
Histórias de Cientistas 

      

 

A coleção de histórias em quadrinhos (HQs) intitulada “Revistas em quadrinhos: 
Histórias de cientistas” tem como objetivo a produção de uma série de histórias em 
quadrinhos que visam abordar a biografia de nomes importantes da ciência no Brasil, 
como Gonçalo Moniz, Oswaldo Cruz, Francisca Fróes e Zilton Andrade, entre outros. A 
finalidade é fazer com que as pessoas conheçam as histórias de pesquisadores 
brasileiros, as suas contribuições para a ciência e a saúde pública, e mais aspectos 
relevantes, bem como desmistificar as imagens dos cientistas. Além disto, são 
abordados, de forma lúdica e ilustrativa, conteúdos como relação patógeno x 
hospedeiro; funcionamento do corpo humano e importância dos cuidados com a saúde 
a fim de informar e entreter o público. A ideia inicial era distribuir as HQs em ONGs e 
escolas públicas, mas diante do atual cenário, optamos por também disponibilizá-las 
para download no site da Fiocruz Bahia (https://www.bahia.fiocruz.br/fiocruz-e-
voce/divulgacao-cientifica/) 

A primeira edição, nomeada “A viagem de Francisca”, relata o início da vida acadêmica 
de uma das primeiras mulheres formadas em medicina no Brasil, a Francisca Fróes, e 
do seu colega de turma, o Gonçalo Moniz.  A história inicia em 1887, na frente da Escola 
de Medicina da Universidade Federal da Bahia, onde a Francisca Fróes encontra o 
Gonçalo Moniz. Os personagens estão no primeiro dia de aula e o professor de 
imunologia inicia o estudo das células de defesa do corpo humano. Durante a aula, a 
Francisca Fróes imagina uma “vila das células” onde ocorre uma batalha entre as 
células de defesa do corpo humano e um patógeno.  

A segunda edição, nomeada “Unidas contra o coronavírus”, foi produzida durante a 
pandemia e relata uma conversa remota entre amigos, onde um dos amigos é 
negacionista, baseia seus conhecimentos em fake news e convida o outro amigo para 
“sextar”. O amigo que foi convidado para sair explica que ele precisa tomar cuidado com 
as fontes de informações e o convida para participar de uma live da Dra. Jaqueline Góes 



e mediada pela Dra. Valéria Borges. Após a live, o amigo negacionista entende a 
importância do distanciamento social e do uso de máscaras.  

Equipe responsável pela elaboração das HQs: Bruna Leite, Fernanda Carvalho, Marcos 
Amorim, Matheus de Jesus e Paula Dantas  

 

 

 

 

 

 

 

Podcast “Que droga é essa” 

 

 

O podcast “Que droga é essa” surgiu diante da necessidade de realizar divulgação 
científica no âmbito do uso racional de medicamentos. Especialmente durante a 
pandemia, surgiram muitas dúvidas e fakenews quanto ao uso de medicamentos e 
outros produtos medicamentosos para o tratamento da COVID-19, o que agravou o 
contexto da perigosa prática de automedicação. Assim, o podcast foi criado com a 
proposta de abordar, em cada episódio, um fármaco, droga ou medicamento utilizando 
uma linguagem que pudesse ser compreendida pela população em geral. A ideia é 
explicar as caraterísticas gerais da “droga”, incluindo suas indicações terapêuticas (“pra 
que serve”), efeitos colaterais (“reações indesejáveis”) e riscos do seu uso. Os episódios 
são gravados ao vivo e disponibilizados nas principais plataformas de streaming. 
Geralmente a discussão é conduzida pelo Dr. Jaime Ribeiro Filho (Pesquisador da 
Fiocruz Bahia) e conta com a interação dos demais participantes, incluindo os alunos 
de pós-graduação Gustavo Miranda, Kaio Dias e Camila Jacob. A intenção é de, nos 
próximos episódios, trazer outros convidados, incluindo pesquisadores e outros 
profissionais de saúde, a fim de ampliar a discussão, promover educação em saúde e 
estimular o uso seguro e orientado de medicamentos e outras substâncias ativas. 

 

Links:  

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCrbLd_vw585jD4iK5xN7YDw 

Instagram: instagram.com/equedroga https://linktr.ee/quedrogaeessa 



Anchor FM: https://anchor.fm/que-droga-e-essa 

 Spotify: https://open.spotify.com/show/48HpWJl... 

 

+eScience 

 

O +eScience surgiu há cerca de 2 anos atrás, em uma 
conversa entre amigos. Víamos a necessidade de 
proporcionar à população do meio não acadêmico, 
conteúdos científicos com uma linguagem mais simples e 
acessível. Essa ideia foi deixada de lado por um tempo, 
mas na pandemia, com as fake news, amadurecemos 
melhor a proposta. O edital de Divulgação Científica já era 
uma perspectiva e quando tivemos a oportunidade de nos 
inscrever, colocamos no papel tudo o que pretendíamos 
fazer. Trazer a Fiocruz Bahia para mais perto da 

comunidade foi o nosso objetivo e rendeu bons frutos durante a vigência do 
edital. Acreditamos que mesmo depois desses 3 meses, nosso trabalho só está 
começando e pretendemos dar continuidade com o que já estávamos fazendo e 
trazer ainda mais novidades. 

Equipe: Caroline Garcez, Emily Ferreira, Ângelo Oliveira, Leonardo Leony, Ayla 
Lima e Fernanda Habib 

Perfil Instagram:  @maisescience  

 

História de Maurício em TBzando 

       

 

A ideia surgiu durante o curso da disciplina de Introdução à divulgação científica 
promovida pela Fiocruz, pela doutoranda do PgPAT Clarissa Cunha Santana, 
coordenadora da proposta. Durante a disciplina, os estudantes foram instigados 
a propor projetos de divulgação científica relacionados à área de trabalho.  



Assim, surgiu a ideia da utilização de uma história em quadrinhos virtual, 
abordando temas centrais a respeito da tuberculose, linha de pesquisa em que 
a estudante é inserida. A história busca abordar aspectos relacionados ao curso 
da tuberculose de forma lúdica e acessível a todos os públicos e idades, 
especialmente aos mais jovens. Ela é protagonizada por Maurício, adolescente 
de classe média baixa de Salvador, que é diagnosticado com tuberculose. Ele 
nunca havia ouvido nada sobre a doença, mas começa a buscar informações e 
a questioná-las durante suas visitas para acompanhamento e tratamento.  

Assim, entre o diagnóstico e a determinação da sua cura, Maurício vai 
descobrindo mais sobre essa doença, os fatores presentes em seu dia a dia que 
podem ter contribuído para a aquisição da doença e a forma com que pode afetar 
sua rotina e a vida de outras pessoas ao seu redor. 

A proposta foi adaptada e submetida ao Edital de Divulgação Científica do IGM, 
do qual obteve financiamento para custeio da ilustração e as atividades foram 
iniciadas em setembro de 2021, com a criação do perfil TBzando na plataforma 
Instagram. 

O TBzando é o perfil de divulgação científica criado na plataforma digital 
Instagram, para compartilhamento de conteúdo sobre a tuberculose e veiculação 
do quadrinho virtual “A história de Maurício”. 

A divulgação do conteúdo e toda a etapa de preparo das postagens, a interação 
com os seguidores tem sido uma ótima experiência para todos os envolvidos e, 
em breve, pretendemos levar as informações divulgadas às escolas para serem 
trabalhadas em conjunto com os conteúdos programáticos das disciplinas 
relacionadas e ampliar ainda mais nosso alcance. 

 

Perfil: @tbzando_  

Link de acesso:  https://instagram.com/tbzando_?utm_medium=copy_link 

Equipe:  

Camila Silva Souza 

Clarissa Cunha Santana 

Paula Rocha Dantas Silva 

Scarlet Torres Moraes Mota 

Theolis Costa Barbosa 

 

 

 

 



NoViés #Podcast 

 

 

A iniciativa do Noviés é ser um podcast de caráter científico com pitadas de humor com 
o intuito de conversar com convidados do meio científico: pessoas notáveis, 
professores, estudantes promissores e otimistas de ciência, a fim de que contem suas 
histórias, opiniões e termos a oportunidade de conhecer as pessoas além do lattes. 
Iniciado em abril de 2021, já entrevistamos 24 personalidades, desde grandes 
expoentes da mídia baiana, há pesquisadores renomados do Brasil. A dinâmica de 
participação com perguntas do público e muitas vezes com uma conversa informal que 
beira o papo de barzinho, apresenta uma linguagem acolhedora e praticável ao público. 
O objetivo do podcast é informar, transmitir conhecimento e desmistificar a imagem dos 
pesquisadores, além de combater as Fakes News utilizando este instrumento que é o 
mais moderno.  

 

Atualmente somos retransmitidos pelas seguintes redes: 

 
Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCvqVWELE-fEhm5-mSLBLiFQ 

Spotify - https://open.spotify.com/show/2jzs1nuICZFtw7A7Ffl97d 

Instagram - @Noviesba 

 

Equipe:  

Apresentadores - Kiyoshi Ferreira Fukutani e Artur Trancoso Lopo de Queiroz 

Equipe de Filmagem – Eduardo F. Rocha e João Victor Lima 

Assessoria de comunicação – Raiza Tourinho e Julia Lins 

 

Recebemos apoio da Pós-graduação em Patologia Humana UFBA/FIOCRUZ e Pós-
Graduação de Biotecnologia, Saúde e Medicina Investigativa. 



 

“A atividade de divulgação científica tem 
ganhado destaque nas redes sociais com 
cientistas preocupados com qualidade dos 
conteúdos científicos consumidos na 
internet, pois muitos materiais difundidos 
em rede trazem erros conceituais ou até 
mesmo discursos tendenciosos”.  

Larissa Santana.  

 

                    

                                                          

                                                            

 


