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APRESENTAÇÃO 

A 18ª Reunião do Programa de Pesquisa Translacional em Esquistossomose – Fio-Schisto foi 

realizada no dia 09 de dezembro de 2020, on-line, pela plataforma ZOOM. O evento foi 

realizado sob a coordenação de Roberto Sena Rocha, com apoio da Vice-Presidência de 

Pesquisa e Coleções Biológicas da FIOCRUZ (VPPCB). Contou com 36 participantes, sendo estes 

pesquisadores da FIOCRUZ envolvidos em pesquisa sobre esquistossomose, membros do 

Comitê Assessor Externo do Programa e da VPPCB/FIOCRUZ. 

A reunião teve como objetivo atualizar o grupo sobre alguns aspectos relacionados ao 

controle, diagnóstico e tratamento da esquistossomose, como o andamento do estudo do 

Praziquantel Pediátrico e a validação do teste de diagnóstico pelo POC-CCA. Foi feita também 

uma apresentação de propostas para o 16º Simpósio Internacional sobre Esquistossomose. 

Além disso, foi realizado o lançamento da 18ª publicação da série Esquistossomose e do novo 

site Fio-Schisto. Em seguida será apresentada uma memória sucinta da reunião.  

 

PROGRAMAÇÃO 

 

 

A reunião teve início com as boas vindas do coordenador do Programa de Pesquisa 

Translacional em Esquistossomose (Fio-Schisto), Roberto Sena Rocha, e do Vice-Presidente de 

Pesquisa e Coleções Biológicas da Fiocruz, Rodrigo Correa de Oliveira. 

Na reunião foram atualizadas as ações dos dois últimos anos: 

1-Praziquantel Pediátrico  

Segundo Daniel Lacerda, representante de Farmanguinhos no Consórcio Praziquantel 

Pediátrico, o estudo fase III que estava acontecendo na África (Costa do Marfim e Quênia) teve 

que ser interrompido em março de 2020, devido à pandemia da COVID-19. Neste período o 

lote do medicamento em teste teve o seu prazo de validade expirado. Um novo lote foi 

entregue e o estudo foi retomado em novembro de 2020. O pedido de registro do produto no 



European Medicines Agency (EMA) está previsto para 2022 e o lançamento do produto, para 

2023. 

No Brasil, a intenção é aproveitar o registro no EMA e o estudo clínico realizado na África para 

fazer o registro na Anvisa que não se mostrou contrária. Entretanto, discute-se a necessidade 

de realizar de um estudo clínico no Brasil. A diretoria de Farmanguinhos e a VPPCB estão 

avaliando a viabilidade da realização deste estudo clínico. No momento oportuno, a 

Plataforma de Pesquisas Clínicas da Fiocruz fará o desenho adequado e uma estimativa de 

recursos financeiros necessários para a sua realização. Em seguida, o estudo no Brasil será 

comunicado ao Consórcio Praziquantel Pediátrico. 

Os pesquisadores do Fio-Schisto solicitaram que seja feita uma atualização do andamento do 

estudo do Praziquantel Pediátrico por meio de nota a ser divulgada para o grupo. 

2-Projeto de validação do teste de diagnóstico pelo POC-CCA 

Otávio Pieri, coordenador do projeto “Validação de Teste Diagnóstico de Urina POC-CCA 

(Antígeno Catódico Circulante) para detecção de esquistossomose em áreas de baixa 

endemicidade”, informou sobre seu andamento. Até março de 2020, dois grupos, dentre os 

nove que realizaram o estudo em diferentes localidades no Brasil, não haviam terminado o 

trabalho. Ricardo Riccio, pesquisador do grupo, informou que o trabalho nas áreas de estudo 

localizadas na Bahia está sendo finalizado. 

O projeto terminará no final de dezembro de 2020 e os resultados serão divulgados para o 

Ministério da Saúde (MS) e para todas as instâncias da Fiocruz. Segundo Otávio, o teste não se 

mostrou satisfatório. Os resultados obtidos com o primeiro lote e com outros dois lotes 

testados, utilizando-se o mesmo material congelado, não foram congruentes.  

A proposta deste grupo de estudo é que a Organização Mundial da Saúde mude os parâmetros 

de tratamento da população baseada em resultados de POC-CCA. O trabalho completo deverá 

ser publicado no início de 2021. 

Carlos Teixeira Graeff, assessor externo do Programa, complementou dizendo que os 

pesquisadores brasileiros têm questionado o desempenho do POC-CCA e que os testes de 

diagnóstico para esquistossomose deverão ser revistos. O desenvolvimento e a avaliação de 

novos testes de diagnóstico da doença deverão ser a grande contribuição do grupo de 

pesquisadores do Fio-Schisto. 

3-Participação da Fiocruz no Global Schistosomiasis Alliance (GSA) 

Roberto Sena ressaltou a participação de três pesquisadoras do Fio-Schisto no GSA: Roberta 

Caldeira, Marina Mourão e Lângia Montresor. 

4 - 16º Simpósio Internacional sobre Esquistossomose  

Em relação ao Simpósio, Roberta Caldeira fez a apresentação das seguintes propostas 

elaboradas pela coordenação para o evento que foi adiado devido a pandemia: 

• realização de evento presencial no período de 22 a 24 de agosto de 2022, em Ouro 

Preto-MG; 

• desenvolvimento de atividades em 2021:  

o organização do simpósio que será realizado em 2022;  



o premiações de melhor tese e dissertação em esquistossomose defendidas, no 

Brasil, entre 10/06/2018 e 31/12/2020 e  

o realização de eventos pré-simpósio, com apresentação pelos próprios autores 

de artigos publicados no volume especial da revista Frontiers Immunology, em 

encontros virtuais a serem realizados a cada dois meses, na última quinta-feira 

do mês. Estes eventos pré-simpósio serão coordenados por Marina Mourão e 

Sandra Gava e demais membros da comissão científica do simpósio. 

Ambas as propostas foram aprovadas pelos pesquisadores. Foi sugerido que uma das 

apresentações do evento abordasse o tema POC-CCA. 

5-Lançamento de livro  

O livro organizado por Omar dos Santos Carvalho, intitulado Moluscos Hospedeiro 

Intermediários Schistosoma mansoni no Brasil, é a 18ª publicação da série Esquistossomose do 

Fio-Schisto. O Omar fez uma breve apresentação da obra. 

6- Novo site Fio-Schisto  

Rosiane Pereira fez uma apresentação das principais funcionalidades do site e informou que o 

mesmo continua em construção. O endereço do site é www.schisto.fiocruz.br. Foram 

solicitadas sugestões e contribuições do grupo, além de fotos das reuniões passadas para 

serem publicadas. Foi informado também que todo o material contido no site do antigo PIDE, 

hospedado no IRR, está sendo transferido para o novo site Fio-Schisto, hospedado na VPPCB.  

Cristina Toscano sugeriu que fossem utilizadas ferramentas de divulgação científica para 

compartilhamento por mídia social. Para isso foi aprovada, durante a reunião, a criação de 

uma comissão de divulgação científica do Fio-Schisto. Foi sugerido o nome de Cristiano 

Massara e alguns pesquisadores e colaboradores se voluntariaram para participar desta 

comissão: Ana Paula Cavalcanti, Clélia, Sheilla e Lilian Beck. Será enviado um e-mail a todo o 

grupo solicitando a participação dos pesquisadores nesta comissão e, posteriormente, a 

mesma será definida. Foi sugerida também a participação de alunos.   

Omar chamou atenção para a corresponsabilidade dos pesquisadores do Fio-Schisto com a 

atualização do site. Ainda será definida a forma de divulgação dos artigos científicos 

publicados pelo grupo do Fio-Schisto. A divulgação dos artigos de livre acesso no site, 

juntamente com o DOI correspondente, é uma opção que será avaliada pela coordenação. 

Em seguida o coordenador do Programa enumerou as pendências do grupo: 

• Curso de atualização para coordenadores de esquistossomose das secretarias de 

saúde que seria realizado no 16º Simpósio Internacional sobre esquistossomose de 

2020. 

• Programa de capacitação em projetos municipais de saneamento básico. Em conversa 

com o Roberto Sena, Léo Heller informou que a Escola Politécnica (EPSJV) estava 

fazendo esta capacitação. Em contato com os responsáveis desta unidade, porém, não 

foi obtido retorno até a presente data. 

• Interlocução com o grupo da vacina Sm14 para atualização dos participantes do Fio-

Schisto. Foi sugerido pelo grupo que este poderia também ser um dos assuntos a ser 

apresentado nos eventos pré-simpósio. 

• Elaboração de quatro Notas Técnicas: 

http://www.schisto.fiocruz.br/


o Validação de testes diagnósticos para controle da esquistossomose no Brasil - 

elaborada pelo Otávio Pieri - NOTA TÉCNICA no 01/2019-VPPCB – Publicada em 

09/09/2019. 

Ainda estão pendentes: 

o Nota técnica sobre medicamentos; 

o Testes sorológicos - o grupo optou por não fazer uma nota técnica, mas sim 

uma recomendação ao MS de que os testes sorológicos aprovados pela Anvisa 

fossem avaliados no Brasil. O coordenador solicitou que o grupo retome esta 

recomendação ao MS;  

o Moluscicidas - foi feita uma carta com a posição de uma comissão formada por 

membros do Fio-Schisto quanto ao uso de moluscicidas no Brasil. Esta carta 

será colocada em formato de Nota Técnica para posterior aprovação pelo 

grupo e publicação. 

Foi também abordada na reunião a possibilidade da Fiocruz se tornar Centro Colaborador da 

OMS para controle da esquistossomose. O Carlos Grault, assessor do Vice-presidente da 

VPPCB e seu representante na Câmara Técnica, encaminhará o processo para formalização 

desta ação. 

O último assunto abordado foi sobre a Coordenação do Programa. Roberta Caldeira propôs, e 

foi aprovado pelo grupo, que a coordenação atual, tanto a nacional como as regionais, sejam 

mantidas até o Simpósio Internacional sobre Esquistossomose, em 2022. Entretanto, é 

necessário atualização dos assessores externos do Programa. 


