
Evento reúne representantes do IF Baiano, pesquisadores da FIOCRUZ e da Case Western

Reserve, além de servidores da Prefeitura Municipal de Santa Inês

Desde  01/11/2016  está  em  vigência  o  Acordo  de  Cooperação  Técnica,  Científica  e

Cultural entre o IF Baiano e a Prefeitura Municipal de Santa Inês. Este acordo tem como objeto a

criação  e  implementação  do  Núcleo  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  para  Controle  de

Esquistossomose  no  Território  do  Vale  do  Jiquiriçá,  por  meio  da  integração  institucional  e

operacional do Instituto Federal Baiano Campus Santa Inês e a Prefeitura Municipal de Santa Inês.

A proposta  é  desenvolver  pesquisa  aplicada,  a  produção  e  difusão  de  dados,  informações  e

conhecimentos, visando o controle da esquistossomose.

Como parte deste acordo foi realizado, no dia 23/05/2017, I WORKSHOP DE SAÚDE

SOBRE  PARASITOLOGIA para  servidores  da  Secretaria  municipal  de  Saúde  de  Santa  Inês.

Professor Fred Julião (Professor do IF Baiano Campus Santa Inês) realizou palestra onde abordou

o problema que é esquistossomose em todo o Vale do Jiquiriçá e apresentou o acordo entre o IF

Baiano e a Prefeitura Municipal no controle dessa verminose – extrato do acordo publicado no

Diário  Oficial  da  União  dia  11/10/2016  e  no  Diário  Oficial  do  Município  de  Santa  Inês  dia

20/10/2016). Historiou, ainda, o que já foi desenvolvido para que atualmente haja um Laboratório

de Parasitologia devidamente equipado para realização de exames parasitológicos no diagnóstico

de esquistossomose.

Houve,  também,  uma apresentação  dos  resultados  dos  trabalhos  desenvolvidos  pela

equipe de Dr. Ronald Blanton, professor e pesquisador da Universidade Case Western Reserve

em Cleveland, Ohio, que à cerca de dez anos vem trabalhando com esquistossomose no Vale do

Jiquiriçá. No entanto, foi a primeira vez que apresentou seus dados em Santa Inês. Além de Dr

Ronald, também participou do evento, Dra Soraia Cordeiro e Dr. Lúcio Barbosa, pesquisadores da

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) na Bahia.

Após as apresentações, houve a exposição da Mostra Parasitológica, atividade promovida

pelos  estudantes  de  Ciências  Biológicas  do  IF  Baiano  Campus Santa  Inês,  matriculados  na

disciplina Parasitologia. A Mostra Parasitológica vem sendo exposta em diversas escolas no Vale

do Jiquiriçá. No mês de maio mais de mil pessoas participaram de exposições realizadas em oito

escolas nos municípios Cravolândia, Jiquiriçá, Santa Inês e Ubaíra.

Este evento contou com a presença do Prefeito, Secretária de Saúde, e servidores da

saúde. Todos saíram satisfeitos com o evento, chegando a comentar a grandiosidade em que se

tornou  o  evento  diante  das  ações  que  já  houve  focados  em  esquistossomose,  doença

negligenciada e grave na saúde pública.



Figura 1: Prof. Fred na presença de Dr. Lúcio, Dra Soraia e Dr Ronald 
durante o I Workshop de Saúde sobre Parasitologia

Figura 2: Prefeito, secretária de Saúde, Prof. Fred Julião, alunos expositores da Mostra 
Parasitológica e servidores da saúde de Santa Inês que participaram do I Workshop de 
Saúde sobre Parasitologia



Figura 3: Dr. Lúcio e Dra Soraia conhecendo a exposição da Mostra 
Parasitológica

Figura 4: A Secretária de Saúde de Santa Inês, 
Mariana, em diálogo com Dr. Lúcio, Dra Soraia 
e Dr Ronald


