com doença de Chagas pode estar surgindo 
nos laboratórios da Fiocruz na Bahia. A previsão de pesquisadores é de que 
ocorra, dentro de um mês, no Hospital Santa Izabel (Nazaré), o primeiro 
transplante de células-tronco em um paciente afetado pela fase aguda da doença. 
Os pesquisadores acompanharam cerca de 400 enfermos e já selecionam os 
pacientes que podem enfrentar a operação, que só depende da autorização do 
Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (Conep)” (Jornal A Tarde, 29 de junho 
de 2002). 

 

 Quando a matéria fala que ‘só depende da autorização do Conselho Nacional de 

Ética em Pesquisa (Conep)’ sugere ao leitor que se trata se apenas um ‘detalhe’, a autorização. 

Não há a preocupação de explicar questões como: que conselho é esse? O que é necessário para 

receber essa autorização? Desde quando foi feita a solicitação? Há a possibilidade do 

procedimento não ser autorizado? Por quê? Esses ‘detalhes’ esquecidos ou desprezados no 

processo de elaboração da matéria têm um reflexo substancial no desenvolvimento da pesquisa. 

Pode-se perceber pela declaração do médico Ricardo Ribeiro dos Santos. 

 

“É muito, muito difícil conseguir essas autorizações porque tudo que é novo 
gera ciúmes, tudo que é novo gera medo, apesar desses pacientes irem morrer 
mesmo. Você fala: pô, mas se vão morrer qual é o problema de eu tentar. Mas os 
caras acham que não, o medo disso é muito grande, achavam que eu iria 
transferir células e ia matar por arritmia. Então a gente teve durante um ano que 
batalhar mostrando experimentalmente que não teria problema do ponto de vista 
de complicação para eles autorizarem a gente fazer” (Entrevista de Ricardo 
Ribeiro dos Santos cedida em março de 2006). 

 

 Durante o período de espera pela autorização, onze dos quinze pacientes selecionados 

para a cirurgia morreram em decorrência da grávida da doença de Chagas, fato esse que foi 

ignorado pela mídia. Ainda com relação aos aspectos burocráticos que interferem no 
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desenvolvimento da pesquisa, Ricardo Ribeiro dos Santos destaca a questão de que no Brasil 

alguns aspectos bem particulares modificam os procedimentos. 

 

“Você tem que fazer uma certa pesquisa um pouco diferente do tradicional, 
porque nos Estados Unidos você precisa de um reativo, ou na Inglaterra, ou na 
Itália, você liga à noite para a firma e de manhã está na sua mesa no laboratório. 
Aqui no Brasil, quando você pensa em planejamento de projeto, você tem que 
fazer previsão para um ano. Então isso é muito caótico. Imagina você prever 
todo o seu material de consumo, de plástico, de reagente, com um ano de 
antecedência? Frequentemente você erra. Você não usa ou falta um certo 
material. Então o maior problema que eu vejo que dificulta a pesquisa no Brasil 
são as burocracias para você importar. Isso de material que é para pesquisa sem 
fins lucrativos, muitas vezes que não é para uso em humanos e que não vai gerar 
recurso nenhum. Existe uma burocracia terrível para proceder isso. Atualmente 
nessa área de célula-tronco você tem dois órgãos que dificultam esse processo. 
Um é a Anvisa que é uma agência de vigilância que ela complica tudo. Qualquer 
reagente eles retêm até conseguir liberar, então é uma burocracia, mesmo que 
não seja para uso humano, se for para uso humano então desista. Agora mesmo 
para uso em animal eles já complicam a importação do reagente para liberar. Às 
vezes você perde a validade do reagente porque não põe gelo etc, tinha que estar 
a menos de 20º, não colocaram gelo seco. E o Conep que dificulta muito os 
projetos, então eu tenho um projeto de fígado aprovado aqui na Bahia, que a 
gente está fazendo, já fez vinte casos, está indo bem. Daí um grupo do Rio 
entrou com o mesmo projeto, o protocolo eu que mandei e tudo, o Conep 
começou tudo de novo até agora não deu parecer. Que absurdo é esse... e às 
vezes vem com parecer negativo que foi para outro referir que não conhecia o 
projeto e dá um parecer negativo e a coisa atrasa mais e mais né. Então isso tem 
sido um fator preocupante para a evolução da pesquisa, mas o Conep de 
qualquer forma ele é um órgão que não tem este poder de polícia. Ele seria um 
órgão moderador, um órgão regulador, vamos dizer, da pesquisa. Então se você 
tiver uma aprovação no seu comitê de ética local, que é soberano, e não quiser 
mandar para o Conep e não achar que é necessário passa, mas o Conep não 
gosta... então são entraves burocráticos que seguram a pesquisa, mas também 
não é a pior situação do mundo. Na Itália, a legislação exige que qualquer 
preparação de célula-tronco não basta ter as condições de sala, de cultura anti-
séptica, limpinha, bonitinha etc, você precisa ter condições GNP que são práticas 
de produção, boas práticas de produção. Então isso exige uma série de condições 
de laboratório e de manejo que encarece muito o exame, então uma sela que a 
gente prepara aqui, em duas horas já está voltando para o paciente, lá eles 
também estão com as células prontas em duas horas só que custa 3 mil euros 
cada partida dessas células, frequentemente você precisa de duas, três séries para 
um paciente, principalmente lá. Então isso está inviabilizando, pelo custo, a 
pesquisa em células-tronco, na Itália. Então a gente está fazendo muita 
colaboração, agora eu recebi um recurso enorme para montar um Instituto de 
Terapia Celular no São Rafael. São 3 milhões de euros” (Entrevista de Ricardo 
Ribeiro dos Santos cedida em março de 2006). 
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Em outubro de 2002, a TV Bahia veiculou no BATV, telejornal de maior audiência 

da rede, uma matéria falando da ‘técnica revolucionária para o tratamento da doença de 

Chagas’42. O texto da matéria é incisivo e afirma que ‘em novembro, trinta pacientes da Bahia e 

de Minas Gerais vão ser tratados com células do próprio corpo que serão capazes de gerar 

novos vasos e músculos cardíacos’43. Aqui também o mais importante não é apresentar elementos 

que expliquem o processo da pesquisa. A matéria ignora que o primeiro prazo estabelecido foi 

entre março e abril de 2002, o segundo em julho de 2002 e que novembro já era a terceira data 

programada. A cirurgia só foi realizada em junho de 2003, ou seja, um ano e meio depois de 

publicada a primeira matéria no jornal A Tarde. 

Mesmo dois anos depois da realização da primeira cirurgia, os dois principais 

veículos de comunicação do estado, TV Bahia e jornal A Tarde, ainda davam voltas num mesmo 

ponto, em busca dos aspectos revolucionários para ‘vender’ a notícia. O foco da matéria era ainda 

o pioneirismo do estado acrescido da realização do procedimento cirúrgico em outros pacientes e 

a utilização do transplante de células-tronco no tratamento de outras enfermidades. Vejamos, por 

exemplo, o texto da matéria veiculada no BATV, telejornal diário da TV Bahia/Rede Globo, no 

dia 10 de junho de 2005: 

 
“O cozinheiro Agnaldo Bispo, de 53 anos, foi o primeiro paciente a receber a 
terapia celular na 2ª etapa da pesquisa. Há 3 anos, ele contraiu a doença de 
Chagas através do inseto barbeiro. A doença destrói aos poucos o músculo do 
coração. Na sala de cirurgia do Hospital Santa Isabel, os médicos retiraram o 
líquido do osso da bacia, a chamada medula óssea, onde são encontradas 
milhões de células tronco que podem se transformar em qualquer tecido do 
corpo humano. 
 
Sobe som (Augusto Mota) - O líquido da medula óssea ele tem uma 
concentração muito maior de células tronco do que a gente encontra no sangue 
periférico, no sangue que circula nas veias. 
 
O líquido foi levado para o laboratório onde os pesquisadores separaram as 
células. Duas horas depois, o cozinheiro voltou para a sala de cirurgia. Através 
de uma artéria da perna, um catéter levou as células tronco até o coração. 
 
Augusto Mota - O que nós acreditamos pe que ela regenera o tecido cardíaco 
que foi lesado pelo processo inflamatório causado pelo trypanosoma que é o 
agente etiológico da doença de Chagas. 
 

                                                           
42 BATV, 15 de outubro de 2002. 
43 Idem  
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A Bahia é pioneira no mundo nesse tipo de técnica para o tratamento da doença 
de Chagas. Na primeira fase, 30 pessoas passaram pelo procedimento. Agora a 
pesquisa quer comparar o uso de células tronco com o tratamento convencional a 
base de remédios. Pacientes de São Paulo, Rio de Janeiro e outros 30 da Bahia 
vão receber o implante. 
 
Passagem - Seu Agnaldo foi um sortudo em estar participando desta pesquisa, 
mas num futuro bem próximo a terapia celular vai deixar de ser prioridade 
apenas para quem tem doença de Chagas. 
 
Ricardo Ribeiro - Acredito que até o fim do ano a gente comece a fazer células 
tronco em vários tipos de patologia, por exemplo no derrame cerebral, acidente 
vascular cerebral, em doenças do fígado crônicas, pacientes que estão na fila de 
transplante de fígado, em doenças oftalmológicas. 
 
A previsão dos médicos é que seu Agnaldo comece a sentir os efeitos da terapia 
nos próximos meses. O cozinheiro que antes tinha poucas chances de sobreviver 
já faz planos para o futuro. 
 
Agnaldo Bispo - Tomar minha cervejinha, ir pra minha praia, eu não vou mentir 
não. Ia pra minha praia, jogava a minha bolinha. 
 
Repórter - Voltar a viver? 
 
Agnaldo Bispo - Voltar a viver de novo, com fé em Deus”. 

 

Novas promessas foram feitas e novos prazos definidos, enquanto tantas questões 

ficaram sem respostas e outros tantos pontos que deveriam ter vindo à tona durante a cobertura 

ficaram esquecidos. 

  

c) Transferência de foco 

Quando faz uma análise a respeito da teoria do jornalismo, Traquina (2005) nos traz 

um pensamento de Bourdieu que aqui merece destaque. “Segundo Pierre Bourdieu, os jornalistas 

partilham estruturas invisíveis, ‘óculos’, através das quais vêem certas coisas e não vêem outra” 

(p.30). Aqui não nos interessa, a princípio, identificar as razões que levam o jornalista a enxergar 

mais um ponto que outro, mas o fato é que diante da cobertura da pesquisa aqui estudada eles 

demonstraram uma completa cegueira e uma incapacidade de enxergar a dimensão histórica do 

fato e situá-lo dentro de um contexto. Em alguns poucos momentos também nos deparamos com 

jornalistas mudos, que até enxergam outros pontos passíveis de contextualização, mas priorizam 

a novidade, o sensacional. 
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Um exemplo simples é que nenhuma matéria divulgada, fosse em formato de notícia 

ou reportagem, foi capaz de fazer uma comparação entre a pesquisa que originou a descoberta da 

doença de Chagas, em 1909, com a pesquisa com células-tronco no tratamento de chagásicos. Os 

pontos comuns e incomuns dessa história que ajudariam a compreender, inclusive, o 

desenvolvimento de pesquisas no Brasil e até um pouco da história das ciências biológicas e da 

influência das tecnologias no processo de descobertas. É só lembrar que a pesquisa se desenvolve 

dentro da mesma instituição que há quase 100 anos fez com que o Brasil fosse visto 

internacionalmente como um pólo produtor de ciência, a Fundação Oswaldo Cruz. Seria a 

oportunidade de referenciar a importância de Carlos Chagas para a história da ciência no Brasil, 

tendo sido indicado quatro vezes ao prêmio Nobel44. Ou ainda a relação entre ciência e tecnologia 

que transformou o campo científico nesses quase 100 anos, abordagem que possibilitaria, 

inclusive, apresentar ao público as incertezas científicas e as mudanças de paradigmas no 

decorrer da história, a exemplo da própria célula-tronco que possibilitou que órgãos antes tidos 

como incapazes de se regenerar, hoje fossem observados como passíveis de regeneração. Tais 

referências ajudariam o público a entender melhor o processo de desenvolvimento da própria 

ciência levando-o a perceber que as descobertas não acontecem por simples obra do acaso. 

Entretanto, uma abordagem dessa natureza implica na existência de profissionais que possuam 

uma compreensão mais ampla da ciência e do seu processo histórico, conhecimento que não se 

adquire a partir do material informativo disponibilizado nas redações ou simplesmente a partir de 

entrevista com a fonte da pesquisa, que muitas vezes está habilitada apenas a fornecer 

informações sobre o seu campo de conhecimento que não inclui a história da ciência. Os 

profissionais que realizaram a cobertura são graduados em jornalismo, sem especialização na área 

de jornalismo científico ou história das ciências, e responsáveis pela cobertura de assuntos 

variados. 

                                                           
44 Carlos Chagas teria sido indicado quatro vezes para Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. A primeira indicação 
oficial foi feita em 1913, por Pirajá da Silva. A segunda em 1920 , feita por H. Gouvêa. As outras duas teriam sido 
não-oficiais. Em 1921, Chagas estaria entre os cientistas mais cotados para receber o Nobel, mas as divergências 
internas da comunidade científica brasileira impediram o reconhecimento mundial do pesquisador. “En 1921 era 
propuesto para el Premio Nobel de Medicina, y cuando todo presumía que le sería otorgado, inconfesables 
influencias se interpusieron. El Instituto sueco se había dirigido a organismos científicos del Brasil recabando datos 
sobre su personalidad, sobre su obra, pero algunos sus propios compatriotas (increíblemente, entre ellos algunos no 
médicos, por lo tanto primariamente inhabilitados para juzgar el descubrimiento de la tripanosomiasis), lo 
desaconsejaron, siendo este año declarado desierto este codiciado lauro mundial" (SIERRA-IGLESIAS apud DIAS, 
disponível em: <http://www.datasus.gov.br/cns/documentos/Chagas.htm> Acesso em: 11 out.  2006) 
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A constatação acima, entretanto, não justifica a superficialidade da cobertura e a 

preocupação com a ‘reedição do inédito’. Preocupados em focar o novo, os jornalistas transferem 

o olhar do público para pontos distantes daqueles que efetivamente precisam ser observados. Na 

pesquisa em questão, o público é convidado a todo instante a testemunhar o pioneirismo da 

Bahia, o ineditismo do processo e a promessa de um futuro ainda mais revolucionário. Deixa-se 

de perceber fatos como o de que há aproximadamente trinta anos não existe investimento no 

desenvolvimento de uma droga nova no mundo para a doença de Chagas. A razão é muito 

simples: falta interesse da indústria farmacêutica.  

 A doença de Chagas está no grupo das doenças consideradas ‘muito negligenciadas’, 

ou seja, aquelas que atingem principalmente as populações dos países pobres do terceiro mundo. 

Não há interesse, das grandes indústrias, de investir em pesquisas que vão beneficiar uma gama 

da população mundial que não é capaz de possibilitar o retorno financeiro à indústria. As 

pesquisas ficam restritas às instituições que funcionam em parceria com governos e organismos 

não governamentais. Essa é uma realidade reconhecida pelos próprios pesquisadores: 

 

“Há trinta anos que a gente não tem o desenvolvimento de uma droga nova 
porque doença de Chagas é uma doença que ocorre no pobre e não existe um 
interesse da indústria de investir muito nisso. Então é uma doença que a gente 
chama de doença órfã, que não tem muito o que fazer” (Entrevista de Ricardo 
Ribeiro dos Santos cedida em março de 2006). 

 

Uma visão multidisciplinar deste problema, envolveria a divulgação da situação 

social e econômica das pessoas contaminadas e das que ainda vivem nas áreas endêmicas do país. 

O transplante com células-tronco pode vir a ser uma possibilidade de tratamento para milhões de 

doentes crônicos, ou seja, aquelas que atingiram as fases 3 ou 4 da doença, mas hoje o único 

tratamento é o transplante cardíaco que não atende a essa população por questões mais 

econômicas que científicas.   
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“A gente tem muita dificuldade de transplante no chagásico. Primeiro, porque 
nas áreas endêmicas da doença não se faz transplante. Segundo, o chagásico 
sendo um indivíduo sem recursos, também não se recomenda fazer transplante 
porque para transplante a condição sine qua non é que você tenha condição de 
pagar o medicamento que você vai tomar pro resto da vida ou alguém estar 
pagando por isto, então esse é um outro nível de dificuldade, e o terceiro 
problema que você tem com transplante na doença de Chagas é que você tem 
que usar drogas imunosopressoras, que vão suprimir a resposta imunológica, 
suprimem a defesa, e freqüentemente você tem nesses indivíduos, por causa 
dessa  supressão para não ter rejeição, uma reagudização da doença, então a 
infecção piora muito. 
 

 Outro ponto é que o transplante cardíaco é uma técnica extremamente cara e que não 

é aplicada em massa, sendo assim pouco utilizada no tratamento de chagásicos crônicos. Na 

Bahia, por exemplo, não existe estrutura para a realização de transplante de coração, o resultado é 

que esses pacientes acabam morrendo. Nenhum dos dois veículos estudados abordou, sequer 

superficialmente, esse problema.   

Em todo o processo de cobertura também se ignorou a relação da doença com o 

déficit habitacional em muitas regiões do país, regiões essas que coincidem com as áreas onde há 

a maior incidência de pessoas contaminadas pelo Trypanosoma cruzi. O barbeiro, responsável 

pela transmissão da doença em humanos, habita as frestas das casas, principalmente na zona 

rural, e durante a noite sai em busca de alimento, o sangue humano. Em uma das matérias 

publicas pelo jornal A Tarde chegou a se tocar nessa questão ao se transcrever a declaração do 

pesquisador Ricardo Ribeiro dos Santos. 

 

“‘O mal de Chagas é uma doença que tem a ver com o aspecto econômico-social da 
população. O que se reflete nas suas condições de moradia, uma vez que o barbeiro, 
inseto responsável pela transmissão da doença ao homem, habita casas de taipa. Por isso, 
conforme acentua o médico Ricardo Ribeiro dos Santos, a terapia testada não é solução 
do problema. “Estamos cuidando do que a doença produziu. Mas o problema é um caso 
de saúde pública e com causa social, em função da precariedade de habitação em que 
vive a população de baixa renda. Os investimentos nessas áreas têm que ser constantes, 
principalmente no controle do barbeiros’, destaca” (Jornal A Tarde, 19 de junho de 
2003). 

 

O texto constitui o parágrafo final da matéria. Aqui se evidencia que o jornalista não 

ignora o problema e nem a relação, mas na hora de ordenar as informações da matéria a partir do 

fato mais importante e do ponto mais importante desse fato despreza o dado sócio-econômico e o 

seu impacto e valoriza o ineditismo. 
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d) Dupla realidade 

A cobertura dos principais veículos da Bahia, um deles responsável inclusive pela 

divulgação da pesquisa fora do estado, como é o caso da TV Bahia afiliada a Rede Globo, 

caracteriza-se assim por uma abordagem pautada no ineditismo, de notícias fragmentadas e 

descontextualizadas histórico e socialmente. São tais características que possibilitam a construção 

de uma realidade da pesquisa na mídia distinta da realidade dos laboratórios e que distancia ainda 

mais o público do campo da ciência. Quando Bruno Latour (1998) mergulha na realidade dos 

laboratórios e utiliza a sociologia do conhecimento para apresentar a atividade científica como 

processo social, ele busca derrubar as muralhas que afastam a ciência do público. Ao 

mergulharmos na realidade construída pelos meios de comunicação no processo de divulgação da 

pesquisa com células-tronco para tratar paciente com doença de Chagas o que se percebe é um 

processo inverso onde os muros que cercam o campo científico são erguidos cada vez mais altos. 

Latour (1998) acompanha a rotina dos laboratórios e destaca características deste 

universo que não chegam ao alcance do público em geral, a exemplo das incertezas, riscos, 

relações políticas e sociais que permeiam qualquer atividade humana. Dessa forma, retira a 

ciência do campo da neutralidade e do positivismo e a insere no campo das disputas políticas, dos 

interesses sociais e econômicos e da subjetividade humana. Seguindo um caminho inverso, os 

meios de comunicação constroem uma realidade pautada numa ciência deslocada no tempo e no 

espaço, fruto de idéias geniais e responsável por feitos revolucionários capazes de minimizar os 

sanar as agruras humanas. No caso da pesquisa aqui em estudo, os meios de comunicação 

sugeriram que a ciência estava possibilitando a cura de um mal até então tido como incurável, 

graças a um trabalho inédito e revolucionário desenvolvido na Bahia, e que em pouco tempo esse 

tratamento estaria disponível para a população através do Sistema Único de Saúde – SUS. Não 

foi preciso viver a experiência de Latour, de acompanhamento diário da rotina dos laboratórios, 

para perceber que estávamos diante de duas realidades, a dos laboratórios e a dos meios de 

comunicação. Uma das primeiras características dessa dupla realidade é o fato dos resultados da 

pesquisa não avançarem na mesma velocidade das informações divulgadas pela imprensa 

nacional. 

Em 2001, o pesquisador italiano Piero Anversa publicou um trabalho onde relatava o 

uso de células-tronco de medula óssea no enfarte de ratinhos, que serviu como base para futuras 

investigações. O uso destas células-tronco em ratos fazia com que a lesão do coração melhorasse 
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de forma significativa. Na Bahia, a Fiocruz já tinha em seu biotério, um dos maiores da América 

Latina, o modelo em camundongo da doença de Chagas crônica e, imediatamente, já em 2001, os 

pesquisadores da instituição começaram a testar o que a células-tronco de medula faziam nesses 

ratinhos. Quase dois anos depois, em 2003, esta terapia já havia sido testada em mais de 1000 

animais e se confirmava uma melhora na inflamação do coração.  

 

“Durante esta fase, os ratinhos são acasalados entre irmãos e depois de vinte e 
tantas gerações você tem como se fossem irmãos gêmeos, então se pode 
transferir células de um para o outro que não rejeita é como se fosse um mesmo 
animal, mesmo que você pegue de dois é como se fosse de um mesmo indivíduo. 
Isso permitiu simular uma situação dos pacientes chagásicos de serem tratados 
com as células deles mesmos” (Entrevista de Ricardo Ribeiro cedida em março 
de 2006).  

 

 Os pesquisadores deduziram que a terapia poderia se traduzir num tratamento para 

pacientes graves. Mas quem seriam os beneficiados por este tipo de tratamento? Para os 

pesquisadores, seriam  pacientes que geralmente têm falta de ar às vezes só de falar ou então 

perdem o ar com exercícios mínimos, como  tomar banho, trocar ou vestir uma roupa. São 

indivíduos totalmente alijados do convívio familiar e social e afastados do trabalho, aposentados 

e totalmente sem qualidade de vida.  

 Diante deste quadro e buscando como objetivo a melhoria da qualidade de vida, é que 

após os dados experimentais obtidos com ratinhos em laboratório, a equipe do Dr. Ricardo 

Ribeiro dos Santos, em parceria com pesquisadores do Hospital Santa Izabel, na cidade de 

Salvador, iniciou os testes em humanos. Para isso, foi necessário que a equipe se submetesse a 

um protocolo, enviado a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, para que este aprovasse a 

realização das cirurgias. Os transplantes foram autorizados depois de um ano, justamente porque 

havia dúvidas quanto ao uso de células-tronco em transplantes e o receio de que as conseqüências 

da intervenção cirúrgica fossem desastrosas. Mas desastrosa foi a espera pela aprovação, pois 

durante esse período, doze meses, dos quinze pacientes selecionados apenas quatro sobreviveram. 

Nenhum veículo trouxe essa realidade à tona, ninguém enfocou o processo burocrático necessário 

e as suas conseqüências. Somente em junho de 2003, o transplante foi realizado num paciente 

extremamente grave, que sentia problemas respiratórios com a realização de esforços 

mínimos. Em seguida, a terapia foi utilizada em trinta pacientes, que foram acompanhados 

durante um ano. A melhora foi percebida exatamente no quesito condição do coração como 
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bomba, conhecida por fração de ejeção. Destes trinta pacientes, ocorreram três óbitos, mas, de 

acordo com os pesquisadores, não relacionados com problemas da cirurgia, mas em 

conseqüências das agressões ao corpo já provocadas pela doença de Chagas.  

 O passo seguinte foi o desenvolvimento de um projeto envolvendo 300 pacientes 

chagásicos de todo o Brasil, sob coordenação do grupo de pesquisadores da Bahia, apoiado pelo 

Ministério da Saúde, onde metade receberia a célula-tronco e outra metade não. Tanto médicos 

como pacientes não saberiam quem iria receber injeção de células-tronco. Trata-se de uma 

metodologia conhecida por duplo cego, onde é feito um sorteio na hora da preparação destas 

células. O único grupo que sabe é aquele que está separando e injetando as células-tronco nos 

chagásicos. O projeto é multicentro porque envolve 16 instituições do país. O Dr. Ricardo 

Ribeiro ainda explica que somente depois desse trabalho, com duração estimada em 3 anos, 

poderá haver uma avaliação da eficácia do método. 

 

“Vai poder dizer ainda com restrição porque eu acho que muito desses pacientes 
eu gostaria de injetar células de novo e vamos injetar porque isso não é um 
tratamento como a gente tem com medicação, com uma droga, que é uma 
questão de dose e efeito, ele é quase que um tratamento a la carte, porque a 
médula de cada paciente é diferente, varia com a idade, varia com as condições 
de saúde deste indivíduo, varia com outras infecções que ele teve ou não, varia 
com droga, uma série de coisas, então você não tem um sistema, 'tirei a célula da 
medula e transferi'. É tudo igual? Não. Não é tudo igual. Qual a melhor célula 
que transfere condições para o coração? A gente ainda não sabe. Tem lá as 
hipóteses, tem algumas características de roupinhas dessas células que você acha 
que é importante, mas ainda não está definido de forma terminal qual é aquela 
que faz um efeito” (Entrevista de Ricardo Ribeiro cedida em abril de 2006).  

 

 O Dr. Gilson Feitosa, que faz parte da equipe do Hospital Santa Izabel e também 

participa da pesquisa, destaca ainda que após essa segunda fase ainda há outras questões que 

precisarão ser abordadas e outros caminhos precisarão ser estudados. 
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“Esse trabalho mesmo de 300 pacientes, isso aí vai levar uns três anos, agora 
esse trabalho tem a probabilidade de dar uma resposta mais afirmativa porque 
estará sendo comparado a um placebo de maneira adequada, não dará todas as 
respostas porque, pra você entender, nós estamos fazendo de uma maneira, é a 
maneira que nós achamos que provavelmente é a melhor, mas é uma só maneira, 
estamos fazendo todos da mesma maneira, e aí vamos ver se é melhor do que o 
outro, do que não fazer nada, se for melhor haverá um outro passo, é ver que 
maneiras variáveis existirão para aperfeiçoar o que nós estamos fazendo e é 
assim que se faz o conhecimento médico” (Entrevista de Gilson Feitosa cedida 
em abril de 2006).  

 
Essa era a realidade dos laboratórios, mas não a apresentada pelos principais veículos 

de comunicação da Bahia. Enquanto os pesquisadores mostravam que o método não trazia efeitos 

colaterais e que se apresentava com alternativa para melhorar a qualidade de vida dos pacientes 

chagásicos crônicos, a imprensa associava o método de terapia celular com a cura da doença. Um 

dia após a realização da primeira cirurgia, a TV Bahia divulgava uma matéria destacando o 

pioneirismo da cirurgia e estipulando o prazo de dois meses para se comprovar a eficácia do 

tratamento. A matéria foi veiculada no dia 18 de junho de 2003 e até hoje, quase três anos depois, 

essa eficácia ainda não pode ser comprovada, afinal a pesquisa ainda está em andamento. Os 

pesquisadores envolvidos com a pesquisa fazem questão de destacar a importância da divulgação 

por parte da imprensa e não apenas entre os pares, mas ressalta os riscos de uma cobertura 

inadequada. 

 

“A divulgação de pesquisas científicas se dá em dois meios diferentes: o meio 
científico e o meio leigo. Nós sempre temos o cuidado, ao divulgar os resultados 
no meio científico, de sinalizar para as limitações dos estudos (mesmo que estas 
limitações sejam, por exemplo, o tempo relativamente curto de seguimento dos 
pacientes tratados). Essa divulgação é importante pois os dados passarão pelo 
‘crivo’ da comunidade científica, com as críticas e sugestões indispensáveis ao 
bom andamento da ciência. Já a divulgação no meio leigo, à qual também sou 
favorável, essa deve ser feita com muita cautela, pois pode criar uma expectativa 
na população que não pode ser atingida. Isso pode ter reflexos negativos na 
relação entre comunidade leiga e os pesquisadores” (Entrevista de Augusto Mota 
cedida em 25 de junho de 2006). 

 

O Dr. Gilson Feitosa aponta exatamente os problemas provocados por essa distorção 

da realidade da pesquisa feita pelos meios de comunicação. 
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“Eu acho que houve muitas coisas positivas nessa divulgação ampla. Eu 
confesso que eu pessoalmente se fosse o responsável, o único envolvido com a 
pesquisa, isso estaria muito distante do que foi porque eu mantenho um low 
profile pra essas coisas. O Dr. Ricardo Ribeiro é muito mais entusiasmado, 
talvez, comunicativo e vai realmente... Acho que houve benefícios em ter 
alguém com essa atitude assim porque divulgou-se amplamente no país, as 
pessoas tomaram conhecimento, para o meio foi bom porque as pessoas não 
sabiam que era possível aqui na Bahia fazer isso e assim aqui se tornou 
conhecido do público. O nosso interesse sempre foi a comunidade científica, 
mas é interessante que o público saiba e isso veio através dessa atitude. Um ou 
outro malefício eu acho que pode ter ocorrido na medida em que talvez... porque 
foram tantas reportagens, tantas notícias, que nós identificamos uma vez ou 
outra, uma notícia que se dava a idéia assim de que se achou a cura para a 
doença e isso não é verdade e isso pode ter trazido para algumas pessoas uma 
falsa esperança que não é tarefa do médico criar. Então é possível que algumas 
pessoas tivessem se agarrado a isso e tivessem tido uma frustração de ver que 
não é bem assim, é tudo incipiente ainda, tudo dentro de um mecanismo muito 
rigoroso de controle, etc, bom, então tem o pró e tem o contra, tem o lado 
positivo, tem o lado negativo. Eu acho que é preciso dar o encaminhamento na 
medida exata das coisas e a medida exata das coisas é que há uma esperança 
razoável, bem fundamentada em animais de experimentação de que benefícios 
possam ser colhidos com essa técnica em seres humanos, mas é preciso 
comprovar que seja assim, é preciso descobrir a melhor maneira de fazer, que 
pode não ser a que nós estamos fazendo, e tudo isso leva muito tempo e é muito 
esforço” (Entrevista do Dr. Gilson Feitosa cedida em abril 2006). 

 

O Dr. Ricardo Ribeiro traz um dado novo a essa discussão, a responsabilidade social 

da divulgação científica, mas evidencia alguns dos problemas provocados por essa realidade 

forjada pela mídia. 

 

“É preciso acreditar que a divulgação da sua pesquisa é um direito do 
contribuinte. Porque toda essa grana veio do contribuinte, direta ou indireta. 
Toda essa doação, todo esse recurso você deve contas a quem financia. Então 
quando diz que o governo, não é o governo, é o povo. Então eu tenho uma visão 
de não ficar em cima, dentro de uma torre de marfim e prestar contas de uma 
forma bem clara e acessível, porque não adianta você usar uma linguagem que 
não tenha tradução para se comunicar com o povo. Eu acho que a mídia ajudou 
muito, principalmente na divulgação da coisa, mas ao mesmo tempo ela deu uma 
demanda e uma falsa expectativa para uma série de doenças que você ainda não 
tem solução nem com célula-tronco, nem com coisa nenhuma, e a gente perde 
um tempo de responder e-mail, de dar uma satisfação a essas comunidades, de 
que não está sendo feito ou de que está sendo feito, como está sendo feito, muito 
tempo” (Entrevista de Ricardo Ribeiro dos Santos cedida em março de 2006). 

 

 O depoimento do Dr. Ricardo Ribeiro faz referência aos casos de médicos que se 

aproveitaram da disseminação de informações imprecisas sobre células-tronco para comercializar 



 

 

96

 

a ‘célula-tronco em pó’. Acreditando que a célula-tronco já é aplicada com eficácia no tratamento 

de diversas doenças antes tidas como incuráveis e não entendendo o funcionamento do processo, 

muitas pessoas foram enganadas e chegaram a pagar até R$ 2.300,00 pelo tratamento com as tais 

‘células-tronco em pó’. O charlatanismo foi denunciado no dia 22 de fevereiro de 2006, pelo 

Jornal Nacional, da Rede Globo, que, compreendendo a responsabilidade diante da falta de 

informação do público e expectativas geradas pela própria emissora, veiculou, dias depois, uma 

reportagem mais sóbria sobre o tema, sem os típicos jargões que reforçam o ineditismo e 

esvaziam a contextualização. Em maio do mesmo ano, tendo como referência um congresso 

realizado no Rio de Janeiro, a TV Globo voltou a veicular uma matéria sobre o tema e manteve a 

sobriedade da análise não deixando, entretanto, de estabelecer prazos para conclusão de 

processos. É importante ressaltar que o problema não está nos prazos que se estipula, mas na falta 

de análise desses prazos e de um acompanhamento para saber se serão realmente cumpridos. 

 Centrada na especulação, preocupada em divulgar prazos e em ressaltar o ineditismo 

a cobertura jornalística da pesquisa não mergulha no universo político, social e econômico que 

cerca o desenvolvimento do trabalho. O público está distante de saber das negociações feitas, dos 

acordos estabelecidos, dos financiamentos recebidos, das incertezas do processo que alteram os 

prazos, dos riscos da pesquisa que entravam a sua aplicabilidade ou das subjetividades humanas 

que influenciam nos resultados.   

 

3.2.1 E o que pensam os jornalistas?  

 

 Três jornalistas, envolvidos no processo de divulgação da pesquisa com células-

tronco para tratar pacientes com doença de Chagas, foram entrevistados a fim de que se pudesse 

entender, a partir de quem produz45 a notícia, como se dá a realização do trabalho de divulgação e 

os motivos de uma cobertura jornalística com as características aqui apresentadas. Antes de 

iniciar a análise, é preciso deixar claro que foi feita a opção de preservar o nome dos 

profissionais, assim como o veículo de comunicação a que pertencem, já que o objetivo do 

trabalho não é apontar as deficiências do jornalista A ou B, mas investigar como se dá o processo 

                                                           
45 Ao utilizar a expressão ‘produz a notícia’ não estamos atribuindo qualquer juízo de valor ao processo, mas 
adotando a linha de análise do jornalismo que percebe a atividade como essencialmente discursiva e que todo 
discurso se dá através de um processo de construção. Produzir a notícia não quer dizer distorcê-la ou inventá-la, mas 
transformar o fato em um texto jornalístico.  
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de divulgação científica no estado a partir do estudo de caso de uma pesquisa científica que teve 

repercussão em todo o mundo. Para diferenciar os discursos, vamos nos referir aos entrevistados 

como jornalista X, Y e Z. 

Os profissionais entrevistados foram unânimes em apontar a prestação de serviço 

como objetivo principal da cobertura jornalística. Para eles, o mais importante no processo de 

divulgação é informar a população da existência de um novo recurso para o tratamento da 

enfermidade. Eles entendem que prestar o serviço significa dizer que o tratamento existe, quem 

pode ser atendido e em quanto tempo vai estar disponível no Sistema Único de Saúde – SUS. 

Entretanto, eles consideram a preocupação com o produto notícia tão importante quanto a 

prestação do serviço. Quando questionado sobre o que desperta o interesse dos meios de 

comunicação pela cobertura da pesquisa, se o produto notícia ou a prestação do serviço, o 

jornalista Y responde: 

 

“Eu acho que é um pouquinho das duas coisas porque ele é noticiável à medida 
que ele presta um serviço nesse tipo de reportagem, nesse tipo de matéria da área 
médica, de pesquisa científica e avanço de medicina. Então nesse caso eu acho 
que nos dois, o interesse jornalístico passa por esses dois lados”. 

 

O jornalista X traz nas respostas da entrevista o mesmo discurso que deu o tom das 

matérias e reportagens sobre o assunto: “... o que a gente tentou fazer foi mostrar o lado 

revolucionário da medicina”. Ele acredita que a preocupação maior dos meios de comunicação 

no processo de divulgação da pesquisa está com a prestação do serviço e atribui ao critério de 

noticiabilidade uma preocupação secundária. Entretanto, na elaboração discursiva, o jornalista 

traz impregnada a preocupação que acompanha os profissionais na prática diária: o fato enquanto 

notícia. 
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“(...) a gente achou que aquilo que estava surgindo, aquela novidade que estava 
surgindo naquele momento, era uma coisa que no futuro ia trazer muitos 
benefícios para quem sofre, principalmente, com a doença de Chagas, que é uma 
doença comum, principalmente aqui no Nordeste. Então, aquilo era uma 
notícia boa para o futuro, já estava de alguma forma acontecendo, sabe, com 
os tratamentos bem animadores, com perspectivas bem animadoras, então a 
nossa intenção foi prestar um serviço para a população que sofre desse mal, não 
tenho os números agora, mas o Nordeste era campeão, era não, é ainda campeão 
de doença de Chagas. E as células-tronco estavam sendo, naquele momento, 
uma coisa muito aguardada com expectativa e muita esperança também para 
curar esse doença. Acho que foi esse o caminho que a gente tentou mostrar: que 
estava existindo uma esperança grande de cura dessa doença, através de uma 
pesquisa que estava sendo desenvolvida aqui na Fiocruz”.  

 

Os mesmo elementos textuais permeiam a argumentação do jornalista Z, entretanto, 

ele traz um dado novo ao discurso, a influência da rotina produtiva no processo de construção da 

notícia: 

 

“Eu acho que assim, quando a gente sai para fazer a matéria a intenção, o grande desejo 
do jornalista, enquanto a pessoa na linha de frente para realizar a matéria, para trazer a 
matéria, é prestar esse serviço. É fazer com que as pessoas conheçam que existe esse 
serviço, que existe uma esperança para elas, para quem tem interesse, quem tem a 
doença, precisa de um tratamento, precisa dessa esperança de cura. Agora ao longo do 
caminho existem outros aspectos que a gente tem que respeitar que a questão de tempo 
de exibição da matéria. A gente está falando, no meu caso especificamente, de matéria 
que foram exibidas em um jornal de pouco mais de 15 minutos, que o noticiário da noite, 
o BATV, ainda que seja o Bahia Meio Dia é um jornal que não tem mais que meia hora, 
35 minutos, vamos colocar por aí, e que tem todo um critério de tempo, então as 
reportagens são bem menores, são mais reduzidas, então nesse caso das matérias feitas 
para os jornais locais tem essa questão de tentar de alguma forma noticiar, mostrar o 
ineditismo, como você falou, mostra o que é novo, e fazer com que as pessoas saibam 
que existe aquele serviço. Agora, pela questão do tempo, eu, sinceramente, acho que fica 
muito mais em cima da notícia. Fica muito mais em cima de mostrar as pessoas, olha 
existe isso, é assim... assim... assim, do que você pode ter acesso dessa forma ou dessa, 
pela questão tempo. Agora existem situação em que, é o caso dos documentários, é o 
caso do Globo Repórter, programas de tamanhos bem maiores que têm essa 
possibilidade de avançar um pouco mais, de fazer as duas coisas com total sucesso, total 
qualidade dentro do que interessa as pessoas”. 

 

 Outro elemento trazido à tona pelos jornalistas entrevistados é a construção do texto 

jornalístico. A preocupação central de todos é com a forma que se vai contar a história para que o 

público entenda. Para os jornalistas entrevistados, a compreensão da ciência restringe-se ao 

entendimento do texto que explica o produto da pesquisa, como destaca o jornalista X: 
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“Imagina você pegar uma revista especializada em medicina para a população 
que não estudou muito entender. Não vai entender nunca. Então eu acho que 
falta padronizar um pouco ou tornar acessível essa linguagem científica, do 
mundo acadêmico, fazer isso de uma forma digerível para a população, fazer 
com que ela entenda mais, e aí sim, aí os meios de comunicação podem dar uma 
contribuição grande. Imagina se a gente pudesse fazer um treinamento para o 
cientista, assim ‘olha, você não pode falar desse jeito’”. 

 

Em momento algum, os jornalistas conseguem sair do foco da pesquisa enquanto 

produto, não se pensa no processo ou nas questões sociais, políticas, econômicas ou históricas 

associadas a ele. O jornalista Y chega a apontar o acompanhamento do processo de 

desenvolvimento da pesquisa como um problema: 

 

“Eu acho que para o grande público isso aí é temeroso. Seria o necessário se 
houvesse uma compreensão, uma capacidade de compreensão que às vezes até 
pelo pouco tempo da TV e pela linguagem geral que a gente tem que dar, a gente 
talvez tivesse um sentido inverso, provocasse uma corrida e uma esperança falsa 
nessas pessoas, então eu acho que tem que ter muito critério na divulgação disso, 
né, Porque se você tem, por exemplo, uma revista específica da área médica, 
você tem um programa específico que possa discutir isso, tudo bem, mas você 
jogar na grande mídia um negócio numa fase inicial que pode não ter o resultado 
esperado, não sei, acho que é meio perigoso em algumas situações, em outras 
talvez não, mas eu acho que nesses casos aí em que você está tratando de dar 
esperança a pessoas que podem viver ou morrer a gente tem que trabalhar com 
produto e com muita cautela”.  

 

A resposta mostra exatamente a compreensão ingênua do próprio profissional. Ele 

acredita que a pesquisa já é um produto finalizado. Não percebe que é preciso percorrer ainda 

muitos caminhos até o alcance de resultados passíveis de serem considerados definitivos e sem 

esse nível de percepção estabelecem as suas verdades e constroem uma outra realidade a partir da 

notícia. Não há um direcionamento proposital para induzir o público a acreditar numa realidade 

forjada, pelas entrevistas o que se percebe é que o jornalista acredita na realidade que está criando 

e desconhece a realidade dos laboratórios. Eles também demonstram desconhecer as 

subjetividades do campo científico. A questão humana só é mencionada quanto do jornalista X 

enfoca a disputa de vaidades: 

 

“O mundo científico também é um mundo meio assim, não sei estou sendo irresponsável 
em estar falando isso, mas eu percebo que eles também têm muita necessidade de 
mostrar e de aparecer, e eles brigam entre eles... Olha se o nosso meio é um meio de 
muita disputa, o mundo científico é muito maior essa disputa. É uma coisa assim que a 
gente percebe. O cientista quando tem uma coisa que é exclusiva, ele esconde de todo 
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mundo, não é? Para na frente aparecer sozinho. Quando ele está fazendo uma coisa em 
grupo, eles ficam disputando ali quem vai ocupar o espaço na mídia e isso atrapalha 
muito. Acho que há nos meios de comunicação uma certa precipitação em divulgar esses 
assuntos antes dos resultados práticos aparecerem, isso realmente existe, a gente vê a 
todo momento aí, principalmente nessa área de células-tronco, que está todo mundo se 
arvorando aí, a célula-tronco daqui a pouco vai ser “o cálice milagroso”, para curar tudo 
que é doença, qualquer espécie de câncer, daqui a pouca a célula-tronco vai estar 
curando, e não é bem assim. No caso da doença de Chagas, já havia um resultado, já 
havia sim um prenúncio de que aquilo estava dando certo”. 

 

Quanto aos problemas no processo de cobertura, como a falta de acompanhamento 

dos prazos estabelecidos, o jornalista X atribui à falha humana, mas do jornalista e não do 

cientista. 

 

“À falha humana, à falta de perseverança, interesses. Interesses eu falo assim: a quem 
interessa uma denúncia, a quem interessa, por exemplo, um tratamento para curar a 
doença de Chagas... é muita gente, entendeu? São muitos laboratórios, do outro lado, há 
muitas prefeituras, há muitos políticos, administradores, quer dizer, eu acho que a 
imprensa se deixa levar por pressões também em algum momento desses, por um lado. 
Por outro lado se deixa entrar em uma veia de esquecimento que é uma coisa terrível, 
canso de fazer matérias aí que depois eu não sei o fim, porque eu não volto mais àquele 
assunto. Eu tenho culpa, porque acabo esquecendo, esquecendo até de cobrar da empresa 
que eu trabalho: “Nós fizemos isso em tal período e está na hora de a gente voltar lá” 
Dificilmente a gente faz isso. Eu acho que esse é um pecado que todos nós cometemos, 
parece que é cultural na imprensa brasileira de não dar continuidade, de não dar 
acompanhamento àquilo que o próprio jornalista deu início, ou denunciou, ou divulgou 
pela primeira vez e nunca mais voltou ao assunto... é um mal”. 

  

Quando questionados sobre a responsabilidade dos meios de comunicação no 

processo de alfabetização científica da sociedade, os jornalistas entrevistados associam a idéia de 

alfabetização ao de compreensão de termos técnicos. Quanto a responsabilidade, as opiniões são 

distintas. O jornalista X atribui aos cientistas o papel de educadores: 

 

 “Eu acho que os cientistas é que têm esse papel. Os meios de comunicação eles 
são o veículo, mas o jornalista não vai ter nunca o embasamento científico para 
poder educar a população. Eu acho que deveria existir uma parceria. O mundo 
científico com os meios de comunicação.  

 

Já o jornalista Y assume a responsabilidade e defende um empenho maior dos 

jornalistas nesse processo: 
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“Nós temos esse papel, uma das funções da gente é ensinar. Aí a gente vem pela 
prestação de serviço, que a gente sabe hoje em dia que nessa área daí tem que 
trabalhar junto, educação e saúde, e a gente está ali para dar essa base, de levar 
as pessoas... que a gente tem o poder de levar a um maior número de pessoas de 
uma forma muito rápida, de uma forma muito instantânea, então é função da 
gente sim e é isso que nessas reportagens tem que ter a preocupação, da 
novidade mais da prestação, eu volto nessa questão. Isso é novo, mas para 
chegar a isso você tem que seguir esse passo a passo. É função da gente, a gente 
tem essa obrigação de prestar esse serviço. É obrigação, é papel nosso”.  

  

O jornalista Z também defende que o jornalista tem que ter esse comprometimento 

com o processo de alfabetização científica, mas também acredita que os meios de comunicação 

funcionam como instrumento nesse processo, um instrumento a serviço da ciência: 

 

“O papel da gente é esse, ajudar as pessoas, é mostrar. É claro, a gente não tem o 
conhecimento, busca nas nossas fontes o conhecimento, para tentar passar para essas 
pessoas o que está acontecendo, o que está sendo feito, o que está sendo pesquisado, o 
que está sendo investigado, o que é que é novidade, o que pode ajudar, o que não pode, e 
a gente está aqui mesmo é para transmitir para as pessoas isso, com a ajuda das nossas 
fontes, com a ajuda dos cientistas, com a ajuda dos médicos, a gente é só mesmo um 
instrumento dessas pessoas que estão envolvidas nessas pesquisas, nesses trabalhos”. 

 

Mais uma vez, os jornalistas deixam transparecer a idéia que têm sobre o campo 

científico mesmo sem um questionamento direto sobre o que é ciência. Essa foi uma pergunta 

que preferimos não fazer já que para os próprios cientistas, filósofos e historiadores da ciência 

essa não é uma resposta simples de ser elaborada. Entretanto, podemos, a partir das respostas 

aqui apresentadas, listar algumas das características apontadas pelos jornalistas como 

pertencentes à atividade científica. A primeira delas é a ciência como bem maior a quem o 

jornalismo deve servir como instrumento de divulgação, a outra é a ciência como campo 

essencialmente técnico cuja compreensão depende exclusivamente do entendimento dos jargões 

pertinentes à área. Os jornalistas também acreditam que os assuntos relacionados à ciência só 

merecem chegar até o público quando geradora de produtos e através deste, nunca isoladamente, 

ou seja, a ênfase na ciência aplicada e o esquecimento da ciência básica. A realidade da ciência 

então apresentada está restrita a sua capacidade de gerar produtos de interesse público e assim 

cabe ao jornalismo científico prestar o serviço à sociedade informando a existência do produto e 

como obter acesso a ele. Dentro dessa perspectiva, os jornalistas são unânimes em responder 

positivamente ao questionamento se a imprensa conseguiu deixar claro para a população o que é 
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a pesquisa com células-tronco para tratar pacientes com doença de Chagas. O jornalista X atribui 

o sucesso da cobertura a capacidade que os jornalistas tiveram de traduzir conceitos: 

 

“Acho que houve boa vontade tanto do cientista quanto da imprensa, da 
televisão. Está na hora da gente fazer isso, está na hora de a gente dar essas 
esperanças para pessoas. A avaliação foi que sim. O repórter tentou fazer isso e 
conseguiu. Houve essa parceria no momento em que eles tentaram facilitar e 
entenderam que essa linguagem precisa ser uma linguagem acessível. Nós não 
poderíamos fazer isso na televisão de outra maneira. Sempre temos que fazer 
dessa forma mesmo. Transformar aquela coisa que é científica, que é num 
primeiro momento de difícil entendimento, numa coisa palatável, que as pessoas 
consigam entender, que a minha mãe consiga entender, que estudou pouco, se eu 
não fizer que ela entenda não adiantou nada, não serviu para nada”. 

 

Já o jornalista Y credita o sucesso da cobertura ao fato da divulgação ter mostrado a 

novidade e os caminhos para ter acesso ao serviço, admite a possibilidade de falha, mas não sabe 

identificar qual poderia ter sido. 

 
“Talvez a gente possa ter falhado em alguma coisa, mas também não me vem a 
cabeça aqui, mas eu acho que a gente cumpriu, você falou da novidade, você 
mostrou o que é que as pessoas devem fazer, você mostrou exemplos de pessoas 
que já estão envolvidas nesse processo e que tiveram um benefício e você falou 
que tem um caminho aí na frente a ser percorrido”. 

 

Ao insistir na pergunta sobre se a população entendeu o que é célula-tronco, o 

jornalista Y defende que o público precisa se ‘acostumar’ com as expressões do campo da 

ciência: 

 

“É complicado de você explicar o que é célula-tronco. Eu acho que o público 
que entende o que é superavit, o que é recessão, o que é caixa dois, o que é 
variação de câmbio... infelizmente a gente não pode nivelar tão por baixo porque 
é um assunto árido, as pessoas não estão acostumadas com essa terminologia, 
célula-tronco, transplante, medula óssea, o grande povo não, mas é função da 
gente começar a falar, a gente não pode mentir, a gente tem que falar como é, a 
gente não pode é mudar a palavra, mudar o sentido da coisa, até que as pessoas 
comecem a se acostumar com células-tronco, com transplante, com medula 
óssea, as pessoas vão passar a ouvir isso e vão se acostumar com esse novo 
vocabulário, não adianta a gente ficar falando como se fosse um bando de 
retardado: 'olha, é uma partezinha do corpo onde você tem a produção de células 
de sangue, na medula, é um banco de células que você vai... não adianta falar 
como se as pessoas fossem retardadas porque se não a gente não vai elevar o 
nível de esclarecimento dessas pessoas. Elas vão ter que a partir de agora ouvir 
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isso, célula-tronco, transplante, medula, elas vão ter que ouvir isso, então a gente 
tem que acostumar o 'ouvidinho' delas”. 

 

 A partir desta resposta, não foi possível deixar de perguntar sobre a responsabilidade 

dos meios de comunicação no caso dos médicos que enganavam pacientes com a venda de 

‘célula-tronco em pó’. Mais uma vez, o jornalista Y isenta os veículos de qualquer 

responsabilidade. 

 

“Olha, a gente está trabalhando hoje com a grande mídia. Tudo que está aí de 
informação pode ser usado para o bem ou para o mal, a gente não tem muito 
controle e nem tem que deixar de anunciar pensando que vai ter picareta aí se 
aproveitando dessa notícia. Aquela velha história, taí e se a gente não for 
anunciar vai outra mídia anunciar. É questão de você ter a responsabilidade e 
você ter, isso é mais importante, leis para fiscalizar isso, para tomarem conta 
disso. Você não pode tapar o sol com a peneira, você tem que mostrar o assunto 
e fazer uma legislação e fazer uma punição e fazer uma fiscalização. Isso não 
compete a gente, a gente tem órgão responsável para fazer isso. Não é o papel da 
imprensa isso, a gente pode ajudar, mas a fiscalização e esse controle têm que 
vir de outro tipo de  órgão”.  

 

Em momento algum, os entrevistaram apontaram como problema restrições editorias 

da empresa na qual trabalham e negam que haja um direcionamento específico nas pautas para 

que a pesquisa seja transformada num produto, entretanto, o jornalista X admite que há uma 

associação entre ajudar o público e ter uma boa audiência:  

 

“Eu acho que a preocupação tem sido essa, a de ajudar, não é de transformar 
aquilo num número grande no IBOPE46, não é nada disso, eu não tenho visto 
nesse sentido, embora seja obrigado a reconhecer que isso está associado, mas 
não é o objetivo”. 

                                                           
46 O Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística – IBOPE é uma empresa responsável, entre outros serviços, 
pela pesquisa de audiência no Brasil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante todo o estudo, o que se buscou foi a convergência entre dois campos de 

conhecimento ainda bastante fluidos, mas que mesmo assim atuam diretamente sobre o 

comportamento da sociedade. De um lado, a história da ciência, com as suas tantas guerras: pura 

x aplicada, objetividade x subjetividade, natural x humana, processo x produto. Do outro, o 

jornalismo, uma área técnica ou um campo de conhecimento? Enquanto os debates transcorrem 

trancafiados em seus universos especializados, cientistas e jornalistas trabalham, na maioria das 

vezes, alheios as discussões e influindo diretamente sobre as sociedades. Nesse sentido, o 

cientista trabalha sem se preocupar em refletir se as suas subjetividades serão notadas ao fim do 

percurso ou se o público vai entender as interferências econômicas e políticas que motivaram 

escolhas e determinaram decisões. Já o jornalista centra as suas forças em relatar fatos 

enquadrados em suas técnicas, sem se preocupar se é realmente o grande orador das praças 

públicas da contemporaneidade nem se é possível definir o jornalismo como uma área de 

conhecimento com direito a um campo teórico conceitual. Mesmo reconhecendo a necessidade de 

estudos cada vez mais aprofundados sobre essas duas áreas, não objetivamos aqui fazer uma 

abordagem específica sobre essas duas realidades. A razão para isso é até simples, já temos 

definido o lado da guerra em que lutamos: o da ciência tida como um campo de controvérsias 

pertinentes a qualquer área do conhecimento humano e o do jornalismo como pertencente a um 

‘campo de conhecimento’.  

Aqui adotamos o conceito de ‘campo de conhecimento’ apresentado por Traquina 

(2005) que pressupõe a existência de um número limitado de jogadores, no caso os agentes 

sociais que se valem do jornalismo como instrumentos estratégico; de um prêmio, que seriam as 

notícias, e de um grupo especializado, ou seja, profissionais do campo que reivindicam possuir 

um monopólio de conhecimentos e saberes especializados, os jornalistas. Como bem lembra 

Bourdieu (apud TRAQUINA, 2005), o campo é também um espaço de disputa de forças. No caso 

do jornalismo, essas forças estariam distribuídas em dois pólos, o intelectual, preocupado com a 

formação da sociedade e com o cumprimento do direito civil de que todo cidadão tem direito a 
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informação, e o econômico47, que teria como preocupação principal a venda de jornais e revistas 

e a audiência dos telejornais. 

Menores não são as tensões dentro do campo das ciências pura e aplicada, afinal com 

a queda progressiva do mito da neutralidade científica passou-se a observar os interesses que 

circundam cada universo a ser pesquisado. Mas como então definir que pólo de forças deve 

prevalecer? Se na ciência são tantas as forças em questão para fins variados, que dificultam a 

elaboração de uma resposta generalizada, no jornalismo a questão é aparentemente mais simples 

e a resposta é o pólo intelectual, que tem no bem estar social o seu fim primeiro. Mas como fazer 

esse pólo prevalecer? Essa também é uma resposta que parece ser simples: fornecendo para a 

sociedade os instrumentos necessários, no caso, o conhecimento. É preciso conhecer as realidades 

destes dois campos, saber como se processa a realidade dos laboratórios e de que forma os 

jornalistas constroem discursivamente essas realidades. Por isso, a necessidade e a opção pelo 

estudo da convergência desses dois campos de conhecimento ainda fluidos, mas determinantes 

sociais. E o que se percebe com essa convergência? Que tensões são evidenciadas, 

principalmente, no campo das ciências? Que pólo se sobressai? 

A primeira percepção que se tem é a de que a ciência ainda é vista pelos jornalistas 

como algo que se constrói fora de um mundo também regido por questões sociais, políticas, 

econômicas, culturais e religiosas. Trata-se o jornalismo científico como instrumento de 

divulgação de produtos. É o foco direcionado para a ciência pronta, avaliada por especialistas e 

publicadas em revistas direcionada às comunidades científicas. A ciência em construção, aquela 

dos bastidores, que negocia, busca financiamentos, autorizações, procura consensos num grupo 

de interesses múltiplos não é vista nos meios de comunicação, até porque não é enxergada pelos 

próprios jornalistas. Os meios de comunicação adotam uma concepção ingênua de ciência 

pautada na tradição lógico-positivista, que satisfaz sua natureza e está de acordo com os seus 

critérios de noticiabilidade. A ciência exposta seguindo esses padrões lembra a analogia de 

Latour (1998), em que a ciência é apresentada como uma caixa preta onde por mais controvertida 

que seja a sua história, ou por mais complexo que seja o seu funcionamento interno a única coisa 

que conta é o resultado. A conseqüência são abordagens que empobrecem o conhecimento 

científico do público que tem nos meios de comunicação fontes principais de informação. 

                                                           
47 É importante destacar que, segundo Bourdieu (apud TRAQUINA, 2005), o pólo econômico substituiu o político 
ao longo do século XIX. 
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Mas o que levaria a esse tipo de cobertura? Por que os meios de comunicação optam 

por uma abordagem de ciência pautada em produtos e mercado? Uma das respostas pode estar 

nas relações econômicas entre veículos de comunicação e indústrias. É a divulgação da nova 

pílula para o emagrecimento, da mais nova técnica de correção da miopia, tem ainda a revolução 

no tratamento da hipertensão e o ineditismo da vacina para a cura do câncer do colo do útero. A 

força do pólo econômico em detrimento do intelectual. Entretanto, essa força econômica pode 

sobressair sem haver uma relação tão intencional, como foi o caso da cobertura da imprensa 

baiana sobre a pesquisa com célula-tronco para tratar paciente com doença de Chagas. O que se 

percebeu foi que não havia uma orientação definida pelos veículos de comunicação para se 

direcionar a cobertura para favorecer o ponto A ou B. A rotina produtiva dos veículos e a falta de 

preparação específica dos profissionais da área induziram aos erros e à superficialidade da 

cobertura. 

Num primeiro ponto, vamos direcionar os olhares para a rotina dos veículos de 

comunicação. Todos os dias, jornais e TVs, são obrigados a trabalhar com ‘pacotes fechados’ de 

notícias. Independentemente do que ocorra durante o dia, os veículos de comunicação têm que 

colocar notícias e reportagens em circulação. Os jornais por meio de páginas determinadas e as 

TVs nos telejornais com tempos pré-estabelecidos, ambos não podendo variar por conta dos 

compromissos publicitários. Não importa se o sábado é tranqüilo, sem muitos eventos noticiáveis, 

o telejornal da TV Bahia, que vai ao ar às 12 horas, tem que ter 35 minutos de produção, e o 

jornal A Tarde tem que circular no domingo com os seus cadernos completos. Tudo isso fechado 

durante um dia, com o deadline48 definido e impossível de ser modificado. Sabe-se que os 

veículos também trabalham com as chamadas matérias de gaveta, que são reportagens elaboradas 

com temas gerais e que podem ser utilizadas em qualquer dia da semana, mas não são suficientes 

para preencher os espaços dos jornais ou telejornais. Isso nos leva a entender que jornalismo e 

ciência possuem naturezas distintas. Como afirma Latour (2004) enquanto a ciência e a 

tecnologia decorrem de processos de longa maturação e que, portanto, não estão condicionados a 

obtenção de resultados a curtíssimo prazo, o jornalismo depende da coleta e da circulação rápida 

da informação. Naturezas distintas e aparentemente difíceis de serem adaptadas. Aqui vale o 

destaque para o aparentemente já que pretendemos apontar caminhos que podem levar a uma 

convergência. 

                                                           
48 Último prazo para o fechamento de uma edição. 
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O segundo ponto, a formação do jornalista, é ainda mais complicado. A questão é que 

nem os profissionais da área, nem as empresas conhecem a dimensão da sua falta de 

conhecimento. O que ocorre é que uma concepção distorcida de ciência, como algo estanque e 

apenas geradora de produtos, ocupa o espaço que seria destinado a um conhecimento mais amplo 

da área. Em geral, os jornalistas realmente acreditam na realidade que criam. Esse foi o caso da 

pesquisa com células-tronco para tratar pacientes com doença de Chagas. Os jornalistas 

envolvidos no processo de divulgação demonstraram acreditar realmente que os estudos estavam 

numa fase final e que muito breve estaria ao alcance do público. Houve uma certa ingenuidade 

nessa crença? De certa forma sim, mas uma ingenuidade oriunda do desconhecimento. Fora o 

produto, eles não eram capazes de perceber outras dimensões. 

Mas seriam os jornalistas os únicos responsáveis por esse processo? Que parte desse 

‘latifúndio’ cabe aos pesquisadores? Não teriam eles qualquer responsabilidade sobre as 

deficiências do processo? Seria ingenuidade pensar que não. Seria estabelecer um maniqueísmo 

onde os ‘perversos jornalistas’ trazem prejuízo para os ‘cientistas bonzinhos’. Seria acreditar na 

neutralidade da ciência e no cientista como um Deus acima do bem e do mal. A questão é que os 

cientistas, como pudemos perceber, reconhecem os problemas provocados pela cobertura 

jornalística superficial e equivocada, mas não se manifestam para modificar essa realidade. 

Muitos, mesmo desconfiados, estão sempre a se apresentar para os veículos de comunicação em 

busca da divulgação dos seus trabalhos. É importante estar na mídia para adquirir visibilidade e 

investimento para as áreas pesquisadas. Os resultados são evidentes. Após todo o sucesso na 

divulgação da pesquisa realizada na Bahia, os investimentos aumentaram. A Fundação de 

Amparo a Pesquisa na Bahia - FAPESB destinou uma verba especialmente para as pesquisas 

envolvendo células-tronco também com o investimento do governo do estado, em parceria com 

instituições federais e não governamentais, foi criado o Instituto de Terapia Celular da Bahia. 

Entretanto, tem quem destaque essa preocupação com a divulgação como uma forma de prestar 

contas a quem realmente financia as pesquisas, a exemplo do Dr. Ricardo Ribeiro dos Santos. 

 O que mais aflige os pesquisadores no processo de divulgação é que alguma 

informação saia distorcida e prejudique não só o trabalho em desenvolvimento, como o próprio 

pesquisador ou até mesmo o público. Alguns realmente optam por evitar a imprensa e se ater às 

publicações intrapares, mas não foi o que aconteceu no caso da pesquisa com células-tronco para 

tratar pacientes com doença de Chagas. Isso ocorreu, como já mencionado pelo Dr. Gilson 



 

 

108 

 

Feitosa, muito pela visão que o Dr. Ricardo Ribeiro dos Santos tem da significação do processo 

de divulgação enquanto potencial econômico e obrigação social. Mas nada foi feito, além de 

queixas restritas ao próprio circulo de pesquisadores, para modificar a forma como a pesquisa 

vinha sendo apresentada ao público. O Dr. Gilson Feitosa traz um exemplo que retrata bem a 

realidade dessa situação. Quando presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia – SBC, ele 

criou um órgão só para atender os jornalistas para tirar dúvidas sobre assuntos variados. A idéia 

não deu certo porque nem sempre os pesquisadores estavam disponíveis para dar a informação. 

Percebemos, entretanto, que se para os pesquisadores a questão é de disponibilidade, 

para os jornalistas a solução está em um investimento maior no processo de formação desses 

profissionais. Acreditamos que essa solução passa pelos estudos que vêm sendo desenvolvidos 

desde meados dos anos 90, quando novas formas de interpretação, como trabalhos publicados 

sobre os processos desse fazer jornalístico – os saberes profissionais, e análises baseadas numa 

História da Ciência para interpretar o trabalho do jornalismo científico vão assumindo o seu lugar 

e se configurando numa nova vertente. É o jornalismo do acompanhamento, do contexto, das 

notícias com passado e presente sem render muitas especulações com relação ao futuro. 

Um mergulho na história da ciência é capaz de ‘municiar’ o jornalista para um 

acompanhamento progressivo da pesquisa sem a necessidade de reedições do inédito, muito 

menos de fragmentação da notícia. Nesse ponto é que se pode buscar a convergência das 

naturezas da ciência e do jornalismo. Independentemente dos resultados das pesquisas presentes, 

boa parte da história que a cerca já está dada bastando apenas que se façam releituras dela 

dialogando com as transformações do presente. Os olhares poderão se estender por horizontes 

mais amplos e o discurso vai ser capaz de trazer para o público o contexto em que os fatos se 

processam. Em vez de dizer ao público que a pesquisa vai ser concluída em três anos, apresentar 

as etapas a serem percorridas. No lugar da reedição do revolucionário, a lembrança da pesquisa, 

atualizando as informações, e trazendo para o debate o problema do déficit habitacional. Na 

abordagem da conclusão de uma nova etapa, que esclarecimentos podem ser feitos sobre esse 

processo, se são questões políticas que vêm à tona, por que não referenciar as relações sempre 

existentes no Brasil entre saúde e relações de poder? Se um protocolo é negado, então vamos aos 

problemas provocados e vamos lembrar das intrigas na comunidade que fizeram Chagas não 

entrar para a lista dos vencedores do Nobel. Se a questão é a falta de investimento para a 
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continuidade dos trabalhos, vamos destacar a doença como pertencente ao grupo das muito 

negligenciadas e as razões desse enquadramento.  

Ignorar a historicidade é colaborar para que o público continue mergulhado no 

obscurantismo da ignorância e incapaz de decidir, por exemplo, sobre as áreas para as quais 

devem ser direcionados maior número de recursos públicos. É passível de questionamento, uma 

democracia em que as escolhas são feitas no escuro. No campo científico o público vive, mesmo 

sem saber, na ditadura do desconhecimento e muitas vezes mergulhado em ilusões. Quando se 

projeta nos meios de comunicação uma realidade que não condiz com a vivenciada pela 

sociedade, o que se faz é retirar do público o direito de decidir sobre o seu futuro. Enquanto se 

vislumbra a cura para o mal de Chagas por meio das células-tronco, deixa-se de lado a cobrança 

de ações mais eficazes para ao combate do Triatoma infestans. Não se pensa na necessidade 

premente de investimentos em políticas habitacionais. O paciente se enche de esperança e 

aguarda o instante em que vai ser beneficiado pelo tratamento revolucionário. Quem não sofre 

com a doença fica admirado com o feito dos pesquisadores da Bahia. Mexe-se com os 

sentimentos, mas não com a capacidade reflexiva do público que continua sem conhecer os 

caminhos tortuosos que a ciência enfrenta em busca de certezas que não são eternas. Deste 

mesmo público é tirado o direito da dúvida já que a ciência paradigmática é absoluta e benéfica. 

Os muros ao redor do campo científico são erguidos cada vez mais altos pelos profissionais do 

campo jornalístico. De tempos em tempos os ‘oradores dos castelos da ciência’ convocam os seus 

mensageiros, os jornalistas, para narrar os seus feitos. As ‘epopéias’ científicas são então 

repassadas para o público que ora se admira, ora se emociona com os feitos ‘heróicos’ até, por 

fim, adormecer inerte a espera dos milagres.  

Sem querer vestir a armadura do cavaleiro medieval disposto a colocar abaixo os 

muros do ‘castelo das ciências’, buscamos propor caminhos que possibilitem ao público ter 

acesso ao conhecimento científico. Ainda acreditamos que o jornalismo científico é um desses 

caminhos com maior potencial de eficácia, mas é preciso que esteja aliado à história das ciências. 

Se por um lado muito ainda precisa ser feito para consolidar o campo de estudos na área da 

história das ciências e do jornalismo enquanto forma de conhecimento, por outro, tantas questões 

precisam ser abordadas para que esses campos dialoguem e realmente comuniquem ao público a 

realidade que o cerca. 
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Transcrição da entrevista com o Dr. Ricardo Ribeiro dos Santos, realizada em 15 de março 
de 2006, na Fundação Oswaldo Cruz, em Salvador. 
 
Cristina Mascarenhas – Como surge a 
pesquisa? A partir de que ponto ela parte 
e que caminhos segue? 
Ricardo Ribeiro – A gente trabalha em 
pesquisa em doença de Chagas há 40 anos. 
Comecei lá na USP, em Ribeirão Preto. Eu 
trabalhava com o professor Fritz Koeberle, 
que foi, depois de Carlos Chagas, o 
indivíduo mais importante em doença de 
Chagas, que mostrou que a destruição dos 
neurônios no coração e no tubo digestivo 
que seriam os sistemas mais importantes pro 
aparecimento das alterações nos chagásicos 
no coração e na parte de dilatação, que a 
gente chama de megaesôfago, colo dilatado 
etc. Agora o que a gente precisa lembrar é 
que mais ou menos 70% dos chagásicos, das 
pessoas infectadas, não vão morrer de 
doença de Chagas. Elas conseguem montar 
um tipo de resposta que permite a esses 
indivíduos manter uma boa relação com o 
parasita e a doença se mantém em níveis não 
clínicos, ela nunca vai se manifestar. Então o 
doente está infectado, mas não tem 
manifestação. Entretanto, aí num percentual 
em torno de 30% desses indivíduos, na fase 
crônica, eles já começam a apresentar 
alterações no coração e essas alterações no 
coração progridem e esses indivíduos, em 
geral ou quase inexoravelmente, num prazo 
em torno de 10 anos, vêm todos a óbito, 
como complicação da insuficiência cardíaca. 
Bom, se a gente estima que no Brasil a gente 
tem em torno de 6 milhões de indivíduos 
infectados, a gente tem aí uma população de 
indivíduos com cardiopatia ou 
desenvolvendo cardiopatia em torno de 2 

milhões de pessoas. Isso só no Brasil. Se for 
para a América Latina, isso aumenta para 
quase 10 milhões num total de risco de 
infecção em torno de 50 milhões de pessoas. 
 
C.M. – 50 milhões de pessoas em todo o 
mundo? 
R.R. – Não, porque a doença de Chagas só 
ocorre na América Latina e no sul dos 
Estados Unidos, mas nisso, a população que 
está exposta, que tem muitas localidades que 
você não tem idéia do número de indivíduos 
infectados, países como Bolívia, a gente sabe 
que é alto, mas estima-se que o risco de 
infecção que estão submetidos é de mais de 
50 milhões de pessoas. Seguramente, em 
termo de América Latina, você tem 20 
milhões de infectados, destes 6 milhões 
desenvolvem cardiopatia que evoluem 
inexoravelmente para a morte ou para um 
distúrbio de ritmo que o indivíduo morre 
subitamente ou porque o coração começa a 
se tornar insuficiente vai fraquejando e ele 
acaba morrendo por aquilo que a gente 
chama de insuficiência cardíaca. Nessa fase 
crônica da doença não tem o que fazer por 
esses indivíduos. Porque as drogas que 
funcionam contra o parasita não são 
eficazes. Há trinta anos que a gente não tem 
o desenvolvimento de uma droga nova 
porque doença de Chagas é uma doença que 
ocorre no pobre e não existe um interesse da 
indústria de investir muito nisso. Então é 
uma doença que a gente chama de doença 
órfã, que não tem muito o que fazer. E essa 
doença, que ataca o coração, ela tem várias 
fases. Ela sai de uma fase 1, que é pouco 
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manifesta, e vai evoluindo até chegar numa 
fase 3 ou fase 4 que é a fase terminal da 
doença. Quando o indivíduo chega nessa 
fase, ele morre no máximo em 2 anos. 100% 
vão a óbito em 2 anos. É essa população 
grave, que está em fase 3 ou fase 4, que é 
alvo da terapia celular. Daí eu vou contar 
como a gente chegou a isso. Mas isso é uma 
história da situação da doença de Chagas 
humana e de que esses indivíduos se não 
forem transplantados vão morrer e mesmo os 
transplantados a gente tem muita dificuldade 
de transplante no chagásico. Primeiro, 
porque nas áreas endêmicas da doença não 
se faz transplante. Segundo, que o chagásico 
sendo um indivíduo sem recursos, também 
não se recomenda fazer transplante porque 
para transplante a condição sine qua non é 
que você tenha condição de pagar o 
medicamento que você vai tomar pro resto 
da vida ou alguém estar pagando por isto, 
então esse é um outro nível de dificuldade, e 
o terceiro problema que você tem com 
transplante na doença de Chagas é que você 
tem que usar drogas imunossupressoras, que 
vão suprimir a resposta imunológica, 
suprimir a defesa e freqüentemente você tem 
nesses indivíduos, por causa dessa supressão 
para não ter rejeição, uma reagudização da 
doença, então a infecção piora muito. Além 
disso, é uma técnica extremamente cara pra 
você aplicar em massa. Então, ela tem sido 
pouco utilizada nos chagásicos. Os poucos 
casos foram feitos quando tinha condições. 
Os resultados são bons, mas não é prático. 
Na Bahia, por exemplo, não se faz 
transplante de coração por causa desses 
problemas sociais, então aqui não tem 
solução para esses indivíduos que chegam à 
fase 4, à fase 3. Eles vão a óbito mesmo. 
Bom, em 2001, saiu um trabalho de um 
pesquisador italiano radicado nos Estados 
Unidos, que se chama Piero Anversa, que 
mostrou em camundongos, no ratinho, que 
você produzia um enfarte, ligando a artéria 
coronária do ratinho produzia um enfarte, e 
se você tratasse depois esse ratinho com 

células-tronco da medula óssea dele você 
tinha um sucesso enorme na melhora da 
lesão do coração. A partir desse trabalho, 
que foi o trabalho pioneiro de células-tronco 
em cardiopatia, experimental, mas que teve 
um impacto muito grande. A gente como 
tinha o modelo em camundongo da doença 
de Chagas crônica, imediatamente, já em 
2001 mesmo, começou a testar o que a 
células-tronco de medula faziam nesses 
ratinhos. E daí a gente viu, depois de quase 
dois anos de trabalho, com mais de 1000 
animais que foram testados, que havia uma 
melhora muito grande da inflamação no 
coração e, sobretudo, daquilo que dá a maior 
conseqüência da insuficiência do coração na 
doença de Chagas que é o que a gente chama 
de fibrose, que é a cicatriz que ocorre 
quando morre uma parte do coração que em 
vez de ser substituída por tecido novo ele é 
substituído por essa fibrose. E daí nos 
começamos a fazer no ratinho. Houve 
melhoras incríveis e a gente começou a 
simular como se fosse no mesmo indivíduo, 
porque os ratinhos são acasalados entre 
irmãos e depois de vinte e tantas gerações 
você tem como se fossem irmãos gêmeos, 
então se pode transferir células de um para o 
outro que não rejeita é como se fosse um 
mesmo animal, mesmo que você pegue de 
dois é como se fosse de um mesmo 
indivíduo. Isso permitiu simular uma 
situação dos pacientes chagásicos de serem 
tratados com as células deles mesmos. Então 
a gente viu que isso poderia se traduzir numa 
condição de terapia nesses pacientes graves 
que são pacientes que têm falta de ar às 
vezes só de falar, ou então em exercícios 
mínimos, ele vai tomar banho, trocar de 
roupa, vestir roupa, ele já sente falta de ar 
forte. Sobe três degraus tem que sentar. 
Então é um indivíduo totalmente alijado da 
sociedade que não convive mais com a 
família, está afastado do trabalho, muitos 
aposentados, então a qualidade de vida 
desses indivíduos nessa fase é a pior 
possível. Qualquer esforço ele tem falta de 
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ar, então a gente não tem nenhuma condição 
de melhorar muito esses indivíduos, então 
eles vivem numa qualidade de vida muito 
precária, mas baseados nos dados 
experimentais que a gente fez nos ratinhos a 
gente passou a tentar com o grupo do Santa 
Izabel, aqui na Bahia, coordenado pelo Fábio 
Villas Boas e pelo Gilson Feitosa, a testar 
em humanos. A gente submeteu a um 
protocolo, que tem que submeter a Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa, que é a 
Conep, quase depois de um ano de briga feia 
mesmo lá a gente conseguiu a autorização 
para começar a fazer o transplante. 
 
C.M. – Por que briga feia? É difícil 
conseguir? 
R.R. – É muito, muito difícil conseguir essas 
autorizações porque tudo que é novo gera 
ciúmes, tudo que é novo gera medo, apesar 
desses pacientes irem morrer mesmo. Você 
fala: pô, mas se vão morrer qual é o 
problema de eu tentar? Mas os caras acham 
que não, o medo disso é muito grande, 
achavam que eu iria transferir células e ia 
matar por arritmia. Então a gente teve 
durante um ano que batalhar mostrando 
experimentalmente que não teria problema 
do ponto de vista de complicação para eles 
autorizarem a gente a fazer. Isso foi em 
2003. Junho de 2003. A gente fez esse 
transplante num paciente extremamente 
grave, estava aposentado, não trabalhava 
tinha falta de ar aos mínimos esforços e hoje 
ele já está com mais de três anos de 
transplante com vida normal. Então a gente 
começou e desde então. Nesse grupo era 
para mostrar que o método não trazia efeitos 
colaterais e eventualmente podia ter algum 
sucesso do ponto de vista terapêutico. Foram 
feitos em 30 pacientes. Isso a gente já tem 
um seguimento de 30 deles, pelo menos, já 
fizeram um ano de transplante. De uma 
maneira geral todos melhoraram a condição 
do coração como bomba, a gente chama de 
fração de ejeção (é a capacidade do coração 
de atuar como bomba pro sangue, então se 

ele falha, se ele fica insuficiente, ele não 
bomba muito sangue, o sangue num vai pra 
frente, começa a dar congestão no indivíduo 
etc, e vai piorando, aumentando de tamanho 
o coração), houve uma melhora. 
 
C.M. – Alguém morreu destes 30? 
R.R. - Destes 30 tem 3 óbitos não 
relacionados com o transplante em si. A 
situação deles era grave. Uma semana depois 
uma mulher teve uma embolia pulmonar, 
que é uma complicação comum no 
chagásico, de formar um coágulo que sai do 
coração e vai entupir um vaso no pulmão, 
então ela morre por esse quadro, às vezes vai 
para o cérebro também. Um parou o marca 
passo, era um paciente de Brasília que estava 
aqui, ele estava afastado dos cuidados 
médicos, estava na fazenda, o marca passo 
parou e ele teve uma parada cardíaca e 
faleceu. E o terceiro foi um quadro também 
de embolia pulmonar que morreu em casa. 
Então esses foram os três casos, a mulher 
acho que não chegou a dar um mês após a 
terapia, o de Brasília foram uns quatro ou 
cinco meses depois e o outro caso foram uns 
dois ou três meses depois. Nós não 
conseguimos correlacionar isso com 
complicação. Só para você ter uma idéia da 
gravidade da doença, enquanto a gente 
esperava autorização da Conep nós 
havíamos selecionado 15 pacientes, depois 
de um ano tinham sobrado 4, o resto tinham 
morrido. Então isso é mais ou menos praxe. 
Então, houve uma melhora de mortalidade, 
sem dúvida, houve também uma melhora de 
mortalidade. Mas o que mais impressiona 
nesses pacientes é a melhora na qualidade de 
vida. Que eles voltaram a trabalhar, voltaram 
a conviver com a comunidade, voltaram a 
uma vida ativa nas suas famílias, um deles 
veio me dizer, há alguns meses, depois de 
um ano e seis meses de transplante, que a 
mulher estava grávida de novo. Então é uma 
alegria muito grande você ver esses 
indivíduos retornarem a uma vida normal, 
com qualidade de vida excelente apesar de 
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não terem tido ainda uma recuperação do 
coração como bomba tão grande.  
 
C.M. - Qual a porcentagem dessa 
melhora? 
R.R. - Em valores absolutos dá uma melhora 
dele como bomba em torno de 10%. Mas em 
torno de valores relativos comparando com o 
normal etc, é quase 50%. Quase 50% assim, 
um indivíduo está com 20% de fração de 
ejeção tem uma melhora para 35% a 40%. 
Dobram a capacidade funcional e isso dá 
uma reserva de qualidade de vida fantástica. 
 
C.M. - Cura não há? 
R.R. - Não, os casos que a gente tratou são 
casos extremamente graves. O objetivo não 
era a cura, era saber se tinha algum efeito e 
se não tinha efeito colateral. Agora, ciência a 
gente tem que ver para crer, na fé a gente crê 
sem ver. Então agora a gente está com um 
projeto do Ministério da Saúde, coordenado 
aqui pela Bahia, pela gente, que envolve 300 
pacientes chagásicos, em todo o Brasil, onde 
metade vai receber célula-tronco e outra 
metade não, mas eles não sabem que 
receberam nem o médico que está 
manipulando esse paciente sabe quem 
recebeu. É um estudo que a gente chama de 
duplo cego (porque o paciente não sabe e o 
médico não sabe). Lógico que quem está 
separando as células, existe um grupo que 
sabe. E randomizado, porque isso é sorteado 
na hora, é feita a preparação, o procedimento 
é igual nos dois, só que um vai receber a 
seringa com célula e outro não. É 
multicentro, multicentro porque a primeira 
fase dos 30 paciente foi feita no Santa 
Izabel, multicentro porque são 16 
instituições envolvidas em todo o Brasil que 
estão participando deste projeto, onde vão 
ser tratados. Vão ser selecionados 300 
pacientes, 150 recebem, 150 não recebem. 
Após uma avaliação de um seguimento de 
um até dois anos a gente pode dizer: 'não, o 
método é eficaz, ele traz melhora, ele pode 
ser transferido para o SUS como sistema 

terapêutico. Esse é o objetivo e está sendo 
feito em 1200 paciente estendidos pra as 
outras doenças do coração que é o enfarte, 
cardiopatia dilatada não chagásica, em cada 
braço deste são 300 pacientes que vão ser 
estudados. Então depois desse período a 
gente vai poder dizer realmente sobre a 
eficácia do método. Vai poder dizer ainda 
com restrição porque eu acho que muito 
desses pacientes eu gostaria de injetar 
células de novo e vamos injetar porque isso 
não é um tratamento como a gente tem com 
medicação, com uma droga, que é uma 
questão de dose e efeito, ele é quase que um 
tratamento a la carte, porque a medula de 
cada paciente é diferente, varia com a idade, 
varia com as condições de saúde deste 
indivíduo, varia com outras infecções que 
ele teve ou não, varia com droga, uma série 
de coisas, então você não tem um sistema, 
'tirei a célula de medula e transferi'. É tudo 
igual? Não. Não é tudo igual. Qual a melhor 
célula que transfere condições para o 
coração? A gente ainda não sabe. Tem lá as 
hipóteses, tem algumas características de 
‘roupinhas’ dessas células que você acha que 
é importante, mas ainda não está definido de 
forma terminal qual é aquela que faz um 
efeito. 
 
C.M. – Atualmente a de medula óssea que 
está sendo mais utilizada? 
R.R. – Na medula óssea, a população de 
células-tronco que você tem da medula óssea 
é menos de 1%. Então, 90% do que você 
está injetando não tem efeito como célula-
tronco. Célula de cordão umbilical em 
Chagas não tem efeito. A célula do dente de 
leite vai ser uma nova perspectiva, sem 
dúvida. Tem célula-tronco na polpa do dente 
de leite, também. Isso a gente está 
pesquisando e é uma outra fonte de 
alternativa de célula-tronco. E a outra célula 
que talvez tenha um efeito muito bom é 
aquela do tecido adiposo. Célula-tronco 
retirada do tecido adiposo. Agora tudo isso 
está em fase de pesquisa, a gente ainda não 
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definiu bem como são essas coisas e o 
mecanismo como essas células funcionam 
ainda. Em Chagas a gente sabe que existem 
vários mecanismos que traduzem numa 
melhora no coração, mas em outras doenças 
a coisa é muito controversa. O enfarto 
experimental, se é porque a célula se 
transforma em célula do coração, esse 
mecanismo chamado transdiferenciação, é 
baixo, a freqüência é muito pequena, não 
explica a importância da melhora que se tem 
nos pacientes. Outro mecanismo é que a 
célula-tronco faria uma fusão com a célula 
cardíaca doente modificando a situação 
funcional dessa célula, então fusão celular, é 
um outro mecanismo que foi também 
mostrado que existe no chagásico, e hoje o 
maior efeito que está sendo atribuído a 
célula-tronco é um ação hormonal que é 
chamado efeito ‘paragli’ que é a propriedade 
das células-tronco secretarem substâncias 
que vão atuar nas células-tronco do próprio 
organismo, nas células-tronco no caso do 
coração, que estão no coração, no fígado, 
que estão no fígado, induzindo uma 
regeneração dessas células, uma 
proliferação, e induzindo uma diminuição da 
inflamação. Porque ela produz uma morte da 
célula inflamatória chamada ‘popitose’ que é 
uma morte programada. O fato é que na 
literatura, não em Chagas, mas nas doenças 
isquêmicas do coração, existem grupos que 
defendem a transdiferenciação, tem grupos 
que defendem a fusão, outros que defendem 
esse efeito hormonal ou ‘paragli’, outros que 
acham que nenhum tem efeito, mas quase 
todos são unânimes em dizer que houve 
melhora funcional do animal ou da pessoa, 
pelo menos em termo de qualidade de vida. 
É mais ou menos esse o panorama que está a 
situação. 
 
C.M. – Foram operadas 30 pessoas até 
agora? 
R.R. – Não, na segunda fase nós já temos de 
chagásico 27. Começou agora faz dois meses 
o projeto, esse multicentro. Começou três 

quatro meses atrás. Já tivemos em vários 
centros 27 pacientes. Agora isso vai ser 
acelerado é quase que uma progressão. Tem 
que sair, lá, drenar o indivíduo, coletar 
medula. 
 
C.M – Esses 27 foram aqui na Bahia? 
R.R – Não. Não. Esses 27 já foram em 
vários lugares do Brasil. Foi uma parte aqui 
na Bahia, talvez a maioria, uma parte em 
Curitiba, no Paraná, uma parte em Londrina, 
outra parte em São Paulo, mais ou menos 
por aí. Outros vão entrar, mas isso dá num 
total de 27 pacientes.  
 
C.M. – Antes de trabalhar com células-
tronco, qual o caminho que se seguia par 
tratar esses pacientes com doença de 
chagas? 
R.R. – A gente estava testando e ainda 
trabalha nessa linha, porque essa lesão que 
surge na fase crônica da doença de Chagas é 
o que a gente chama de mecanismo de auto-
agressão onde o organismo é sensibilizado 
numa fase inicial da infecção pelo bichinho, 
que é o Trypanosoma cruzi, e depois ele 
desperta no organismo aquilo que a gente 
chama de mecanismo auto-imune ou de auto 
agressão onde o organismo cria armas e 
estrutura que vai agredir, por exemplo, o 
próprio coração e ele vai piorando dessas 
lesões. O que essa terapêutica de células-
tronco induz é melhorar esse mecanismo de 
auto-agressão que é um dos componentes da 
doença. A pesquisa que a gente fazia antes 
da célula-tronco era tentar bloquear essa 
resposta imune por mecanismo que a gente 
chamava de tolerância imunológica que 
ainda são válidos, mas só que a gente viu 
que com a célula-tronco você é capaz de 
induzir essa tolerância e o organismo parar 
de se agredir. Há 40 anos que se procura 
algum mecanismo de tentar interferir na 
evolução da cardiopatia então, como tudo 
em ciência, nada é uma inspiração. São 
quarenta anos de transpiração e daí 
aproveitar uma dica que apareceu por uma 
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outra doença, por enfarte experimental, e 
tentar na doença de Chagas e deu certo. 
 
C.M. – Não há uma mudança de 
paradigma nesse sentido da célula-tronco 
para tratar o paciente com doença de 
chagas? 
R.R. – A pesquisa com células-tronco 
mudou uma série de paradigmas na 
medicina. O paradigma que foi mudado é a 
respeito do próprio coração. Até 5, 10 anos 
atrás, menos, 5 anos atrás, achava-se que 
coração e cérebro, por exemplo, eram órgãos 
terminais, o que você quer dizer com isso, 
que a fibra cardíaca não seria regenerada e 
que o neurônio não seria regenerado, então 
se eu falasse que eu estou regenerando 
coração iriam cair de pau. O que é que 
mudou isso? Uma série de trabalhos 
mostrando, por exemplo, que quando você 
tem um enfarte há migração de células da 
medula para essa área de enfarte. A outra 
coisa que mudou são dados de transplante 
cardíaco de coração de mulheres em 
homens. O receptor é homem. E depois você 
foi pesquisar nas células desses corações de 
mulheres transplantados a presença de 
cromossoma Y, que é o cromossoma 
associado ao sexo masculino, estava cheio 
de célula com o cromossoma Y, então 
mostrando que mesmo no transplante 
cardíaco, um monte de célula-tronco vinha 
da medula e tava gerando novas células por 
isso que diminuía com o tempo a tendência, 
a quantidade de imunossupressor que é 
necessário você usar. Esse foi o principal 
paradigma que mudou. Quer dizer, que o 
coração não é uma célula terminal, que ele 
pode ser... aparecer um novo cardiomiócito a 
partir de uma célula-tronco e que você pode 
propagar essa célula-tronco e injetar em 
outros indivíduos. Isso também para sistema 
nervoso. Hoje cada vez mais você tem 
certeza que o sistema nervoso gera novos 
neurônios e que células da medula podem se 
transformar em neurônios, e que neurônios 
chamados célula-tronco neural ou neuronal 

são capazes de produzir medula do sangue, 
são capazes de produzir coração e toda essa 
troca de figurinhas, de intercâmbio. 
 
C.M. – A gente pode dizer que há uma 
completa identificação da pesquisa com 
um problema regional? 
R.R. – Não. Por incrível que pareça onde há 
maior prevalência de doença de Chagas no 
inquérito nacional de sangue, de sorologia, 
deu Rio Grande do Sul. Lá não tem uma 
prevalência tão grande de doença grave, mas 
pra indivíduo infectado tem uma prevalência 
muito grande.  
 
C.M. - E para doença grave? 
R.R. – Principalmente Goiás. Então, a área 
de Goiás e Brasil Central é onde você tem 
maior acometimento da doença cardíaca. A 
Bahia existem muito também, mas não é a 
principal. 
 
C.M. – E como é fazer pesquisa no Brasil? 
R.R. – É duro. Vencer lá fora é fácil, quero 
ver vencer aqui. Agora não é impossível. 
Quer dizer, hoje no Brasil você dizer que 
você não consegue recurso para pesquisa é 
uma falácia. Porque se você fizer um projeto 
bem feito você consegue. Equipamento você 
consegue. O problema são os cérebros para 
tocar tanto recurso como equipamento. Você 
tem que fazer uma certa pesquisa um pouco 
diferente do tradicional, porque nos Estados 
Unidos você precisa de um reativo, ou na 
Inglaterra, ou na Itália, você liga à noite para 
a firma e de manhã está na sua mesa no 
laboratório. Aqui no Brasil, quando você 
pensa em planejamento de projeto, você tem 
que fazer previsão para um ano. Então isso é 
muito caótico. Imagina você prever todo o 
seu material de consumo, de plástico, de 
reagente, com um ano de antecedência. 
Freqüentemente você erra. Você não usa ou 
falta um certo material. Então o maior 
problema que eu vejo que dificulta a 
pesquisa no Brasil são as burocracias para 
você importar. Isso de material que é para 
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pesquisa sem fins lucrativos, muitas vezes 
que não é para uso em humanos e que não 
vai gerar recurso nenhum. Existe uma 
burocracia terrível para proceder isso. 
Atualmente nessa área de célula-tronco você 
tem dois órgãos que dificultam esse 
processo. Um é a Anvisa que é uma agência 
de vigilância que ela complica tudo. 
Qualquer reagente eles retêm até conseguir 
liberar, então é uma burocracia, mesmo que 
não seja para uso humano, se for para uso 
humano então desista. Agora, mesmo para 
uso em animal, eles já complicam a 
importação do reagente para liberar. Às 
vezes você perde a validade do reagente 
porque não põe gelo etc, tinha que estar a 
menos de 20º, não colocaram gelo seco. E o 
Conep que dificulta muito os projetos, então 
eu tenho um projeto de fígado aprovado aqui 
na Bahia, que a gente está fazendo, já fez 
vinte casos, está indo bem. Daí um grupo do 
Rio entrou com o mesmo projeto, o 
protocolo eu que mandei e tudo, o Conep 
começou tudo de novo até agora não deu 
parecer. Que absurdo é esse? E às vezes vem 
com parecer negativo que foi para outro 
referir que não conhecia o projeto e dá um 
parecer negativo e a coisa atrasa mais e 
mais. Então isso tem sido um fator 
preocupante para a evolução da pesquisa, 
mas o Conep, de qualquer forma, ele é um 
órgão que não tem este poder de polícia. Ele 
seria um órgão moderador, um órgão 
regulador, vamos dizer, da pesquisa. Então 
se você tiver uma aprovação no seu comitê 
de ética local, que é soberano, e não quiser 
mandar para o Conep e não achar que é 
necessário passa, mas o Conep não gosta... 
então são entraves burocráticos que seguram 
a pesquisa, mas também não é a pior 
situação do mundo. Na Itália, a legislação 
exige que qualquer preparação de célula-
tronco, não basta ter as condições de sala, de 
cultura anti-séptica, limpinha, bonitinha etc, 
você precisa ter condições GNP que são 
práticas de produção, boas práticas de 
produção. Então isso exige uma série de 

condições de laboratório e de manejo que 
encarece muito o exame, então uma sela que 
a gente prepara aqui, em duas horas já está 
voltando para o paciente, lá eles também 
estão com as células prontas em duas horas 
só que custa 3 mil euros cada partida dessas 
células, freqüentemente você precisa de 
duas, três séries para um paciente, 
principalmente lá. Então isso está 
inviabilizando, pelo custo, a pesquisa em 
células-tronco, na Itália. Então, a gente está 
fazendo muita colaboração, agora eu recebi 
um recurso enorme para montar um Instituto 
de Terapia Celular no São Rafael. São 3 
milhões de euros.  
 
C.M. - Por conta dessa dificuldade de 
trabalhar com isso na Itália? É mais 
barato trabalhar no Brasil? 
R.R. - A legislação na Itália, ele têm a parte 
de pesquisa básica fantástica, mas eles não 
conseguem deslanchar, o custo é muito alto 
da pesquisa clínica. Não é que a gente é 
ético, é o custo que é muito alto e aqui ainda 
o custo é mais baixo. Porque não tem tantas 
as restrições como tem lá de você fazer o 
manejo de célula humana.  
 
C.M. – São 3 milhões de euros para 
montar um laboratório? 
R.R. – É só para a construção do prédio que 
vai ser o Instituto de Terapia e tem mais 
outro tanto pelo menos que é para equipar, 
que eu já consegui mais da metade disso. 
 
C.M. – O financiamento vem mais do 
Brasil ou de fora? 
R.R. – Nessa área de célula-tronco, você tem 
por enquanto a maioria dos financiamentos é 
do próprio Brasil, órgãos como o Ministério 
da Ciência e Tecnologia, o próprio CNPq, a 
Sinep, a Fundação de Ampara a Pesquisa. O 
governo doa Bahia colocou a célula-tronco 
como prioridade de estado, então a gente 
ganhou um projeto estruturante para montar 
um Instituto Virtual que encampa o do São 
Rafael de pesquisa em célula-tronco, 
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ganhamos uma boa grana inclusive para 
montar aqui também na Fiocruz para 
melhorar a parte básica.  
 
C.M. - Isso tudo do governo do Estado?  
R.R. - Foram R$ 5 milhões praticamente, em 
conjunto com a Finep, então aqui na Bahia 
eles estão privilegiando muito o trabalho 
com célula-tronco em função disso, em 
função da situação do São Rafael. Por que o 
São Rafael aqui vai bem? Porque ele está 
agregado a um dos maiores hospitais do 
mundo. O São Rafael na Itália é uma 
estrutura que ele tem uma universidade na 
área de saúde com faculdade de medicina, 
com faculdade de biotecnologia, 
enfermagem, todas essas faculdades na área 
de saúde e biologia, até filosofia, e tem o 
maior hospital da Itália e tudo isso é uma 
instituição privada, sem fins lucrativos, 
porque é um hospital beneficente, muito bem 
gerenciado, como é o daqui, e essa interação 
é que está propiciando mudar o perfil da 
Bahia em relação ao panorama nacional e o 
panorama mundial, com esse instituto aqui o 
ano que vem, porque isso está pronto 
começando a funcionar em março, se Deus 
quiser, e isso coloca a gente em fronteira 
com o resto do mundo. A gente já está, na 
parte clínica, a gente já está numa fronteira, 
mas vai colocar, além da fronteira clínica, 
que dá muito mais subsídio para a pesquisa 
clínica e para parte experimental porque tudo 
hoje em pesquisa, você que perguntou como 
é que a coisa é gerada em termos criativos, 
existem vários grupos no mundo pensando 
sempre no que é chamado de pesquisa 
translacional. Translacional é uma tradução 
de Translacion Recherche que não é o ideal 
que seria tradução, mas o nome que o 
pessoal dá em português é translacional 
como várias coisas traduzidas erroneamente. 
O que isso significa? Significa uma pesquisa 
visando uma tradução daquilo que você está 
fazendo para aplicação em paciente, então se 
você me perguntar 'porque que a coisa andou 
tão rápida, em termos de célula-tronco e uso 

em paciente quando isso normalmente leva 
10 anos de você sair da bancada e chegar na 
prateleira de uma farmácia?', quando a gente 
começou a pesquisa básica em 2001 e em 
2003 já estava aplicando isso em paciente, e 
isso por causa dessa visão que eu estou 
usando. Primeiro, célula do próprio paciente, 
que eu não vou ter possibilidade de rejeição, 
e eu digo sempre que na pior das hipóteses 
não vai fazer nada que eu estou tirando de 
um lugar e colocando em outro, e em 
segundo, pacientes que estão em estado 
extremamente grave que você não tem outra 
opção terapêutica, então se ele melhorar já é 
uma coisa fantástica, se ele estacionar já é 
uma coisa fantástica. 
 
C.M. - Para essa pesquisa para tratar 
doença de chagas quais foram os 
investimentos? 
R. R. - Do Milênio foi um investimento para 
Chagas, vou lhe falar em dólares, mais ou 
menos 2 milhões de dólares, do Instituto 
Milênio que foi aplicado em Chagas, quando 
começou a pesquisa, depois nós tivemos 
vários financiamentos do Ministério da 
Saúde e isso vai perfazer um total de mais..., 
em torno de 3 milhões de dólares mais ou 
menos, e você tem um investimento do 
Ministério da Saúde, nesse estudo do 
multicentro que vai só para Chagas são R$ 
3,2 milhões. Dá 1,5 milhões de dólares. 
 
C.M. - Além dos 3 milhões de dólares 
iniciais? 
R.R. - É. Só em Chagas. Células tronco é 
mais de 17 milhões que já foram investidos 
nos grupos que estão ligados a gente. Eu 
estou falando só em Chagas, não estou 
falando em fígado, nem nada.  
 
C.M. - Quem é que banca o Instituto 
Milênio, quem é responsável? 
R.R. - O Instituto do Milênio é um 
organismo virtual que foi gerado num 
projeto que concorreu com outros 250, em 
todas as áreas do conhecimento. Foram 
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contemplados em 2001, fim de 2001, 15 
projetos em física, química, matemática, 3 
em saúde. Um dos três em saúde foi o de 
Bioengenharia Tecidual. 
 
C. M. - É um organismo particular? 
R.R. - É um instituto virtual que recebe um 
dinheiro para pesquisa e integra, que eu 
coordenava, que integra a pesquisa de 
célula-tronco em todo o Brasil.  
 
C.M. - Ele recebe esse dinheiro de quem?  
R.R. - Esse dinheiro do Milênio começou 
com o CNPq. Ministério de Ciência e 
Tecnologia e depois com o CNPq. Tem um 
outro dinheiro que a gente recebeu do NIH - 
Nacional Institute of Health, que é o instituto 
nacional de saúde americano, nós recebemos 
2 milhões de dólares praticamente.  
 
C.M. - Via Instituto Milênio? 
R.R. - Não. Foi um projeto independente 
esse do NIH. Esse não está incluído. Esse foi 
um orçamento a parte que o Antônio Carlos, 
que é um pesquisador que colabora com a 
gente no Rio, que é ligado ao Albert Einstein 
em Nova York e eu sou o representante no 
Brasil. E a gente transformou o Instituto do 
Milênio hoje num OSIP, numa organização 
social em fins lucrativos onde o presidente 
atual é um empresário baiano, da Global 
Participação, uma termelétrica potiguar. Mas 
é muita grana, eles investiram até agora R$ 
600 mil particular para fazer pesquisa em 
diabético, a gente começou aqui, só para 
estudo de diabete. É caro! 
 
C.M. - Como é o processo de divulgação 
desta pesquisa, como é a relação dos 
cientistas com os meios de comunicação? 
Quais os prejuízos e benefícios nessa 
pesquisa de células-tronco? 
R.R. - É preciso ter muita paciência, em 
primeiro lugar. Em segundo lugar é preciso 
acreditar que a divulgação da sua pesquisa é 
um direito do contribuinte. Porque toda essa 
grana veio do contribuinte, direta ou indireta. 

Toda essa doação, todo esse recurso você 
deve contas a quem financia. Então quando 
diz que o governo, não é o governo, é o 
povo. Então eu tenho uma visão de não ficar 
em cima, dentro de uma torre de marfim e 
prestar contas de uma forma bem clara e 
acessível, porque não adianta você usar uma 
linguagem que não tenha tradução para se 
comunicar com o povo. Eu acho que a mídia 
ajudou muito, principalmente na divulgação 
da coisa, mas ao mesmo tempo ela deu uma 
demanda e uma falsa expectativa para uma 
série de doenças que você ainda não tem 
solução nem com célula-tronco, nem com 
coisa nenhuma, e a gente perde um tempo de 
responder e-mail, de dar uma satisfação a 
essas comunidades, de que não está sendo 
feito ou de que está sendo feito, como está 
sendo feito, muito tempo. Agora outra coisa 
que a mídia prejudicou muito foi, você 
acabou de ver isso até no Jornal Nacional, é 
o charlatanismo, que como a mídia está 
divulgando, um monte de gente que tem 
câncer, que tem doenças terminais, que não 
tem o que fazer, o indivíduo atrai, diz 'não eu 
tenho célula-tronco em pó que eu importei 
da China'. Tem uma cara aqui na Bahia, que 
tem o mesmo nome que eu até, que promete 
um tratamento com célula-tronco em pó, 
para qualquer coisa, e para não ser pego pelo 
CRM ele vai na casa do paciente e cobra por 
aplicação R$ 4600,00. Eu sei disso porque 
um paciente me ligou 'Dr. Quando é que o 
senhor vem aqui?' Eu falei 'eu estou lhe 
devendo uma visita, não estou lembrado?' 
'Não, o senhor não vai trazer o remedinho 
pra mim eu já separei o dinheirinho aqui'. Eu 
fiquei morrendo de pena, uma coitada que 
tinha um problema de olho que não tinha 
solução que ia dar o pouco que ela tinha, ou 
deu já, sei lá. Então são coisas difíceis. Eu 
acho que esse papel da Globo de conseguir 
denunciar o charlatanismo nisso foi 
maravilhoso. Agora até espalhou porque a 
primeira impressão assim, são os cuidados 
dos dois lados, deu a impressão de que tudo 
o que se fazia em célula-tronco era 
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picaretagem, aí eles retificaram, não, existem 
trabalhos sérios. Mas eu acho que é válido, 
que é bom, tem que pegar mesmo esse 
pessoal. Agora isso é um negócio que 
acredito eu que mais uns 3 anos vários 
procedimentos vão estar em uso pelo próprio 
SUS e validados e, enfim, como qualquer 
outro procedimento médico. Agora não é 
uma coisa simples assim como está sendo 
visto por muitos grupos e por muitas 
pessoas, porque o procedimento enquanto 
você está utilizando célula do próprio 
indivíduo e transplantando ela rapidamente, 
a chance de você ter alterações é muito 
pequena. Por que você faz isso? Você se 
baseia num procedimento que já tem 30 anos 
em medicina que é o transplante 
convencional de medula óssea, que nunca 
teve complicação. Mas agora estão surgindo 
vários trabalhos mostrando que você cultiva 
essas células que você mantém congelado e 
descongela você pode ter alterações para 
células tumorais, então se você não 
monitorar essa fase de tumores e tudo você 
pode estar transferindo um tumor em vez de 
estar transferindo cura, muito cuidado com 
as idades, como isso vai se prestar para tratar 
doenças da terceira idade. Nessa fase da vida 
a sua instabilidade cromossômica é muito 
grande daí o risco de haver fusão celular e 
transformação em tumor é maior ainda. 
Tudo isso não é intransponível, mas tem que 
ser monitorado. Célula-tronco embrionária 
ela veio, vai demorar mais depois do golpe 

de Seul, mas é uma linha lógica bastante 
interessante, mas se ela não foi confirmada 
dessa vez, chega-se lá. Que é uma das saídas 
que é o fato de você tirar o núcleo de uma 
célula-tronco embrionária e colocar um 
núcleo de célula adulta dando uma 
identidade do próprio indivíduo doente para 
aquela célula e usá-las em terapia. O que o 
cara fez, a maioria foi charlatanismo? Não. 
Eram mentiras, fraude, mas continua se 
achando que a lógica é essa. Você vai 
conseguir dominar em termos tecnológicos. 
Mas eu acho que as alternativas para a 
necessidade de células embrionárias vão ser 
muito pequenas, a gente está organizando 
um congresso agora, setembro, 
internacional, que vem os expoentes, vem 
inclusive o Anversa, no Othon, que aí vão 
abrir várias áreas, principalmente de 
neurologia, vêm os melhores grupos do 
mundo para tratamento de doença 
degenerativa do sistema nervoso, então as 
perspectivas existem, elas são grandes, são 
claras, um grupo na Itália está trabalhando 
com célula tronco fetal e lá é proibido o 
aborto, eles importam os fetinhos da 
Califórnia, que é permitido porque os fetos 
são legais, são fetos de aborto controlado, 
terapêutico, daí isolam o neurônio fetal e 
usam isso na terapia, usaram isso lá na 
experimental e aqui a gente vai usar em 
paciente, se Deus quiser, no ano que vem, 
quando estiver pronto o centro. Então, 
perspectivas tem. 
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Transcrição da entrevista com o Dr. Gilson Feitosa, realizada em abril de 2006, no Hospital 
Aliança, em Salvador. 

 

Cristina Mascarenhas - Você trabalha 
com pesquisa ou só atendimento clínico? 
Gilson Feitosa - Eu trabalho com pesquisa, 
no Hospital Santa Izabel. 
 
C.M. – E trabalhava diretamente com 
doença de Chagas? 
G.F. – Eu sou o professor da Escola e a 
disciplina de clínica e a diretoria de ensino e 
pesquisa do Santa Izabel fica sob a minha 
responsabilidade. Então o meu envolvimento 
é amplo, não é só Chagas. O meu 
envolvimento é com vários aspectos da 
cardiologia lá no Hospital Santa Izabel, tanto 
para ensino como para pesquisa. E daí que, 
no Santa Izabel, tem-se um cenário em que 
se formam cardiologistas, pelo programa de 
residência médica e se faz pesquisa em 
várias áreas. Então doença de Chagas é uma 
delas. Nós temos diversos trabalhos de 
pesquisas, em várias áreas e algumas em 
doença de Chagas, dentre elas essa de célula-
tronco.  
 
C.M. – Como se deu a parceria com os 
pesquisadores da Fiocruz? 
G.F. – Deu-se da seguinte forma. O grupo 
do Ricardo Ribeiro, na Fiocruz, ele há muito 
vem estudando aspectos de imunobiologia 
da doença de Chagas e com o surgimento, 
em Nova York, de um experimento com 
células-tronco no modelo de enfarto em 
animais, isso motivou a querer fazer isso em 
animais chagásico. Ele tem um biotério de 
grande qualidade que as pessoas não 
conhecem direito, mas o biotério da Fiocruz 
da Bahia é, provavelmente, o melhor da 

América do Sul. Então lá ele fez as 
pesquisas básicas com animais. Como as 
pesquisas resultaram muito boas, era natural 
que ele quisesse ver como isso se aplicava 
em seres humanos e era natural que ele 
fizesse isso conosco, no Santa Izabel, porque 
nós somos um centro de referência em 
cardiologia e temos vários trabalhos nessa 
área, na área de cardiologia, daí a 
aproximação foi natural, os interesses foram 
comuns e isso motivou que se iniciasse os 
primeiros casos de seres humanos de Chagas 
no mundo foram feitos lá no Hospital Santa 
Izabel, no nosso serviço. 
 
C.M. – Antes de se seguir por esse 
caminho das células-tronco, vocês já 
trabalhavam com outra linha de 
pesquisa? 
G.F. – Várias. Em Chagas várias. Vários 
medicamentos. Já testamos vários 
medicamentos. Já testamos a doença de 
Chagas sobre vários aspectos, aspectos 
clínicos, epidemiológicos, avaliação de 
arritmias, uso de outros medicamentos, tudo 
isso representou nos últimos 30 anos nossos 
interesses em pesquisa na área lá no Santa 
Izabel. 
 
C.M. – Mas esse teria sido o caso de maior 
sucesso de vocês dentro da área de doença 
de Chagas?  
G.F. – Não, eu não diria de maior sucesso 
porque ela não está concluída para a gente 
saber se será de grande sucesso. É a de maior 
repercussão, porque as outras nós fazíamos 
sem que as pessoas tomassem conhecimento, 
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nós fazíamos e o interesse era só na 
comunidade científica. Isso da célula-tronco, 
pela novidade, pelo potencial grande de 
aplicação ampla, ganhou meio extra-médico 
e teve uma enorme repercussão e aí então dá 
a impressão que tudo é célula-tronco lá no 
Santa Izabel, na realidade célula-tronco é 
uma parte do que nós fazemos. 
 
C.M. – A gente já teria, nesse período de 
30 anos, outros resultados semelhantes ao 
que se tem agora em termo de promessa 
de progresso?  
G.F. – O paciente chagásico ele encontra, 
em diferentes medicamentos que aliviam os 
seus sintomas, benefícios semelhantes aos de 
outras doenças, mas Chagas é pior do que as 
outras doenças porque evolui pior e então 
esses medicamentos que aliviam os sintomas 
eles têm um efeito benéfico, beneficiam 
muitas pessoas, nós ajudamos muitas 
pessoas, mas até um certo ponto. A partir do 
qual eles se tornam resistentes aos efeitos 
desses medicamentos, e sim quando se chega 
nesse ponto, quando se chegava a esse 
ponto, não se tinha realmente o que oferecer 
além (C.M. - são as chamadas fases três e 
quatro?) são os indivíduos refratários, os 
indivíduos de 3 e 4, não temos, a idéia era o 
transplante e transplante é muito difícil de 
ser feito na prática, então é nesse tipo de 
paciente que a pesquisa com células-tronco 
traz uma esperança de poder ajudar alguns 
paciente, ajudar de alguma forma, e nós 
estamos investigando isso. Os resultados 
iniciais são promissores, ma não é uma 
verdade científica que a gente tenha 
descoberto uma cura para essa situação, nós 
estamos estudando, vai levar anos para que a 
gente estude isso de maneira mais definitiva, 
mas é promissor e por isso todos estamos 
entusiasmados em perseguir, mas isso deve 
ser feito com cautela, com a devida cautela 
científica. 
 

C.M. – Mas isso não está acontecendo, não 
é? Principalmente nos meios de 
comunicação.  
G.F. – É... não é bom, o que eu gostaria de 
lhe dizer, para que fique bem claro, é que 
nós estamos iniciando uma pesquisa, 
estamos vendo resultados iniciais que 
precisam ser comprovados. Esse menino que 
me entrevistou lá no Santa Izabel há uns três 
dias, esse que foi seu contato, o Guma, ele 
me entrevistou e depois me mandou um 
texto, nós conversamos bem detalhadamente 
sobre isto, eu achei o texto dele formidável, 
não sei onde é que ele vai publicar isto, mas 
achei o testo dele assim bem claro, 
traduzindo bem realmente o que a gente 
conversou, houve a oportunidade para eu 
explicar para ele o seguinte, que ... eu achei 
o texto que ele escrevei, pelo menos o que eu 
vi no e-mail, até parabenizei ele via e-mail, 
achei muito bom, sucinto, claro e na medida 
exata, deixa eu ver se eu consigo transmitir 
para você o mesmo que eu transmiti para ele 
na ocasião. Quando se faz pesquisas com 
seres humanos, ser humano é um indivíduo 
muito complexo, ele atende a várias 
influências ambientais, pessoais, 
constitucionais e outras. E numa 
circunstância de tratamento geralmente são 
muitas as coisas que estão sendo utilizadas 
para um tratamento. Quando se pretende 
acrescentar uma nova forma de tratamento, é 
preciso utilizar mecanismos que digam que o 
que se obtém é resultado daquele tratamento 
que está sendo feito ou não. Porque pode não 
se e eu vou lhe exemplificar. Alguém pode 
estar se submetendo a um projeto de célula-
tronco, ele já vem usando um bocado de 
remédio, não melhora, não melhora, não 
melhora, e a gente faz um procedimento de 
célula-tronco. Bota, interna, avisa, explica, 
faz a punção de medula, faz anestesia, faz 
uma coronariografia, tudo isso... e aí uma 
melhora discreta que possa haver, porque 
não se espera que seja uma melhora 
retumbante, isso realmente não é o que 
ocorre, uma melhora discreta, isso pode ser 
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psicológico. ‘Como psicológico? E a gente 
não mede?’ Olha, o ser humano é muito 
complexo, não é simples fazer... é preciso ter 
controles. Quer ver como pode ser 
complexo? Ele pode se sentir melhor, 
genuinamente se sentir melhor. ‘Puxa tô me 
sentindo melhor em fazer mais coisas’. Mas 
e se a gente fizesse medindo coisas que, 
aparentemente, psicologicamente não 
tivessem uma maior influência, como por 
exemplo, medir um desempenho que a gente  
mede e a gente mede que melhorou, isso não 
é garantia que foi aquilo que a gente está 
fazendo? Ainda assim pode não ser. Porque 
quando a gente faz uma pesquisa em ser 
humano a gente está pretendendo que tudo 
seja feito direitinho como a gente diz, mas o 
ser humano é complexo. E então digamos 
que dos oito ou dez medicamentos que nós 
exigíamos que ele estivesse tomando durante 
30 dias antes de fazer esse procedimento, e a 
gente tem que aceitar que ele diga que estava 
tomando, mas digamos que ele não estava 
tomando exatamente assim, mas agora que 
ele fez esse novo procedimento aí ele passar 
a usar. O que é que trouxe o benefício? Foi o 
que nós fizemos ou foi a atitude, foi a nova 
condição dele de usar remédios? Então eu 
quero dizer que em ser humano é complexo, 
não é como animal de laboratório do Dr. 
Ricardo Ribeiro.  
 
C.M. – Então é por isso que agora eles vão 
fazer uma pesquisa multicentro com 300 
pacientes duplo cego? 
G.F. – Pronto. Então você está com essa 
informação. É por isso. E então nós não 
podemos dizer com o que nós já fizemos, já 
fizemos em 30, não podemos garantir com 
absoluta certeza de que realmente vai ser um 
grande sucesso. Parece, mas nós só vamos 
ter certeza mesmo quando nós concluirmos o 
estudo comparativo, randomizado, duplo 
cego, contra-placebo. Placebo é uma forma 
de tratamento que não tem efeito. É isso que 
nós estamos fazendo agora e nesse sentido... 
então é isso aí. Aí o paciente não sabe o que 

usou, o médico também não sabe o que usou, 
então a avaliação será cega para ambos, até 
ao final quando então se abrem os códigos e 
você vai saber que usou ou aquilo. Essa é a 
maneira rigorosa de se fazer pesquisa médica 
hoje em dia. É assim que é exigido. Então 
até que isso seja concluído não se pode 
dizer. 
 
C.M. – Essa linha que vocês desenvolvem 
agora ela segue o mesmo caminho que 
vocês já vinham desenvolvendo ou ela 
meio que quebra com paradigmas e toma 
um caminho totalmente novo? 
G.F. – Em seres humanos tem sido... em 
outros campos, como você já tem noção e 
até mencionou, tem havido mais 
investimento em outras formas de doença 
cardíaca que não em Chagas, mas de 
qualquer forma, mesmo em Chagas tem 
havido algumas e ... para pesquisa em seres 
humanos isso é uma franca novidade. Em 
Chagas ou em qualquer forma de doença 
onde isso esteja sendo aplicado. Em animais 
em experimentação, isso vem sendo 
perseguido por regulação imunobiológica 
etc, há mais tempo, mas em seres humanos 
tudo isso é muito novo.  
 
C.M. – Não chega a ser uma mudança de 
paradigma como no caso da descoberta de 
que as células do miocárdio podem se 
regenerar que muda completamente uma 
visão que se tinha? Especificamente, esse 
tratamento para doença de Chagas não 
chega a ser uma mudança das linhas de 
pesquisa que vocês vinham seguindo. 
G.F. – É uma franca mudança, com certeza 
absoluta, é uma novidade, é uma mudança, é 
uma coisa que se funcionar bem é uma 
mudança absoluta e bem vinda. 
 
C.M. – A imprensa acabou construindo 
uma realidade que ainda não existe e 
acaba criando falsas esperanças. De que 
forma essa relação com os meios de 
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comunicação traz benefícios e traz 
prejuízos a essa pesquisa especificamente? 
G.F. – Os meios de comunicação eles 
desempenham uma importância muito 
grande em favorecer a transmissão de certas 
noções ao público em geral para o seu 
benefício. E isso é atingido quando é feito na 
exata medida. Quando é feito com... na 
medida certa, na medida correta, fazendo 
com que as pessoas tenham conhecimento 
sobre o assunto e saibam se beneficiar dele. 
É o caso de recomendações, fatores de riscos 
que podem ser evitados, como lidar com 
eles, a recomendação de fazer exames 
periódicos, tudo isso a mídia tem um poder 
imenso de potencializar essa informação que 
os mecanismos habituais dos que estão 
envolvidos com a saúde não dispõem. Então 
tem um papel, uma responsabilidade imensa. 
Mas essa força, esse poder, esse quarto 
poder, pode conduzir a situações 
inadequadas e fará isso simplesmente pelo 
entusiasmo, pela necessidade de  tirar algo 
bombástico que chama atenção e eu vejo 
nisso um pequeno desvio, que é um desvio e 
deve ser corrigido, porém um desvio menor 
ainda outra razão para que as coisas saiam 
erradas que é um direcionamento intencional 
de uma informação errada que também eu 
tenho certeza que existe. Esse 
direcionamento intencional de uma 
informação errada pode ser, que é sempre 
doloso, ele pode ser... ele frequentemente é 
por culpa do setor que está informando. 
Razões que levam a isso podem ser as mais 
variadas, desde o benefício financeiro que 
isso traz até a vaidade do indivíduos e os 
benefícios que o seu nome sendo veiculado 
possa trazer em vários setores, o da 
satisfação da vaidade, da abertura de 
oportunidades e assim por diante. Em outras 
palavras, a divulgação da notícia médica é 
bem vinda quando é feita de maneira 
consciente e ética, essa é a forma adequada 
de fazer. Bom, eu estou lhe falando assim 
porque esse é um tema que eu tenho a 
obrigação de lidar, não só na minha função 

de professor, mas, veja, eu fui durante muito 
tempo presidente da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia e que a cardiologia tem um 
envolvimento muito maior com essas coisas, 
eu sou nesse momento presidente da 
Sociedade Sulamericana de Cardiologia, 
então enquanto órgão normativo das 
condutas de cardiologistas nós temos a 
obrigação junto com associações, 
Associação Médica Brasileira etc, de ter 
cuidados em relação a essa maneira de fazer 
as coisas. Quando eu estava na presidência 
da SBC, eu criei um comitê, que funcionou 
apenas parcialmente, não funcionou 
plenamente, mas eu criei um comitê que era 
o seguinte, uma notícia surgia, ‘o colesterol 
da gema do ovo faz bem’, que é algo que ia 
de encontro a tudo que estava mais ou menos 
encaminhado, isso tem um potencial, senão 
verdadeiro, tem um potencial maléfico 
tremendo, então eu criei um comitê de 
especialistas de cada área dentro da SBC, 
peguei a nossa assessoria de imprensa e 
fizemos chegar... dessa forma, fizemos 
chegar ao conhecimento da imprensa que a 
SBC sempre teria alguém qualificado para 
dar notícias destas que surgem assim 
bombasticamente e estaria disponível para a 
imprensa acessar. Isso funcionou, mas devo 
admitir que não funcionou de maneira 
perfeita porque não era muito acionado e às 
vezes era acionado e quem estava no comitê 
não tinha disponibilidade de tempo de fazer. 
Então não funcionou perfeitamente, mas eu 
tenho certeza de que esse seria um caminho 
desejado, ter fontes autorizadas, honestas, 
discretas, de retificação das informações, de 
conveniente informação. Então, voltando ao 
tema de célula-tronco, e essa divulgação 
ampla que tem havido, como é que se 
entende isso... 
 
C.M. – Houve algum prejuízo 
especificamente nessa pesquisa de célula-
tronco par tratar paciente com doença de 
Chagas? 
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G.F. – Eu acho que houve muitas coisas 
positivas nessa divulgação ampla. Eu 
confesso que eu pessoalmente se fosse o 
responsável, o único envolvido com a 
pesquisa, isso estaria muito distante do que 
foi porque eu mantenho um low profile pra 
essas coisas. O Dr. Ricardo Ribeiro é muito 
mais entusiasmado, talvez, comunicativo e 
vai realmente ... Acho que houve benefícios 
em ter alguém com essa atitude assim 
porque se divulgou amplamente no país, as 
pessoas tomaram conhecimento, para o meio 
foi bom porque as pessoas não sabiam que 
era possível aqui na Bahia fazer isso e assim 
aqui se tornou conhecido do público. O 
nosso interesse sempre foi a comunidade 
científica, mas é interessante que o público 
saiba e isso veio através dessa atitude. Um 
ou outro malefício eu acho que pode ter 
ocorrido na medida em que talvez... porque 
foram tantas reportagens, tantas notícias, que 
nós identificamos uma vez ou outra, uma 
notícia que se dava a idéia assim de que se 
achou a cura para a doença e isso não é 
verdade e isso pode ter trazido para algumas 
pessoas uma falsa esperança que não é tarefa 
do médico criar. Então é possível que 
algumas pessoas tivessem se agarrado a isso 
e tivessem tido uma frustração de ver que 
não é bem assim, é tudo incipiente ainda, 
tudo dentro de um mecanismo muito 
rigoroso de controle etc, bom, então tem o 
pró e tem o contra, tem o lado positivo, tem 
o lado negativo. Eu acho que é preciso dar o 
encaminhamento na medida exata das coisas 
e a medida exata das coisas é que há uma 
esperança razoável, bem fundamentada em 
animais de experimentação de que 
benefícios possam ser colhidos com essa 
técnica em seres humanos, mas é preciso 
comprovar que seja assim, é preciso 
descobrir a melhor maneira de fazer, que 
pode não ser a que nós estamos fazendo, e 
tudo isso leva muito tempo e é muito 
esforço. Nós estamos envolvidos com isso 
intensamente desde junho de 2003, desde 
junho... junho de 2003 nós fizemos o 

primeiro caso, mas um ano antes a gente já 
vinha trabalhando no protocolo, na 
elaboração, na aprovação dos comitês de 
ética. Nós estamos envolvidos nisso desde 
2002, no mínimo, e não chegamos lá ainda, 
ainda vai levar tempo porque dá um trabalho 
muito grande ver isso, muito grande, então 
esse trabalho mesmo de 300 pacientes, isso 
aí vai levar uns três anos, agora esse trabalho 
tem a probabilidade de dar uma resposta 
mais afirmativa porque estará sendo 
comparado a um placebo de maneira 
adequada, não dará todas as respostas 
porque, pra você entender, nós estamos 
fazendo de uma maneira, é a maneira que 
nós achamos que provavelmente é a melhor, 
mas é uma só maneira, estamos fazendo 
todos da mesma maneira, e aí vamos ver se é 
melhor do que o outro, do que não fazer 
nada, se for melhor haverá um outro passo, é 
ver que maneiras variáveis existirão para 
aperfeiçoar o que nós estamos fazendo e é 
assim que se faz o conhecimento médico.  
 
C.M. – Como é fazer pesquisa no Brasil? 
Há uma burocracia muito grande? Os 
comitês e órgão com a Anvisa e o Conep 
dificultam o trabalho? 
G.F. – É verdade que existem passos a 
serem seguidos, é verdade que no processo 
de acolhimento de propostas há eventuais 
desacordos e até aborrecimentos, há 
contrariedades, melhor dizendo, mas são 
absolutamente indispensáveis, necessários, é 
assim que deve ser mesmo. Tem que ter 
critérios que... tem que ter critérios que 
levem o investigador em seres humanos... 
porque uma coisa é animal de 
experimentação, o animal de 
experimentação, eu costumo dizer aos meus 
alunos que o seguinte, digamos uma 
experiência que sugeria no passado que 
aspirina em baixas doses preveniria uma 
coisa chamada eclampse em mulheres 
grávidas e isso deu bons resultados em 
animais de experimentação, ratas grávidas 
por exemplo. Quando isso foi 
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convenientemente aplicado em mulheres, na 
vida real etc, dentro do protocolo de 
pesquisa, não funcionou. É que ratas não vão 
a farmácia tomar remédio para a sua dor de 
cabeça e consequentemente contaminando 
de alguma maneira, das mais variadas, o que 
nós estávamos fazendo. Animal é uma coisa. 
Animal é muito fácil, de uma certa forma, 
porque... ser humano é muito complexo e 
porque é complexo assim tem que ter 
critérios bem claros, bem definidos que 
protejam o indivíduo sob investigação. Então 
eu admito que exista por parte dos comitês 
de ética e do Conep, em Brasília, exageros, 
exageros assim, por exemplo, em certos 
países onde notoriamente há esse controle, 
essa preocupação também, às vezes o nosso 
parece ser mais exigente que esses outros 
como se pudesse ser melhor do que os 
outros. Então às vezes a gente vê que 
existem exageros. Mas eu entendo que têm 
que haver mesmo esses cuidados, esses 
critérios, então eu não tenho nada contra.  
 
C.M. – E no caso da demora para a 
importação de material? 
G.F. – Não. Aí pode haver. Eu estou falando 
mais na aprovação do protocolo, do projeto, 
dos cuidados para proteger o paciente, 
sempre. Mas a viabilização, aí algumas 
coisas poderiam ser facilitadas para a 
pesquisa. 
 
C.M. – Qual é então a maior dificuldade 
para fazer pesquisa no Brasil? 

G.F. – A maior dificuldade. Eu acho que é o 
aporte financeiro que dê sustentação ao meio 
aqui se incluindo o meio onde se faz a 
pesquisa, condições materiais para que ela se 
desenvolva e aos investigadores. Muitos dos 
trabalhos que são feitos, são feitos muito na 
base da boa vontade, da curiosidade 
científica e sem um suporte maior, de modo 
que é muito difícil no Brasil se ser um 
investigador que se viva disso de maneira 
digna. Então frequentemente há que se ter 
outra atividade, como, por exemplo, fazer 
um consultório que permita a pessoa a viver 
para poder dedicar quase como diletantismo 
o seu tempo à pesquisa.  
 
C.M. – No grupo de pesquisa do Santa 
Izabel, ele é o único investidor ou ele tem 
parceiros para investir nessa pesquisa? 
G.F. – Nessa pesquisa específica tem um 
suporte... essa pesquisa específica teve um 
benefício e é aí onde entra a visão do 
Ricardo Ribeiro, e aí eu tenho que concordar 
com ele que ele está certo, este alarde que 
ele fez despertou interesses, despertou 
interesse do Estado, do Ministério e aí 
botaram como prioridade e resultado, nós 
tivemos um enorme suporte da Fapesb, 
daqui da Bahia, para o primeiro projeto e 
agora estamos tendo um bom suporte do 
Ministério da Saúde para esse projeto maior. 
Sim, tivemos suporte, para esse nós tivemos, 
agora se para esse nós tivemos, dezenas e 
dezenas de outros nós não tivemos suporte 
nenhum. 
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Reprodução do e-mail encaminhado ao Dr. Augusto Mota, pesquisador da Fundação 
Oswaldo Cruz. 
 
Prezada Cristina, 
 
Peço encarecidamente desculpas pelo atraso em responder ao seu e-mail. Espero que 
as respostas tenham chegado em tempo hábil. 
 
1. Você acha que foi e está sendo satisfatória a cobertura da mídia com relação a essa 
pesquisa (destaque para o Jornal A Tarde e TV Bahia)? 
PARA SER SINCERO EU NÃO ACOMPANHO DE PERTO A COBERTURA JORNALÍSTICA 
REFERENTE A ESSA PESQUISA. ENTRETANTO, DO QUE EU PUDE OBSERVAR, EU DIRIA 
QUE A COBERTURA TEVE A MAGNITUDE APROPRIADA PARA A IMPORTÂNCIA DO 
TEMA.  
 
2. Quais os pontos positivos e negativos dessa cobertura? 
OS PONTOS POSITIVOS SÃO, NATURALMENTE, LEVAR AO CONHECIMENTO DOS 
CIDADÃOS BAIANOS QUE AQUI TAMBÉM SE FAZ PESQUISA SÉRIA E VOLTADA PARA 
MELHORAR A VIDA DAS PESSOAS. RESSALTO QUE ESSA PESQUISA É IMPORTANTE 
PRINCIPALMENTE PARA A POPULAÇÃO DE MAIS BAIXA RENDA, QUE É 
PREFERENCIALMENTE ACOMETIDA PELA DOENÇA DE CHAGAS POR RAZÕES ÓBVIAS. 
 
O PONTO QUE EU JULGARIA NEGATIVO É A TENDÊNCIA, TALVEZ NATURAL NO MEIO 
JORNALÍSTICO, DE USAR COM CERTA FREQÜENCIA PALAVRAS NÃO MUITO 
APROPRIADAS PARA A FASE EM QUE NÓS ESTAMOS COM ESSA PESQUISA, QUAIS 
SEJAM "CURA", "SALVAÇÃO", ETC.   
 
3. Você acha essencial que se divulgue a pesquisa científica? Caso a resposta seja sim, 
em que estágio deve se dar essa divulgação? 
A DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS SE DÁ EM DOIS MEIOS DIFERENTES: O 
MEIO CIENTÍFICO E O MEIO LEIGO. NÓS SEMPRE TEMOS O CUIDADO AO DIVULGAR 
OS RESULTADOS NO MEIO CIENTÍFICO DE SINALIZAR PARA AS LIMITAÇÕES DOS 
ESTUDOS (MESMO QUE ESTAS LIMITAÕES SEJAM, POR EXEMPLO, O TEMPO 
RELATIVAMENTE CURTO DE SEGUIMENTO DOS PACIENTES TRATADOS). ESSA 
DIVULGAÇÃO É IMPORTANTE POIS OS DADOS PASSARÃO PELO "CRIVO" DA 
COMUNIDADE CIENTÍFICA, COM AS CRÍTICAS E SUGESTÕES INDISPENSÁVEIS AO 
BOM ANDAMENTO DA CIÊNCIA.  
 
JÁ A DIVULGAÇÃO NO MEIO LEIGO, À QUAL TAMBÉM SOU FAVORÁVEL, ESSA DEVE 
SER FAITA COM MUITA CAUTELA, POIS PODE CRIAR UMA EXPECTATIVA NA 
POPULAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATINGIDA. ISSO PODE TER REFLEXOS NEGATIVOS 
NA RELAÇÃO ENTRE A COMUNIDADE LEIGA E OS PESQUISADORES.  
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4. Você não acha que a mídia transforma tudo em produto? 
ACHO QUE NÃO TENHO OPINIÃO FORMADA SOBRE ISSO. CONTUDO, É ÓBVIO QUE 
SEMPRE FICO COM A IMPRESSÃO DE QUE PALAVRAS OU FRASES DE IMPACTO SÃO 
SEMPRE UTILIZADAS PARA ATRAIR A ATENÇÃO DO ALVO DA MÍDIA, OU SEJA, DO 
TELESECTADOR, DO LEITOR, ETC.  
 
5. A mídia não teria que ajudar o público leigo a entender mais a ciência, no caso, 
trabalhar com um processo de alfabetização? 
ABSOLUTAMENTE SIM. ENTRETANTO, ISSO DEVE SER FEITO COM A DEVIDA CAUTELA, 
PELOS PONTOS QUE JÁ SINALIZEI ACIMA. 
 
6. Como vê a relação dos jornalista com os cientistas? 
MUITO BOA, UMA VEZ QUE SINTO UM RESPEITO MÚTUO MUITO GRANDE ENTRE 
ESSAS DUAS CLASSES. PELO MENOS ESSA É A MINHA EXPERIÊNCIA PESSOAL. 
 
7. Você acha que os jornalistas estão preparados para falar de ciência? 
EM TESE TODO JORNALISTA DEVE ESTAR PREPARADO PARA FALAR SOBRE QUALQUER 
TEMA. O QUE DEVE SER ENFATIZADO É QUE FALAR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE REQUER 
CAUTELA, JÁ QUE ESSE É UM TEMA SEMPRE POTENCIALMENTE POLÊMICO. IMAGINE, 
POR EXEMPLO, SE EM ALGUMA COBERTURA JORNALÍSTICA É DIVULGADA A 
INFORMAÇÃO E QUE O HOSPITAL "A" DA CIDADE "B" FAZ UM PROCEDIMENTO "C" 
QUE "CURA" A DOENÇA "X", SENDO QUE O QUE O REFERIDO HOSPITAL FAZ 
REALMENTE É PESQUISAR SE O TRATAMENTO É OU NÃO EFICAZ. ISSO PODE DAR 
MUITA DOR DE CABEÇA PARA A INSTITUIÇÃO, JÁ QUE PARA INGRESSAR NAS 
PESQUISAS OS INDIVÍDUOS TÊM QUE PREENCHER CERTOS "CRITÉRIOS DE 
INCLUSÃO" E NÃO SE ENCAIXAR EM NENHUM DOS "CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO" PARA 
PESQUISA EM QUESTÃO. A POPULAÇÃO HABITUALMENTE NÃO ENTENDE ISSO, DAÍ A 
IMPORTÂNCIA DE COLOCAÇÕES APROPRIADAMENTE CAUTELOSAS POR PARTE DA 
IMPRENSA.  
 
8. De que forma o cientista é responsável por uma cobertura muitas vezes superficial 
dos fatos científicos? 
OS CIENTISTAS NÃO TENDEM A SER SUPERFICIAIS, MAS SUA CAUTELA TENDE A SER 
INTERPRETADA DESSA MANEIRA. NO MEIO CIENTÍFICO, POR EXEMPLO, AS 
DISCUSSÕES SOBRE OS TEMAS QUE ESTÃO SENDO PESQUISADOS SÃO SEMPRE 
MUITO APROFUNDADAS. 
 
9. O que poderia mudar nesse processo de divulgação? 
ACHO QUE ESSA MUDANÇA É UM PROCESSO LENTO, ONDE TODOS GRADUALMENTE 
APRENDEM. O AMADURECIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRINÔNIO CIENTISTAS-
JORNALISTAS-POVO É ESSENCIAL PARA ESSA MUDANÇA.  
 
10. Existe alguma situação específica ou ponto com relação a temática que vc gostaria 
de destacar? 
NÃO NESSE MOMENTO. ESPERO TER SIDO ÚTIL E ALGUMA FORMA. 
 
Atenciosamente,  
Augusto Mota 
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Anexo B – Transcrição das entrevistas com os jornalistas 
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Entrevista do jornalista X concedida em maio de 2006 
 
Cristina Mascarenhas - Quando você 
fez a matéria, o quê que você buscava 
na hora da construção da matéria? 
Jornalista X - Olha, o que a gente tentou 
buscar foi o seguinte... Era uma novidade, 
naquele momento, era uma novidade que 
surgiu no tratamento das doenças do 
coração e, como a Bahia era pioneira 
nessa técnica de transplantar células-
tronco para a região afetada do coração, 
nós dedicamos um bloco do programa a 
essa pesquisa, que era coordenada pelo 
doutor Ricardo Santos. Na verdade 
naquele trabalho, a gente viveu dois 
momentos bem distintos, um foi o 
acompanhamento de uma paciente, uma 
mulher que era cobaia, uma mulher até, 
relativamente, jovem, ela tinha menos de 
quarenta anos e que acabou morrendo. 
Talvez tenhamos sido os últimos 
jornalistas a falar com ela, ela morreu 
algum tempo depois, porque o estágio da 
doença dela estava muito avançado, então 
as células-tronco não conseguiram, as 
células da medula, quer dizer, elas não 
conseguiram recompor a área danificada 
do coração. É exatamente essa a função 
das células-tronco, ela sai da medula, é 
injetada na região do coração e ali ela vai 
se espalhando para tentar recompor aquilo 
que foi destruído pela doença, no caso a 
doença de Chagas você sabe que ela 
destrói o tecido do coração, começa a 
fazer uma ferida, aquilo vai inchando o 
coração e vai chegar um momento que a 
pessoa não vai resistir. Em outro 

momento, nós acompanhamos um senhor, 
já com uma idade bastante avançada e 
que estava, para a sorte dele, se 
recuperando e se recuperando bem. Era 
uma pessoa que não andava mais, que já 
tinha sido socorrida várias vezes nas 
emergências dos hospitais daqui de 
Salvador, já tinha sido desenganado, 
inclusive, pelos médicos, e, graças às 
células-tronco, esse senhor recuperou 
toda a disposição dele para o trabalho, ele 
não precisava mais dormir sentado, como 
ele fazia antes, já estava conseguindo 
dormir naturalmente... Enfim, a gente 
tentou mostrar essas duas situações: uma 
foi por acaso, a gente não contava coma 
morte da mulher, a gente achava que ela 
ia se recuperar, nós acompanhamos o 
procedimento de transferência das 
células-tronco, mas algum tempo depois 
ela morreu, não resistiu. O que a gente 
tentou fazer foi mostrar esse lado 
revolucionário da medicina, que agora 
estão fazendo também com a anemia 
falciforme, você está sabendo, a 
Universidade Federal está desenvolvendo 
um trabalho muito interessante nessa 
área, para a recuperação das áreas... Da 
parte degeneração óssea. 
 
C.M. - A preocupação maior nesse 
momento é com o critério de 
noticiabilidade, o jornalista nesse 
momento se preocupa com a notícia ou 
com a prestação de serviço? 
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‘X’ - Com a prestação de serviço, porque 
a gente achou que aquilo que estava 
surgindo, aquela novidade que estava 
surgindo naquele momento, era uma coisa 
que no futuro ia trazer muitos benefícios 
para quem sofre, principalmente, de 
doença de Chagas, que é uma doença 
comum, principalmente aqui no Nordeste. 
Então, aquilo era uma notícia boa para o 
futuro, já estava de alguma forma 
acontecendo, sabe, com os tratamentos 
bem animadores, com perspectivas bem 
animadoras, então a nossa intenção foi 
prestar um serviço para a população que 
sofre desse mal, não tenho os números 
agora, mas o Nordeste era campeão, era 
não, é ainda campeão de doença de 
Chagas. E as células-tronco estavam 
sendo, naquele momento, uma coisa 
muito aguardada com expectativa e muita 
esperança também para curar essa doença. 
Acho que foi esse o caminho que a gente 
tentou mostrar que estava existindo uma 
esperança grande de cura dessa doença, 
através de uma pesquisa que estava sendo 
desenvolvida aqui na Fiocruz. 
 
C.M. - Você acha que os meios de 
comunicação transformam a pesquisa 
em produtos noticiáveis, só interessa, 
aos meios de comunicação, enquanto 
ela gera um produto noticiável e não 
um processo de desenvolvimento dela? 
‘X’ - Eu acho que os meios de 
comunicação podem ajudar, na hora que 
eles prestam um serviço sobre essa 
pesquisa, eles podem ajudar, mas há um 
risco também muito grande. Tem muito 
aventureiro se prevalecendo dessas 
pesquisas e fazendo muita coisa por conta 
própria, que aí acaba levando para uma 
vala muito perigosa esse trabalho que é 
tão sério das Universidades e dos 
cientistas, entendeu? Eu acho que os 
meios de comunicação eles não têm a 

intenção, eu acredito... Pelo menos eu 
nunca vi alguma pauta nesse sentido: 
“vamos mudar essa notícia, porque a 
notícia é bombástica, porque a notícia vai 
aumentar a audiência da televisão.” 
Nunca tratei desse assunto com a pauta 
nesse sentido, entendeu? 
 
C.M. - Mas você não acha que isso já 
está meio que no ambiente que a gente 
vive essa idéia: “olha vamos atrás de 
notícias, vamos atrás de coisas que 
chamem a atenção do público, vamos 
atrás de audiência.” Você não acha que 
isso está meio que impregnado no nosso 
dia-a-dia? 
‘X’ - Eu acho que sim, existe está 
preocupação, mas na hora que você fala, 
por exemplo, de uma pesquisa científica, 
de um trabalho voltado para a saúde, para 
a melhoria da qualidade de vida das 
pessoas, para a cura de doenças, isso não 
pode ser tratado dessa forma, pelo menos 
eu não tenho visto nada desse sentido. Eu 
acho assim que há uma preocupação dos 
meios de comunicação, eu não estou 
falando por muitos dos veículos, mas por 
alguns que eu conheço, principalmente 
pela TV Globo, no caso. Acho que a 
preocupação é ajudar, a preocupação é 
tentar mostrar, alertar as pessoas: “olha 
está acontecendo isso, se você sofre dessa 
doença, você tem uma esperança, você 
pode usufruir daqui a pouco, ou já pode 
estar usufruindo agora, de uma alternativa 
de cura.” Eu acho que a preocupação tem 
sido essa, a de ajudar, não é de 
transformar aquilo num número grande 
no IBOPE, não é nada disso, eu não tenho 
visto nesse sentido, embora seja obrigado 
a reconhecer que isso está associado, mas 
não é o objetivo. 
 
C.M. - Mas a partir do momento que a 
gente acaba gerando uma falsa de 
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esperança, quando a pesquisa ainda 
está em um período tão inicial, tudo 
bem, já tiveram 30 pacientes, mas 
faltam ainda mais, pelo menos, três 
anos de acordo com os pesquisadores 
para se obter outros resultados que 
consolidem isso, para que se possa 
pensar de ir ao SUS fazer isso. E para 
essas pessoas quando as matérias são 
apresentadas, da forma que são 
apresentadas, não parecem que é uma 
situação imediatista? 
‘X’ - Eu acho que há uma precipitação 
sim. O mundo científico também é um 
mundo meio assim, não sei estou sendo 
irresponsável em estar falando isso, mas 
eu percebo que eles também têm muita 
necessidade de mostrar e de aparecer, e 
eles brigam entre eles... Olha se o nosso 
meio é um meio de muita disputa, o 
mundo científico é muito maior essa 
disputa. É uma coisa assim que a gente 
percebe. O cientista quando tem uma 
coisa que é exclusiva, ele esconde de todo 
mundo, não é? Para na frente aparecer 
sozinho. Quando ele está fazendo uma 
coisa em grupo, eles ficam disputando ali 
quem vai ocupar o espaço na mídia e isso 
atrapalha muito. Acho que há nos meios 
de comunicação uma certa precipitação 
em divulgar esses assuntos antes dos 
resultados práticos aparecerem, isso 
realmente existe, a gente vê a todo 
momento aí, principalmente nessa área de 
células-tronco, que está todo mundo se 
arvorando aí, a célula-tronco daqui a 
pouco vai ser “o cálice milagroso”, para 
curar tudo que é doença, qualquer espécie 
de câncer, daqui a pouca a célula-tronco 
vai estar curando, e não é bem assim. No 
caso da doença de Chagas, já havia um 
resultado, já havia sim um prenúncio de 
que aquilo estava dando certo. Era um 
grupo de cobaias que participavam da 
pesquisa, que foram selecionadas, pessoas 

que foram selecionadas para fazerem 
parte daquela pesquisa e que, de alguma 
forma, já estavam se beneficiando desse 
tratamento. Então, acho até que já era o 
momento de se mostrar, porque já havia 
benefícios, já havia comprovadamente, 
cientificamente, aquilo já estava 
resolvendo. Eu me lembro que Doutor 
Ricardo mostrava no computador a 
evolução de alguns corações doentes, 
depois das células-tronco, depois da 
injeção de células-tronco na área afetada, 
então perceberam que aquele tecido 
estava começando a se recompor, já 
estava começando a se regenerar. Então, 
talvez esse seja o momento ideal para se 
mostrar que a coisa está bem 
encaminhada, porque também não precisa 
esperar, porque também a pesquisa, ás 
vezes, demora muito, você sabe disso, a 
pesquisa pode demorar 20 anos. Mas se 
você no décimo ano já está otimista, o 
cientista já está otimista, já está 
apresentando alguns resultados, acho que 
a mídia pode mostrar. 
 
C.M. - Você não acha que a mídia 
poderia acompanhar esse processo, por 
exemplo, essa pesquisa começou em 
2001, você não acha que desde então e 
acompanhar a evolução de cada etapa. 
‘X’ - Com certeza, eu acho que sim. Os 
meios de comunicação, eles tem 
obrigação de prestar serviço, já que ele foi 
no momento que eu não posso avaliar se 
foi impróprio ou não,  precipitado ou não,  
já que ele divulgou naquele momento,  a 
imprensa brasileira sofre desse mal, não 
é? De não dar seqüência àquilo que ela 
faz, quer dizer, não acompanhar os 
assuntos. O que a gente casa de ver... 
denúncia, por exemplo, de mau gestores,  
de roubo, de corrupção, mostrou aquilo 
ali, mas não vai mostrar, acabou, esquece 
o assunto. 
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C.M. - Por que você acha que isso 
acontece? 
‘X’ - É tanta coisa que deve estar 
envolvida com isso aí... 
 
C.M. - Falha humana... 
‘X’ - A falha humana, a falta de 
perseverança, interesses, se a gente não 
consegue saber... interesses eu falo assim: 
a quem interessa uma denúncia,  a quem 
interessa, por exemplo, um tratamento 
para curar a doença de Chagas... é muita 
gente, entendeu? São muitos laboratórios, 
do outro lado, há muitas prefeituras, há 
muitos políticos, administradores, quer 
dizer, eu acho que a imprensa se deixa 
levar por pressões também em algum 
momento desses, por um lado. Por outro 
lado se deixa, entra em uma veia de 
esquecimento que é uma coisa terrível, 
canso de fazer matérias aí que depois eu 
não sei o fim, porque eu não volto mais 
àquele assunto. Eu tenho culpa, porque 
acabo esquecendo, esquecendo até de 
cobrar da empresa que eu trabalho: “Nós 
fizemos isso em tal período e está na hora 
de a gente voltar lá” Dificilmente a gente 
faz isso. Eu acho que esse é um pecado 
que todos nós cometemos, parece que é 
cultural na imprensa brasileira de não dar 
continuidade, de não dar 
acompanhamento àquilo que o próprio 
jornalista deu início, ou denunciou, ou 
divulgou pela primeira vez e nunca mais 
voltou ao assunto... é um mal. 
 
C.M. - Outra questão, você não acha 
acabamos reféns desses pesquisadores, 
porque não são áreas que dominamos, 
de conhecimento que dominamos? 
‘X’ - Sem dúvida, estamos na mão deles 
de qualquer maneira, estamos sempre nas 
mãos deles. O que nós precisamos fazer, 
já que não dominamos o assunto não 

conhecemos o assunto, não somos 
cientistas da área da saúde, podemos até 
ser bons pesquisadores, como você na 
área da informação, da comunicação, mas 
na área de saúde nós não somos bons, até 
porque não pesquisamos também, nós 
estudamos pouco até para poder  
questionar, botar na parede um cientista 
desses, mas estamos sempre na mão 
deles. O que a gente de ter cuidado é ter, 
pelo menos, um pouco de preparo para 
não estar sendo engabelado sempre, 
porque eles podem nos enrolar.  
 
C.M. - Que cuidados seriam? 
‘X’ - A informação, a pesquisa, o estudo. 
A gente precisa estar sempre atento, por 
exemplo, se eu vejo  hoje, depois que eu 
fiz essa matéria (aqui eu não estou 
dizendo que eu sou cuidadoso) com a 
doença de Chagas lá, com o tratamento 
através da célula-tronco, tudo que sai 
sobre isso eu me interesso, eu vou ler, eu 
procuro ler. Em que pé está essa pesquisa, 
e acabo descobrindo não só em relação à 
doença de Chagas, mas também a outras 
doenças, tem a parecido, como a gente 
conversou, tem a parecido muita gente 
tentando pongar, tentando achar um 
espaço na mídia e se arvorando de 
pesquisador e quando você vai ver não é 
pesquisador. Eu acho, a gente tem que ter 
alguns critérios para dar crédito ás 
informações científicas desses 
pesquisadores, a gente não pode acreditar 
em qualquer pessoa... 
 
C.M. - Ligada a alguma instituição... 
‘X’ - Exatamente não pode... porque têm 
laboratórios muitos laboratórios 
interessados nesses resultados, alguns 
deles investindo até dinheiro e investindo 
pesado, principalmente os laboratórios 
estrangeiros. Não estou falando, 
especificamente, da doença de Chagas, 
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mas em relação às outras doenças 
também, tem muito interesse envolvido 
nisso e a gente tem que tem o cuidado de 
saber com quem é que está falando. Essa 
me parece que é uma preocupação que 
sempre deve existir, por isso eu costumo 
dar crédito às pesquisas das instituições 
oficiais, digamos assim. Eu não vou 
duvidar de uma pesquisa que está sendo 
desenvolvida nas Universidades Federais. 
Eu costumo ir por esse caminho, na 
dúvida eu vou para oficial, porque não 
consigo admitir que lá dentro também, no 
mundo acadêmico e científico do 
laboratório das Universidades, existam os 
charlatães. 
 
C.M. - Mas existe, no caso de Seul da 
clonagem de embrião... 
‘X’ - É existe... lá, mas aqui a gente ainda 
não teve esse desprazer de se deparar 
diante de algum... 
 
C.M. - Só alguns médicos que vendiam 
células-tronco em pó, que não estão 
ligados a instituições. 
‘X’ - Mas é por isso que eu estou falando, 
a gente tem que ter muito cuidado, né? 
Imagina se a gente noticia lá, de maneira 
irresponsável, que dá para curar a doença 
de Chagas com o pozinho... se você 
beber... que foi tirado da medula, 
entendeu? Não existe isso. Qualquer coisa 
nesse sentido, quando a gente se deparar 
com isso, a gente tem que desconfiar. E o 
princípio básico é desconfiar de tudo. 
Desconfiar e questionar e para desconfiar 
e questionar é preciso estudar um 
pouquinho. É preciso procurar se 
informar. É preciso ler. É preciso 
conversar. É preciso, pelo menos, ter uma 
idéia mais forte daquilo que você está 
fazendo. 
 

C.M. – Você acha que os meios de 
comunicação têm como uma de suas 
funções educar cientificamente a 
população. 
‘X’ – Eu acho que os cientistas é que têm 
esse papel. Os meios de comunicação eles 
são o veículo, mas o jornalista não vai ter 
nunca o embasamento científico para 
poder educar a população. Eu acho que 
deveria existir uma parceria. O mundo 
científico com os meios de comunicação.  
 
C.M. – E o que é que há? O cientista 
desconfia do jornalista que desconfia 
do cientista? 
‘X’ – Não é que sejam inimigos não, mas 
um desconfia do outro. O cientista 
desconfia do jornalista, o jornalista que 
desconfia do cientista ou não. Não há 
uma linha de ação determinada ‘olha  a 
gente vai fazer esse serviço aqui em 
parceria porque a população precisa estar 
acompanhando isso. Os meios de 
comunicação também não estão muito 
preocupados com isso até porque eles 
estão mais preocupados com a audiência, 
eles estão mais preocupados com a 
vendagem do jornal, com a vendagem da 
revista. Existem algumas poucas revistas 
especializadas nessa área, mas que elas 
são inacessíveis para a comunidade que 
precisa mais. E outra coisa, é 
inalcançável.  Imagina você pegar uma 
revista especializada em medicina para a 
população que não estudou muito 
entender. Não vai entender nunca. Então 
eu acho que falta padronizar um pouco ou 
tornar acessível essa linguagem científica, 
do mundo acadêmico, fazer isso de uma 
forma digerível para a população, fazer 
com que ela entenda mais, e aí sim, aí os 
meios de comunicação podem dar uma 
contribuição grande. Imagina se a gente 
pudesse fazer um treinamento para o 
cientista, assim ‘olha, você não pode falar 
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desse jeito’. É o mesmo que a economia. 
Então é a mesma coisa da medicina hoje 
para o povo que mais precisa que é na 
população mais pobre onde está a maioria 
das doenças. 
 
C.M. – Você acha que nesse caso da 
pesquisa com células tronco houve uma 
parceira entre jornalistas e cientistas. 
‘X’ – Acho que houve boa vontade tanto 
do cientista quanto da imprensa, da 
televisão. Está na hora da gente fazer isso, 
está na hora de a gente dar essas 
esperanças para pessoas. A avaliação foi 
que sim. O repórter tentou fazer isso e 
conseguiu. Houve essa parceria no 
momento em que eles tentaram facilitar e 
entenderam que essa linguagem precisa 
ser uma linguagem acessível. Nós não 
poderíamos fazer isso na televisão de 
outra maneira. Sempre temos que fazer 
dessa forma mesmo. Transformar aquela 
coisa que é científica, que é num primeiro 
momento de difícil entendimento, numa 
coisa palatável, que as pessoas consigam 
entender, que a minha mãe consiga 
entender, que estudou pouco, se eu não 
fizer que ela entenda não adiantou nada, 
não serviu para nada.  
 
C.M. – Você acha que foi difícil vender 
essa matéria para o Globo Repórter, 
para a mídia nacional? 
‘X’ – Não. Nesse caso não porque nós 
estávamos trabalhando num tema bem 
específico, doenças do coração, os 
tratamentos. O que é que tem de novidade 
nos tratamentos das doenças do coração e 
essa era uma novidade. Facilmente foi 

uma coisa absorvida pelo Globo Repórter, 
entendeu que isso era um benefício para a 
população que estava surgindo nos 
laboratórios e aí foi fácil a aceitação da 
pauta. A sugestão foi de cara aceita por 
isso. 
 
C.M. – Se não fosse por isso, se fosse 
para oferecer para o Nacional? 
‘X’ – Seria mais complicado. O Jornal 
Nacional, por exemplo, quando a gente 
propõe uma matéria dessa para o Jornal 
Nacional, o JN levanta uma série de 
questionamentos e com razão até por 
conta de muita gente irresponsável que 
está militando nessa área ou atuando 
nessa área e que está querendo entrar 
ganhar espaço na mídia e a televisão é 
uma vitrine para essas pessoas. O Jornal 
Nacional tem muito esse cuidado porque 
a informação que o JN dá ela é muito 
objetiva, ela é muito mais curta, então a 
gente não tem, por exemplo, como se 
aprofundar, a gente tem que dar a notícia 
ali e tentar esclarecer, tentar fazer aquilo 
de uma maneira bem fácil mesmo. O 
Globo Repórter ele se aprofunda mais. A 
gente tem como trabalhar com 
personagens, a gente tem como 
questionar mais... não é que não se faça 
isso no Jornal Nacional, mas a gente tem 
menos tempo para trabalhar e mostrar 
isso, então o cuidado tem que ser maior. 
A editoria do Jornal Nacional tem muito 
essa preocupação até porque, em alguns 
momentos, já deu espaço a pessoas que 
não estão comprovadamente contribuindo 
de alguma maneira no aspecto científico 
para melhor a saúde das pessoas. 

 



 

 

143

 

Universidade Federal da Bahia 
Instituto de Física – Instituto de Biologia – Faculdade de Filosofia 

Universidade Estadual de Feira de Santana  
Departamento de Ciências Humanas e Filosofia - Departamento de Ciências Exatas 

Mestrado em Ensino, Filosofia e História das Ciências 
 

 
Entrevista do jornalista Y concedida em maio de 2006 
 
Cristina Mascarenhas - Você acha que 
o interesse dos meios de comunicação 
na hora de divulgar uma pesquisa 
como essa é no produto noticiável ou na 
prestação de serviço que se faz?  
Jornalista Y - Eu acho que é um 
pouquinho das duas coisas porque ele é 
noticiável a medida que ele presta um 
serviço nesse tipo de reportagem, nesse 
tipo de matéria da área médica, de 
pesquisa científica e avanço de medicina. 
Então nesse caso eu acho que nos doi, o 
interesse jornalístico passa por esses dois 
lados. 
 
C.M. - Você acha que conseguiu 
prestar um serviço, deixar a população 
esclarecida do que é que é a pesquisa e 
de quem ela vai atender, em que 
medida vai ser esse atendimento, em 
quanto tempo isso vai ser 
disponibilizado? Ou elas atingiram 
mais o ponto de ser noticiável, algo 
inédito, desenvolvido na Bahia, para 
tratar uma doença que não tem um 
medicamento lançado há mais de trinta 
anos? 
‘Y’ - Eu acho que esse tipo de matéria vai 
do interesse de quem está do outro lado. 
No caso específico, por exemplo, do mal 
de Chagas, evidentemente para essas 
pessoas é uma prestação de serviço e 
pode fazer a diferença na vida delas. 
Então a partir dali elas vão atrás, como 
elas ligaram, e elas é que dão o feedback 
de que a gente prestou um serviço. Pra 

outras não, pra outras é uma curiosidade, 
é uma informação é uma novidade talvez 
até para parte da classe médica que não 
trabalha diretamente com isso, mas que 
fica sabendo como novidade ou para 
quem não tem o problema entra como 
novidade sim e essas pessoas quem se 
interessa vai ler um pouquinho mais, mas 
não vai se aprofundar tanto quanto quem 
está sofrendo o problema, seja um médico 
que trabalha, seja o paciente que tem. 
Esse sim, esse telefona pra gente, 
pergunta aonde tem, quer ser aprofundar, 
esse daí é que eu tenho a certeza quando 
eu digo que a gente conseguiu prestar o 
serviço é do retorno que essas pessoas 
dão ligando, como a última reportagem 
que eu fiz sobre a esclerose lateral 
amiotrófica, que também estava tendo 
uma pesquisa com tratamento com célula-
tronco e eu recebi ligação de todo o 
Brasil, de pessoas que sempre tinham um 
caso de alguém na família sofrendo com o 
problema, logicamente alguém pode ter 
se interessado pela pesquisa mas se não 
conhece ninguém não vai ligar só vai 
dizer 'tô bem informado'. 
 
C.M. - No caso específico da pesquisa 
com células-tronco para tratar 
pacientes com a doença de Chagas, a 
pesquisa ainda vai levar um bom 
tempo, no mínimo três anos, para 
chegar a ser utilizada pelo SUS. As 
matérias divulgavam a situação como 
se a coisa fosse mais imediata, se eu 
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pudesse já daqui a dois, três meses, 
procurar o SUS e fazer uma cirurgia 
desse tipo. Você não acha que as 
matérias acabaram deixando essa falsa 
impressão? 
‘Y’ - Eu acho que não porque em todas as 
matérias a gente teve a preocupação de 
falar que não estava ainda ao alcance do 
SUS, que estava em fase de pesquisa. Em 
todas as matérias a gente falou 'tá na fase 
tal da pesquisa' ou 'iniciou um ano de 
pesquisa'. Os próprios médicos faziam 
questão de dizer 'olha, isso aqui é ainda 
fase de pesquisa, a gente ainda está 
analisando'. Eu me lembro que quando a 
gente colocou essa matéria no Jornal 
Nacional foi com um ano, dentro de um 
seminário internacional, de um Congresso 
de Insuficiência Cardíaca, apresentado e 
referendado já como uma pesquisa 
científica com resultados é que a gente 
divulgou e aí vem aquela outra coisa, 
aquele critério, principalmente da Globo, 
de botar no ar já com embasamento 
científico maior, com uma comprovação 
de resultado nem que seja preliminar 
numa fase de pesquisa. A gente deixou 
bem claro que não estava no SUS, às 
vezes não dentro da matéria, mas numa 
nota pé, a gente diz 'olha, daqui há três 
anos esse tratamento vai estar a 
disposição de todos os pacientes pelo 
sistema único de saúde'.  
 
C.M. - Nesse processo de construção 
das matérias, você se sente refém dos 
pesquisadores? 
‘Y’ - É uma relação de confiança que 
você estabelece com a fonte porque fica 
até difícil você ouvir outras pessoas se é 
uma coisa muito específica como foi o 
caso desse pesquisa. A gente tinha 
pesquisadores de São Paulo, da Bahia, do 
Rio de Janeiro, mas era um grupo de 
pesquisadores ligado a Fiocruz e ao 

Hospital Santa Isabel, no caso do mal de 
Chagas. Então você não tem como, você 
ligar para uma outra pessoa que não está 
envolvida com a pesquisa que às vezes 
nem sabe, já que isso aqui foi um centro 
de referência, você fica nesse caso, mas aí 
vai a sua confiança pelo outro lado. Você 
tem do outro lado uma Fundação 
Oswaldo Cruz, que tem todo um 
histórico, logicamente você não vai 
divulgar uma pesquisa de um instituto 
que não seja conceituado. Aí você  vê o 
peso da Fundação Oswaldo Cruz 
avalizando essa pesquisa. É uma relação 
de confiança mesmo. 
 
C.M. - Você não acha que o processo 
da pesquisa não mereceria uma 
atenção dos meios de comunicação e 
não só o produto? 
‘Y’ - Eu acho que para o grande público 
isso aí é temeroso.  Seria o necessário se 
houvesse uma compreensão, uma 
capacidade de compreensão que às vezes 
até pelo pouco tempo da TV e pela 
linguagem geral que a gente tem que dá, a 
gente talvez tivesse um sentido inverso, 
provocasse uma corrida e uma esperança 
falsa nessas pessoas, então eu acho que 
tem que ter muito critério na divulgação 
disso, né, Porque se você tem, por 
exemplo, uma revista específica da área 
médica, você tem um programa específico 
que possa discutir isso, tudo bem, mas 
você jogar na grande mídia um negócio 
numa fase inicial que pode não ter o 
resultado esperado, não sei, acho que é 
meio perigoso em algumas situações, em 
outras talvez não, mas eu acho que nesses 
casos aí em que você está tratando de dar 
esperança a pessoas que podem viver ou 
morrer a gente tem que trabalhar com 
produto e com muita cautela.  
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C.M. - Você acha que os meios de 
comunicação têm um papel de 
alfabetização científica?  
‘Y’ - Com certeza. Nós temos esse papel, 
uma das funções da gente é ensinar. Aí a 
gente vem pela prestação de serviço, que 
a gente sabe hoje em dia que nessa área 
daí tem que trabalhar junto, educação e 
saúde, e a gente tá ali para dar essa base, 
de levar as pessoas... que a gente tem o 
poder de levar a um maior número de 
pessoas de uma forma muito rápida, de 
uma forma muito instantânea, então é 
função da gente sim e é isso que nessas 
reportagens tem que ter a preocupação, da 
novidade mais da prestação, eu volto 
nessa questão. Isso é novo, mas para 
chegar a isso você tem que seguir esse 
passo a passo. É função da gente, a gente 
tem essa obrigação de prestar esse 
serviço. É obrigação, é papel nosso.  
 
C. M. - É nesse processo de cobertura 
você acha que a gente cumpriu esse 
papel?   
‘Y’ - Eu acredito que sim. Eu acredito 
que a gente tenha cumprido esse papel 
sim. Talvez a gente possa ter falhado em 
alguma coisa, mas também não me vem a 
cabeça aqui, mas eu acho que a gente 
cumpriu, você falou da novidade, você 
mostrou o que é que as pessoas devem 
fazer, você mostrou exemplos de pessoas 
que já estão envolvidas nesse processo e 
que tiveram um benefício e você falou 
que tem um caminho aí na frente a ser 
percorrido. 
 
C.M. - Mas você acha que as pessoas 
entenderam o que é célula-tronco? 
‘Y’ - É complicado de você explicar o 
que é célula-tronco. Eu acho que o 
público que entende o que é superavit, o 
que é recessão, o que é caixa dois, o que é 
variação de câmbio... infelizmente a gente 

não pode nivelar tão por baixo porque é 
um assunto árido, as pessoas não estão 
acostumadas com essa terminologia, 
célula-tronco, transplante, medula óssea, 
o grande povo não, mas é função da gente 
começar a falar, a gente não pode mentir, 
a gente tem que falar como é, a gente não 
pode é mudar a palavra, mudar o sentido 
da coisa, até que as pessoas comecem a se 
acostumar com células-tronco, com 
transplante, com medula óssea, as pessoas 
vão passar a ouvir isso e vão se acostumar 
com esse novo vocabulário, não adianta a 
gente ficar falando como se fosse um 
bando de retardado: 'olha, é uma 
partezinha do corpo onde você tem a 
produção de células de sangue, na 
medula, é um banco de células que você 
vai... não adianta falar como se as pessoas 
fossem retardadas porque se não a gente 
vai elevar o nível de esclarecimento 
dessas pessoas. Elas vão ter que a partir 
de agora ouvir isso, célula-tronco, 
transplante, medula, elas vão ter que 
ouvir isso, então a gente tem que 
acostumar o 'ouvidinho' delas.  
 
C.M. - Você acha que os meios de 
comunicação tiveram alguma 
responsabilidade com relação ao caso 
dos médicos que ficaram vendendo 
células-tronco em pó?  
‘Y’ - Olha, a gente está trabalhando hoje 
com a grande mídia. Tudo que está aí de 
informação pode ser usado para o bem ou 
para o mal, a gente não tem muito 
controle e nem tem que deixar de 
anunciar pensando que vai ter picareta aí 
se aproveitando dessa notícia. Aquela 
velha história, esta aí e se a gente não for 
anunciar vai outra mídia anunciar. É 
questão de você ter a responsabilidade e 
você ter, isso é mais importante, leis para 
fiscalizar isso, para tomarem conta disso. 
Você não pode tapar o sol com a peneira, 
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você tem que mostrar o assunto e fazer 
uma legislação e fazer uma punição e 
fazer uma fiscalização. Isso não compete 
a gente, a gente tem órgão responsável 

para fazer isso. Não é o papel da imprensa 
isso, a gente pode ajudar, mas a 
fiscalização e esse controle têm que vir de 
outro tipo de  órgão.  
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Entrevista do jornalista ‘Z’ concedida em maio de 2006 
 
Cristina Mascarenhas – As matérias feitas 
sobre a pesquisa com células- tronco para 
tratar a doença de Chagas se preocupam 
mais com o produto noticiável ou com a 
prestação do serviço a sociedade? 
Jornalista ‘Z’ – Eu acho que assim, quando 
a gente sai para fazer a matéria a intenção, o 
grande desejo do jornalista, enquanto a 
pessoa na linha de frente para realizar a 
matéria, para trazer a matéria, é prestar esse 
serviço. É fazer com que as pessoas 
conheçam que existe esse serviço, que existe 
uma esperança para elas, para quem tem 
interesse, quem tem a doença, precisa de um 
tratamento, precisa dessa esperança de cura. 
Agora ao longo do caminho existem outros 
aspectos que a gente tem que respeitar que a 
questão de tempo de exibição da matéria. A 
gente está falando, no meu caso 
especificamente, de matéria que foram 
exibidas em um jornal de pouco mais de 15 
minutos, que é o noticiário da noite, o 
BATV, ainda que seja o Bahia Meio Dia é 
um jornal que não tem mais que meia hora, 
35 minutos, vamos colocar por aí, e que tem 
todo um critério de tempo, então as 
reportagens são bem menores, são mais 
reduzidas, então nesse caso das matérias 
feitas para os jornais locais tem essa questão 
de tentar de alguma forma noticiar, mostrar o 
ineditismo, como você falou, mostra o que é 
novo, e fazer com que as pessoas saibam que 
existe aquele serviço. Agora, pela questão do 
tempo, eu, sinceramente, acho que fica 
muito mais em cima da notícia. Fica muito 
mais em cima de mostrar as pessoas, olha 

existe isso, é assim... assim... assim, do que 
você pode ter acesso dessa forma ou dessa, 
pela questão tempo. Agora existem situação 
em que, é o caso dos documentários, é o 
caso do Globo Repórter, programas de 
tamanhos bem maiores que têm essa 
possibilidade de avançar um pouco mais, de 
fazer as duas coisas com total sucesso, total 
qualidade dentro do que interessa as pessoas. 
 
C.M. – Você acha que os meios de 
comunicação eles têm uma certa 
obrigação de ajudar no processo de 
alfabetização científica da sociedade? 
‘Z’ – Acho sim, acho que a gente tem que... 
o papel da gente é esse, ajudar as pessoas, é 
mostrar. É claro, a gente não tem o 
conhecimento, busca nas nossas fontes o 
conhecimento para tentar passar para essas 
pessoas o que está acontecendo, o que está 
sendo feito, o que está sendo pesquisado, o 
que está sendo investigado, o que é que é 
novidade, o que pode ajudar, o que não 
pode, e a gente está aqui mesmo é para 
transmitir para as pessoas isso, com a ajuda 
das nossas fontes, com a ajuda dos cientistas, 
com a ajuda dos médicos, a gente é só 
mesmo um instrumento dessas pessoas que 
estão envolvidas nessas pesquisas, nesses 
trabalhos. 
 
C.M. – Você acha que os meios de 
comunicação estão cumprindo com esse 
papel de alfabetizar cientificamente a 
sociedade? 
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‘Z’ – Eu acho que sim. É um processo muito 
difícil, não é fácil. A gente está falando de 
assuntos delicados, assuntos muitos técnicos, 
coisas que a gente não tem contato no dia-a-
dia. Quem está em casa, a dona de casa, as 
pessoas que têm um grau de escolaridade 
mais baixo, as pessoas que não têm acesso a 
esses conhecimentos, têm um pouco mais de 
dificuldade para entender isso, mas eu acho 
que é aquela questão de ir aos pouquinhos, 
de ir fazendo, vai chegar um momento em 
que vai dar para atingir mais esse objetivo, 
mas é um processo bem complicado, bem 
delicado, especialmente telejornalismo, que 
lida mais com a imagem, com a fala, jornal 
não, é mais fácil, você está ali, está tudo ali 
escrito, muito bem escrito.  
 
C.M. – Mas o alcance da TV é bem maior. 
Apesar de ser mais difícil não seria então 
uma responsabilidade maior da TV com 
relação a esse processo? 
‘Z’ – De certa forma não deixa de ser. A 
responsabilidade da TV, da imprensa de um 
modo geral, e a TV por ter esse alcance 
maior tem mais esse desafio, mas eu insisto 
em dizer que é uma coisa que não é fácil. 
 
C.M. – Mas existem caminhos para tornar 
esse trabalho mais fácil, mais eficiente? 
Primeiro, você acha que é deficiente? 
‘Z’ – Não sei se é deficiente ou é limitado. 
Não é bem uma deficiência. Há uma 
limitação muito pela questão tempo. As 
reportagens são muito pequenas, entendeu, 
tem que ser tudo muito sucinto, tudo muito 
resumido e agente se apega muito a essa 
coisa de ‘Ah cuidado! Dona Maria lá no 
bairro da Federação, no bairro de Amaralina, 
não vai entender o que significa essa 
palavra’ e aí para você substituir essa 
palavra os médicos falam ‘mas eu não tenho 
como, não existe, o termo é esse,  o caminho 
é esse, a técnica é essa, então, na minha 
opinião, essas são dificuldades nisso que 
você chama alfabetizar cientificamente a 
sociedade dentro dessas questões aí médicas. 

A dificuldade maior é essa. Se houvesse um 
espaço... porque na verdade quem tem o 
domínio para isso, para trazer isso para essas 
pessoas, para alfabetizar mesmo, da forma 
mais clara, mais correta, estou falando sendo 
fiel ao assunto, a pesquisa, são os médicos, 
são os cientistas. Só que a gente tem o papel 
enquanto imprensa de estar noticiando, de 
estar sendo instrumento para eles nisso aí, no 
nosso dia-a-dia, o que a gente usa, o que a 
gente fala, o que a gente noticia, tem que ser 
coisas que as pessoas entendam, dominem e 
saibam do que a gente está falando e aí vem 
a barreira de você ter que falar de coisas 
científicas, de coisas técnicas, de coisas 
muito profundas, muito delicadas, que 
levaram anos sendo pesquisadas, que ainda 
estão sendo pesquisadas, ainda estão em 
processo... ainda vão passar por muitos anos 
de pesquisa, de embasamento científico para 
falar para essas pessoas. Então eu acho que a 
dificuldade é essa, mas acho que o papel, o 
objetivo tem sido alcançado dentro da 
medida do possível. 
 
C.M – Sobre a pesquisa com células 
tronco você acha que as pessoas 
conseguiram entender como é que é, como 
é o andamento, em quanto tempo elas vão 
poder ter acesso a isso ou gerou também 
nelas a falsa esperança até mesmo porque 
algumas matérias diziam ‘em pouco 
tempo’, ‘daqui a um ano’, enquanto a 
pesquisa está num processo muito lento 
em que nem nos próximos três anos não 
vai conseguir chegar ao SUS? 
‘Z’ – Eu acho que os cientistas, as pessoas 
envolvidas no processo, eu acho que elas 
estão sendo honestas no ponto de vista de 
dizer... eu falo muito pensando no Dr. 
Ricardo Ribeiro que é a pessoa que está na 
linha de frente disse aí, da Fiocruz.. Sempre 
que a gente entrevista ele eu sinto muito 
isso, essa honestidade dele, essa 
preocupação dele de fazer com que a gente 
deixe claro que não é um milagre, que 
amanhã vai ser resolvido... 
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C.M. – Mas a imprensa tem tido essa 
preocupação? 
‘Z’ – Eu acho que de certa forma sim... eu 
não sei. É difícil. Porque a gente precisa 
também trazer para as pessoas uma 
esperança, mas a gente não pode estar 
falseando, não pode estar enganando as 
pessoas... acho que em alguns momentos não 
deixa de existir... os exemplos que a gente 
mostra, que a gente chama de personagem, a 
gente pega um senhor... eu lembro de um 
senhor no Nordeste de Amaralina, que 
passou por essa cirurgia. Ele teve doença de 
Chagas e tal e ele passou pela cirurgia, ele 
foi mostrado na televisão como uma pessoa 
que fez a cirurgia e que estava bem, não 
tinha mais os problemas cardíacos, voltou a 
ter uma vida normal, caminhar pelo bairro 
onde ele mora e tal. Isso para a gente mostrar 
no ar, colocar numa reportagem que tem 
uma audiência enorme quem está em casa 
que tem um parente ou conhece alguém que 
passa por esse problema, claro que a pessoa 
‘pô isso aí é a solução’ entendeu? Pensa logo 
no imediatismo, claro que pensa, mas assim, 
para gente dizer para essa pessoa ‘não é 
assim, é com o tempo’ é bem delicado, 
porque você tem que noticiar, tem que 
mostrar os exemplos, você tem que mostrar 
o que está dando certo, você tem que mostrar 
a realidade da pesquisa, e você não tem 
como fazer com que as pessoas não se 
encham de esperança... 
 
C.M. – Uma falsa esperança... 
‘Z’ - Eu acho que para tentar quebrar essa 
coisa de falsa esperança, acho que aí entra o 
papel de usar melhor as nossa fontes, usar 
melhor os nossos entrevistados, deixar que 
eles falem um pouco mais, prolongar um 
pouco mais as entrevista, o que a gente 
chama de sonora, acho que isso falta, falta, 
falta, a gente sabe que falta. Televisão é 
aquela coisa de o que os editores querem, o 
que todo mundo quer é agilidade pra que não 
canse, para que não fique uma cosia chata né 

e que a pessoa queira desligar a televisão e aí 
nesse aspecto aí eu acho que  há uma falha, 
existe sim. Acho que tratar de célula tronco, 
um assunto tão importante e tão delicado, 
acho que seria muito interessante você trazer 
um cara como esse, um pesquisador como 
esse, colocar no estúdio e ficar, sabe, o 
tempo necessário falando, 
dialogando,questionando e recebendo 
perguntas de pessoas, embora isso seja feito, 
eu lembro da Globo News, a primeira 
reportagem que eu vi sobre células tronco foi 
na Globo News uma longa entrevista, uma 
matéria imensa, não foi bem nem uma 
matéria foi tipo um documentário com ele 
explicando todas as etapas, mostrando tudo 
com arte, que são as ilustrações, acho que 
alguns programas conseguem vencer essa 
questão de não passar para as pessoas uma 
falsa esperança por causa das limitações. 
Não somos desonestos, acho que nós somos 
muito limitados pela questão tempo, de ter 
que ser sucinto, por isso, acho que 
honestidade, o compromisso ético a gente 
tem e mantém todos os dias. Acho que todos 
nós temos isso, eu pelo menos tento fazer 
isso, faço isso no meu dia a dia, agora a 
gente é muito limitado por conta disso e aí 
acaba caindo nesse problema sim. 
 
C.M. - Como é a relação cientistas e 
jornalistas. Você acha que o jornalista 
acaba refém dos cientistas? 
‘Z’ - Eu confio neles. Eu confio. 
 
C.M. - Também não tem outra alternativa 
né? 
‘Z’ - É não tem outra alternativa, a gente não 
faz parte, a gente não tem ... eu acho que aí 
cabe ao jornalista estar sempre inteirado nos 
assuntos, estar sempre pesquisando, nunca 
ficar satisfeito com uma única fonte, 
procurar outras pessoas, conversar com 
outras pessoas. A equipe de Dr. Ricardo é 
formada por vários cientistas, por vários 
médicos, entendeu, então, na medida do 
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possível, ter acesso a outras pessoas 
envolvidas no processo, agora é complicado.  
Eu vou fazer uma matéria para o BATV, eu 
saiu agora para fazer uma matéria para o 
BATV sobre célula tronco, alguma 
novidade, agora uma hora da tarde, aí eu vou 
sair para fazer essa reportagem, eu tenho que 
entregar essa reportagem no máximo às 
quatro e meia da tarde. Eu tenho marcada 
uma entrevista com o Dr. Ricardo, tá, tudo 
bem, lá na Fiocruz, aí eu vou até a Fiocruz 
converso com o Dr. Ricardo, tem toda a 
questão técnica que a gente televisão é 
imagem é montar o cenário, o cinegrafista 
fazer as imagens, conversar com ele, fazer as 
anotações e tal. Tudo bem, eu consegui fazer 
tudo isso. O ideal seria conversar com o Dr. 
Ricardo e ter acesso a outras pessoas da 
equipe dele, de uma forma aberta, de uma 
forma clara, entendeu, que a gente pudesse 
ter outras pessoas que pudessem passar 
outras informações também para gente não 
... não que a gente não confie, não acredite 
no que ele está falando, mas pra que a gente 
tenha uma gama maior de informações para 
que a gente posso se certificar, se cercar de 
tudo que possa enriquecer a reportagem. Eu 
não tenho tempo para isso, no máximo vou 
ter tempo de entrevistar Dr. Ricardo e 
mostrar lá os ratinhos que eles usam para 
fazer os experimentos e tal, vamos botar que 
a gente consiga fazer um personagem, o 
exemplo de alguém. Acabou o meu tempo 
para entregar a reportagem. 
 
C.M. - Você acha que o cientista ele tem 
um olhar de desconfiança sobre o 

jornalista, pela forma como vai traduzir o 
seu trabalho? 
‘Z’ - Eu não diria desconfiado, mas eles se 
preocupam, eu falo, também eu não tenho 
contato com muitos deles, meu exemplo é 
sempre Dr. Ricardo, todas as matérias a 
gente está sempre em muito contato com ele 
e  eu percebo que ele tem muita preocupação 
de 'olha vocês entenderam?' 'a história é 
essa, cuidado, não vamos noticiar que é a 
solução pra tudo`. Isso eu percebo que ele 
tem muita preocupação. Não acho que seja 
desconfiança, acho que seja uma 
preocupação de que a gente consiga 
transmitir para as pessoas o que realmente 
está sendo feito por ele, está sendo 
pesquisado por ele. Acho que é por aí. 
Desconfiança talvez em situações, vamos 
dizer aí, um jornalista que esteja fazendo um 
grande material, um grande documentário 
sobre células tronco, mas no meu caso, as 
poucas matérias que a gente fez para jornais 
locais, para atingir o público da Bahia, não 
senti isso não. Agora claro, tem muitas 
coisas que eles se vêem no direito de não 
divulgar, de ter uma relação com a gente de 
'olha isso ainda não tá no momento da gente 
falar, vamos segurar um pouco...isso existe. 
Não sei se nesse momento ele desconfia, fica 
com medo de que a gente ... não cumpra com 
a palavra de dizer     'não doutor isso em off, 
a gente está aqui conversando em off, não 
vamos enveredar por esse caminho e tal. 
Acho que é por aí, agora desconfiar do que a 
gente vai falar, do que a gente vai fazer, eu 
acho que não.   
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Anexo C – Transcrição das reportagens da TV Bahia 
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Matéria veiculada no dia 15 de outubro de 2002 no BATV  - T: 2'04" 
 
CABEÇA – Uma pesquisa pioneira deve evitar que no futuro vítimas do mal de Chagas 
necessitem de um transplante de coração. O estudo está sendo feito na Bahia e analisa a eficiência 
do implante de células tronco no tratamento da doença. 
 
Off - Os dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde mostram que a doença de 
Chagas mata seis mil pessoas por ano no Brasil. A transmissão se dá pela picada ou fezes do 
barbeiro ainda muito encontrado no sertão da Bahia, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. A 
doença de Chagas provoca inflamação em várias artérias do coração e a destruição do músculo 
cardíaco. Até hoje a única forma de cura é o transplante, mas na Fundação Oswaldo Cruz na 
Bahia, pesquisadores descobriram uma técnica revolucionária para o tratamento da doença de 
Chagas. Há dez anos vivendo em Salvador, o professor Ricardo Ribeiro dos Santos coordena o 
projeto Bioengenharia Tecidual. Nos laboratórios da Fiocruz, os pesquisadores estudam células 
tronco que podem se transformar em outros tecidos, recuperar órgãos, assumir novas funções. As 
experiências já estão sendo feitas em ratos no biotério da Fiocruz. 
 
Passagem - A técnica já foi testada com sucesso no Rio de Janeiro em pacientes enfartados. 
Graças ao implante de células tronco eles não precisaram fazer transplantes. Agora chegou a vez 
dos doentes de Chagas. Em novembro, trinta pacientes da Bahia e de Minas Gerais vão ser 
tratados com células do próprio corpo que serão capazes de gerar novos vasos e músculos 
cardíacos. 
 
Ricardo Ribeiro (médico) - Eles são avaliados até um período de um a dois anos e rapidamente, 
em um a dois anos, essa é a nossa expectativa, isso daí pode ser transferido pra um número muito 
maior de pacientes. A gente acredita que num prazo de dez a vinte anos todos os transplantes de 
órgãos ou a maioria será substituída pelo uso de células tronco que vão fazer o reparo do órgão. 
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Matéria veiculada no dia 18 de junho de 2003 no BATV - T: 1'29" 
 
CABEÇA – Uma experiência pioneira pode mudar a vida de milhares de pessoas que têm a 
doença de Chagas. A Bahia fez o primeiro transplante de células-tronco para recuperar o coração 
de quem sofre do mal. 
 
Off - O transplante foi feito no Hospital Santa Isabel, em Salvador. O paciente, um homem de 
cinqüenta e dois anos, que não quis ser identificado, é portador da doença de Chagas e sofre de 
insuficiência cardíaca. A experiência, segundo os médicos, é a primeira no mundo e toda a 
pesquisa foi desenvolvida na Bahia, na Fundação Oswaldo Cruz. As células tronco foram 
retiradas da medula, passaram por um processo de purificação nos laboratórios e depois foram 
reinjetadas nas artérias coronárias. Nas pesquisas com camundongos, os resultados foram 
excelentes, dizem os cientistas. As células tronco se encarregam de regenerar os tecidos do 
coração. 
 
Ricardo Ribeiro (médico) - Mostrou um sucesso muito grande da terapia com essas células na 
doença de Chagas experimental fazendo uma regressão de oitenta por cento mais ou menos. 
 
Off - De acordo com o doutor Ricardo Ribeiro, coordenador do projeto, o primeiro paciente 
transplantado já tinha perdido mais da metade de sua capacidade cardíaca e reagiu bem, mas a 
confirmação da eficácia do tratamento ainda vai demorar pelo menos dois meses. 
 
Ricardo Ribeiro (médico) - Como a gente está utilizando células do próprio paciente não corre o 
menor risco dessas células serem rejeitadas e é um procedimento, quando comparado a um 
transplante cardíaco, extremamente simples e muito mais barato. 
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Matéria veiculada no dia 20 de junho de 2003 no BATV - T: 1'50" 
 
CABEÇA –  Vitória da ciência. Passa bem o paciente operado essa semana numa experiência 
pioneira realizada na Bahia. O uso de células-tronco no tratamento do mal de Chagas traz nova 
esperança para portadores da doença. 
 
NOTA PÉ – As células-tronco usadas no transplante são responsáveis pela formação de todos os 
outros tipos de células do corpo humano. 
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Matéria veiculada no dia 29 de julho de 2003 no BATV - T: 2'17" 
 
CABEÇA – Boa noite. Os resultados positivos do primeiro transplante de células-tronco em 
pacientes com mal de Chagas começam a aparecer. A pesquisa feita na Bahia é pioneira em todo 
o mundo. A recuperação do paciente transplantado está surpreendendo os médicos. 
 
Off - Bartolomeu Santos Reis, quarenta e sete anos. Este é o paciente que há um mês foi 
submetido a um transplante de células tronco retiradas da medula óssea para tentar recuperar o 
coração comprometido pela doença de Chagas. Células tronco são aquelas que dão origem a 
todos os outros tipos de células do corpo. Hoje Bartolomeu passou por uma bateria de exames e 
todos mostraram que está havendo recuperação. 
 
Fábio Villas-Boas (médico) - Ele apresentou uma melhora surpreendente. A classe funcional 
dele melhorou de três para dois e a capacidade de exercício também melhorou. 
 
Off - O próprio paciente disse que já consegue ter atividades que antes eram impossíveis. 
 
Bartolomeu Reis (paciente) - Tô sentindo que tô tendo melhora, entendeu? na caminhada, mais 
avançada. Como antes eu não começava falar tanto como estou falando aqui, eu tinha que dar 
uma parada. 
 
Off - Hoje os médicos fizeram mais um transplante. Eles retiraram cinqüenta mililitros de medula 
do próprio paciente. As células foram purificadas em laboratório e depois de uma hora foram 
injetadas, através de catéteres, em três artérias para revestir todo o coração. As células devem 
ajudar a controlar a doença. 
 
Ricardo Ribeiro (médico) - Existe uma perspectiva muito boa, não só na fase inicial de tratar, os 
casos mais graves, que não tenham outro tipo de possibilidade terapêutica, e sobretudo nos que 
estão começando no sentido de bloquear a evolução.  
 
Off - A pesquisa com as células tronco une os pesquisadores da Fiocruz e o departamento de 
cardiologia do Hospital Santa Isabel. O Ministério da Saúde ainda não paga pelo transplante que 
pode beneficiar milhões de pessoas em todo o mundo. 
 
Gilson Feitosa (médico) - Esse projeto, em especial, tem um potencial muito grande de 
favorecer a população de chagásicos e, através do que se aprender com esse projeto, favorecer os 
demais pacientes. 
 
Passagem - Com a operação de hoje se encerra a primeira fase do projeto que previa o 
transplante de células tronco em cinco pacientes. Até o fim do ano, os pesquisadores da Fiocruz e 
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os médicos do Hospital Santa Isabel pretendem fazer transplantes de células tronco em mais vinte 
e cinco pacientes portadores do mal de Chagas. 
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Matéria veiculada no dia 07 de março de 2004 no Rede Bahia Revista - T: 5'24" 
 
CABEÇA – Uma cirurgia feita em Salvador marcou um passo decisivo no avanço da medicina. 
Pela primeira vez no mundo foi realizado aqui um transplante de células-tronco. A cirurgia entrou 
para a história e salvou a vida de um homem do campo. 
 
Off - Seu Bartolomeu hoje é um novo homem. 
 
Bartolomeu Reis (paciente) - Tô me sentindo melhor, como eu lhe falei, já tô sentindo melhor, 
ando e tudo, só não posso subir ladeira, pegar peso, essas coisas que eu não tenho condições, mas 
ando, não tenho preocupação na minha mente, tranqüilidade, durmo bem. 
 
Off - O servente morava na roça. Pegou mal de Chagas, uma doença que atinge boa parte da 
população da Bahia, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. 
 
Passagem - Há dois anos seu Bartolomeu começou a sentir os sintomas do mal de Chagas. Com 
o tempo, a doença foi tomando conta e seu Bartolomeu foi obrigado a parar de trabalhar. 
 
Off - O mal de Chagas mata seis mil pessoa por ano no brasil. A doença provoca inflamação em 
várias artérias do coração e destrói o músculo cardíaco. É transmitida através da picada ou fezes 
do barbeiro. Graças ao avanço da medicina, seu Bartolomeu está bem melhor. Ele se submeteu a 
um transplante de célula tronco, retirada da própria medula óssea, para recuperar o coração 
afetado pela doença de Chagas. A cirurgia foi feita em salvador, no Hospital Santa Isabel. Foi a 
primeira experiência feita no mundo. Um fato inédito que entrou para a história da medicina. As 
células tronco dão origem a todo tipo de célula do corpo. É considerada a célula mãe de qualquer 
organismo. Para o doutor Ricardo Ribeiro Santos, diretor do Instituto do Milênio de 
Bioengenharia Tecidual, responsável pelo transplante, está se iniciando na medicina uma nova 
era tão importante quanto a descoberta dos antibióticos. 
 
Ricardo Ribeiro (médico) - Não havia nada a se fazer para as doenças degenerativas, para o 
infartado, para o cirrose hepática e doenças essas que incidem muito mais na velhice, na terceira 
idade. Hoje, com o aumento da sobrevida da população de um modo geral, cada vez faz com que 
aumente o número de doenças degenerativas. Essa perspectiva que traz as células tronco de 
melhorar a qualidade de vida destes indivíduos e baixar o custo de medicina para atender a essa 
população e dar uma melhor condição de vida, de trabalho mesmo ou de lazer seja lá o que for 
que eles não têm. 
 
Off - Juntar saúde com beleza é o sonho de todo mundo e nessa área o doutor Ricardo aponta 
outras perspectivas. A célula tronco pode retardar o envelhecimento. 
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Ricardo Ribeiro (médico) - Sse eu transferir célula tronco do camundongo recém nascido ou 
muito jovem para um camundongo velhinho que está ali com o pêlo sem brilho, todo 
acanhadinho no canto etc, em quinze dias que ele recebe célula tronco do jovenzinho, o pêlo está 
brilhante, ele começa a correr na gaiola. Você põe uma 'feminha' ele sai correndo atrás, é incrível. 
Não que a gente vá resolver o problema da potência na velhice, não é nada disso... 
 
Repórter - É o rejuvenecimento  
 
Ricardo Ribeiro (médico) - O rejuvenecimento. Agente tem solução no camundongo ainda 
porque já tá resolvido que a gente tem como se fosse gêmeos univitelinos, mas é o caminho para 
você estudar e cuidar do rejuvenecimento na terceira idade, melhorar mais ainda a condição de 
vida. 
 
Off - O que mais anima o médico é ter a certeza que doenças genéticas podem ser curadas através 
de um simples transplante de célula tronco. Ee o que é melhor, o custo não é alto e vai estar a 
disposição da população de baixa renda. 
 
Ricardo Ribeiro (médico) - A gente não gasta por paciente, em termos de operacionalização, 
tirando o custo do cateterismo, catéter dois mil reais, então é um custo, por exemplo, pro SUS, 
comparado ao transplante de coração, que seria a solução para estes pacientes né, que é onde a 
gente está fazendo transplante de células tronco, um décimo ou um vigésimo do que você gastaria 
com um transplante. Então o custo é muito baixo, então você pode beneficiar uma população 
carente grande. Você pode, e esse é o ideal, por isso que a gente também tá montando tudo no 
Santa Isabel, que é um hospital beneficente, muito bem gerenciado né, por um pessoal da área de 
comércio, um provedor que é um executivo excelente, então é um hospital de primeiro mundo, 
tem tudo que tem no Incor em pequena dimensão. 
 
Off - Recentemente, pesquisadores da universidade de Seul, na Coréia do Sul, conseguiram 
desenvolver pela primeira vez as chamadas células tronco embrionárias, a partir de um embrião 
humano clonado. O objetivo deles é estudar a capacidade de células tronco de se transformarem 
em tecidos dos sistemas nervoso, ósseo, musculares e vasculares. O estudante Bruno Carnel, 
portador da síndrome de Duchenne, uma doença degenerativa que atrofia os músculos, espera que 
a célula tronco mude a vida dele. 
 
Bruno Carnel (estudante) - É uma esperança muito grande. Eu acho até, inclusive, que é um dos 
maiores avanços da medicina até hoje. 
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Matéria veiculada no dia 26 de novembro de 2004 no Jornal Nacional - T: 1'46" 
 
Off - Raimundo Santana sobe escada, pega peso, tudo sem inchaços e falta de ar. Bem diferente 
do que acontecia há um ano quando descobriu ter o mal de Chagas. A doença provoca inflamação 
e morte das células do coração que aumenta de tamanho e vai perdendo a capacidade de bombear 
o sangue.  
 
Raimundo Santana - Agora estou cerca de 90% melhor porque as coisas que eu sentia não tô 
sentindo mais. 
 
Passagem - Raimundo Santana foi um dos 25 pacientes que participaram de uma experiência 
pioneira feita em Salvador. A utilização de células tronco no tratamento da doença de chaga. Os 
pacientes se submeteram a cirurgia de transplante de células da medula óssea para o coração. 
 
Off - O primeiro transplante foi em junho do ano passado. Os médico retiraram 50 mililitros da 
medula óssea do paciente, purificaram durante 1 hora e injetaram 240 milhões de células tronco 
em 3 artérias para revestir o coração. As células tronco são capazes de se transformar em 
diferentes tecidos do corpo. Hoje durante o Congresso Brasileiro de Insuficiência Cardíaca foram 
apresentados os resultados dos transplantes nos 10 primeiros pacientes. O coração aumentou a 
capacidade de bombear o sangue e os pacientes passaram a respirar melhor. 
 
Fábio Villas-Boas (médico) - Os resultados são muito animadores, inclusive porque nós 
demonstramos valores de melhora bastante superiores aos observados em outros estudos no 
mundo. 
 
Off - Com o resultado, a partir do ano que vem, o tratamento será feito em 300 pacientes de todo 
o país. 
 
Ricardo Ribeiro - Depois de 1 ano isso vai ser avaliado e se mostrar os resultados que está tendo 
nessa fase inicial vai ser instituído para uso direto no SUS. 
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Matéria veiculada no dia 26 de novembro de 2004 no BATV - T: 1'22" 
 
CABEÇA – O uso de células-tronco para tratar doentes de Chagas pode chegar ao sistema único 
de saúde em dois anos. O tratamento está sendo desenvolvido por pesquisadores baianos. Os 
primeiros resultados foram apresentados hoje em Salvador num congresso de cardiologia. 
 
Off - Cardiologistas de todo o país que participam  do congresso conheceram os resultados dos 
estudo desenvolvido por especialistas baianos para o tratamento da doença de Chagas. A 
pesquisa, pioneira no mundo, combate os males causados ao coração pela enfermidade que tem 6 
milhões de portadores no Brasil. Em 2003, pesquisadores do Hospital Santa Isabel, começaram a 
implantar células tronco em pacientes que sofrem de doença de Chagas. As células tronco têm a 
capacidade de se transformar em diferentes tecidos do corpo. Até agora, 25 pacientes receberam 
as células retiradas da própria medula. 
 
Fábio Vilas-Boas (médico) - Foi uma surpresa verificar que logo após 30 dias do procedimento, 
todas as variáveis que nós analisamos apresentaram melhora de forma consistente. 
 
Off - O coração aumentou a capacidade de bombear o sangue, levando os pacientes a respirar 
melhor e a sentir menos cansaço. A partir do ano que vem, o tratamento será aplicado em 300 
pacientes de todo o país.  
 
Ricardo Ribeiro - Depois de 1 ano isso vai ser avaliado e se mostrar os resultados que está tendo 
nessa fase inicial vai ser instituído para uso direto no SUS.  
 
Repórter - Dentro de quanto tempo o senhor acredita? 
 
Ricardo Ribeiro - No máximo 2 anos. 
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Matéria veiculada no dia 10 de junho de 2005 no BMD - T: 1'24" 
 
CABEÇA – Começou a segunda etapa da pesquisa nacional sobre células-tronco para o 
tratamento da doença de Chagas. Na Bahia, mil e duzentas pessoas vão receber o implante de 
células que podem se transformar em qualquer tecido do corpo humano. O primeiro paciente foi 
atendido esta manhã em Salvador. 
 
Off - Na sala de cirurgia do Hospital Santa Isabel, um homem de 53 anos, que há 3 sofre de 
doença de Chagas, é o primeiro paciente a participar da segunda etapa do estudo de células 
tronco, pioneiro em Salvador. Nós últimos 2 anos, 30 pessoas receberam células tronco para o 
tratamento da doença de Chagas, mas o que antes era para testar a segurança do procedimento, 
agora tem a função de comparar o uso de células tronco com o tratamento a base de remédios. 
Com uma seringa é retirado o líquido do osso da bacia, a chamada medula óssea, onde são 
encontradas milhares de células tronco. 
 
Passagem - Finalizando esta etapa de coleta, as células tronco vão ser processadas. Uma equipe 
formada por médicos, biólogos e cientistas vai para um laboratório de pesquisa aqui mesmo no 
Hospital separar as células. O processo tem que ser o mais rápido possível. Depois dessa 
separação, o paciente volta para a sala de cirurgia para fazer o implante e tratar a doença de 
Chagas. 
 
Augusto Mota (médico) - O que nós acreditamos é que ela regenere o tecido cardíaco que foi 
lesado pelo processo inflamatório causado pelo trypanosoma que é o agente etiológico da doença 
de Chagas. 
 
Repórter - E assim no futuro para outras doenças também? 
 
Augusto Mota (médico) - Acreditamos que sim. 
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Matéria veiculada no dia 10 de junho de 2005 no BATV - T: 2'37" 
 
CABEÇA - Boa noite. A Bahia é um dos três estados brasileiros a fazer parte da segunda etapa 
de pesquisas com células-tronco para a cura de doenças do coração. É o maior estudo já realizado 
no mundo sobre o assunto. Trinta pessoas que têm problemas cardíacos por causa da doença de 
Chagas vão receber o tratamento em Salvador. 
 
Off - O cozinheiro Agnaldo Bispo, de 53 anos, foi o primeiro paciente a receber a terapia celular 
na 2ª etapa da pesquisa. Há 3 anos, ele contraiu a doença de Chagas através do inseto barbeiro. A 
doença destrói aos poucos o músculo do coração. Na sala de cirurgia do Hospital Santa Isabel, os 
médicos retiraram o líquido do osso da bacia, a chamada medula óssea, onde são encontradas 
milhões de células tronco que podem se transformar em qualquer tecido do corpo humano. 
 
Augusto Mota (médico) - O líquido da medula óssea ele tem uma concentração muito maior de 
células tronco do que a gente encontra no sangue periférico, no sangue que circula nas veias. 
 
Off - O líquido foi levado para o laboratório onde os pesquisadores separaram as células. Duas 
horas depois, o cozinheiro voltou para a sala de cirurgia. Através de uma artéria da perna, um 
catéter levou as células tronco até o coração. 
 
Augusto Mota (médico) - O que nós acreditamos pe que ela regenera o tecido cardíaco que foi 
lesado pelo processo inflamatório causado pelo trypanosoma que é o agente etiológico da doença 
de Chagas. 
 
Off - A Bahia é pioneira no mundo nesse tipo de técnica para o tratamento da doença de Chagas. 
Na primeira fase, 30 pessoas passaram pelo procedimento. Agora a pesquisa quer comparar o uso 
de células tronco com o tratamento convencional a base de remédios. Pacientes de São Paulo, Rio 
de Janeiro e outros 30 da Bahia vão receber o implante. 
 
Passagem - Seu Agnaldo foi um sortudo em estar participando desta pesquisa, mas num futuro 
bem próximo a terapia celular vai deixar de ser prioridade apenas para quem tem doença de 
Chagas. 
 
Ricardo Ribeiro (médico) - Acredito que até o fim do ano a gente comece a fazer células tronco 
em vários tipos de patologia, por exemplo no derrame cerebral, acidente vascular cerebral, em 
doenças do fígado crônicas, pacientes que estão na fila de transplante de fígado, em doenças 
oftalmológicas. 
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Off - A previsão dos médicos é que seu Agnaldo comece a sentir os efeitos da terapia nos 
próximos meses. O cozinheiro que antes tinha poucas chances de sobreviver já faz planos para o 
futuro. 
 
Agnaldo Bispo (paciente) - Tomar minha cervejinha, ir pra minha praia, eu não vou mentir não. 
Ia pra minha praia, jogava a minha bolinha. 
 
Repórter - Voltar a viver? 
 
Agnaldo Bispo (paciente) - Voltar a viver de novo, com fé em Deus. 
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Matéria veiculada no dia 29 de novembro de 2005 no BATV - T: 1:50 
 
CABEÇA – Salvador é a primeira capita do nordeste a ter um centro de pesquisa em célula-
tronco. A unidade, inaugurada hoje, vai ampliar o acesso dos baianos ao uso de células-tronco no 
tratamento de doenças, como mal de Chagas e cirrose. 
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Anexo D – Reportagens do Jornal A Tarde 
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