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MENSAGEM DO VICE- 
-PRESIDENTE DE PESQUISA 
E COLEÇÕES BIOLÓGICAS

Com base na missão da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Vice-Presidência 
de Pesquisa e Coleções Biológicas (VPPCB) busca estimular o pensamento 
crítico sobre ciência de forma ampla, complexa e contínua. O trabalho da 
VPPCB visa integrar as ações, com articulações políticas e formas de pensar 
a produção de conhecimento e a sua circulação. Assim, seguimos no cami-
nho da pesquisa na Fundação que é referência nacional e internacional na 
promoção da saúde pública no Brasil.

Esse processo envolve uma grande dedicação das equipes. Tudo para 
assegurar que a pesquisa científica de excelência contribua para a melhoria 
das condições de vida da população. A VPPCB atua desde a pesquisa funda-
mental de geração do conhecimento, iniciação científica e tecnológica, 
passando pela pós-graduação, pesquisa clínica, do acesso à tecnologias. 
Atua ainda, na promoção da preservação da biodiversidade, da transferên-
cia de conhecimento até modelos de políticas públicas, além da contribui-
ção para o cenário da inovação e do empreendedorismo científico no Brasil. 
A VPPCB tem papel estratégico e fundamental para o avanço da pesquisa na 
Fiocruz, garantindo sua continuidade e apoio à qualidade das atividades 

que são desenvolvidas. Atua diretamente na estruturação de plataformas 
tecnológicas que objetivam não só apoiar o desenvolvimento científico 
e tecnológico, mas também na preparação de seu sistema para atender a 
emergências sanitárias. 

A Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas da Fiocruz apresen-
ta seu Relatório de Gestão relativo às atividades desempenhadas em 2019, 
com o intuito de registrar os objetivos alcançados na organização das ativi-
dades de pesquisa estruturadas em projetos que possam ser traduzidos em 
benefício para a sociedade, promovendo a vigilância, a prevenção, a aten-
ção e a pesquisa em saúde.

Este documento registra nossa missão de entregar ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) produtos e serviços em saúde, com incorporação de tecnologia 
e inovação e formação de recursos humanos especializados.

Boa leitura!

Rodrigo Correa de Oliveira
VICE-PRESIDENTE DE PESQUISA E COLEÇÕES BIOLÓGICAS DA FIOCRUZ
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APRESENTAÇÃO
A Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas 
da Fiocruz (VPPCB) faz parte Presidência a Fundação 
Oswaldo Cruz que atua para assegurar e incentivar 
projetos tecnológicos de excelência e que contribuem 
para a melhoria das condições de vida da população 
e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Fiocruz tradicionalmente exerce este papel estra-
tégico frente às necessidades do país, desde a formula-
ção de políticas públicas e notas técnicas, até a entrega 
final de medicamentos, vacinas, reagentes diagnósticos 
e demais processos de saúde. Já a VPPCB é a responsá-
vel pelas diretrizes da pesquisa científica institucional.

Neste relatório de gestão serão apresentadas to-
das as ações realizadas pela nossa equipe, relativas 
ao compromisso com investimentos em Ciência e 
Tecnologia para geração de conhecimento, além da 
formação e qualificação de recursos humanos em 
saúde. Todos os trabalhos da VPPCB são realizados e 
coordenados por uma equipe formada por servido-
res, colaboradores terceirizados e bolsistas, todos 
altamente qualificados, organizados em um gabine-
te do Vice-Presidente e sete assessorias definidas 

por áreas finalísticas – Fomento à Pesquisa; Câmara 
Técnica de Biosegurança (CTBio); Rede de Platafor-
mas Tecnológicas (RPT); Coleções Biológicas; Pesqui-
sa Clínica; Programa de Pesquisa Translacional (PPT) 
e do Programa de Políticas Públicas e Modelos de 
Atenção (PMA). Em 2019, a atuação da VPPCB tam-
bém se fortalece com inovação e empreendedoris-
mo científico com os Programas da Fiocruz Inova e 
Inova Labs. Há investimentos na integração e har-
monização das atividades de pesquisa; articulação 
para respostas à emergências em saúde; elaboração 
de políticas de indução e fomento à pesquisa; for-
mação de recursos humanos em saúde; acompanha-
mento de projetos de pesquisa; estratégias de 
comunicação; dentre outras realizações.

O relatório de 2019 está organizado em duas se-
ções bem detalhadas. O documento contém todos os 
dados do planejamento financeiro e da gestão da Vi-
ce-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas da 
Fiocruz. Na sequência, há informações específicas das 
atividades realizadas por todas as assessorias.

Aproveite a leitura!
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INDICADORES E METAS
Em 2019, a VPPCB monitorou três indicadores globais e dois intermediários. 
A seguir, os valores individuais.

INDICADORES GLOBAIS Meta anual Resultado

Produtividade em pesquisa (média rolante quadriênio)

Resultado-chave: mede a produtividade 
científica da instituição, relacionando o 
quantitativo de artigos científicos publicados em 
revistas indexadas e o quantitativo de servidores 
com função de pesquisa. Este indicador 
possibilita a comparabilidade da Fiocruz à 
outras instituições de ensino superior, sendo 
considerado um indicador clássico para 
avaliação da atividade científica.

≥ 1,24 1.578

Atendimento das solicitações de serviços às plataformas tecnológicas

Resultado-chave: mede a capacidade de 
atendimento das solicitações de serviço que 
são demandadas às plataformas tecnológicas.

80% 96,69%

Atendimento de serviços prestados pelas Coleções Biológicas

Resultado-chave: mede a capacidade de 
atendimento das solicitações de serviço que 
são demandadas às coleções biológicas.

70% 89%

GESTÃO E 
PLANEJAMENTO
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PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Para o ano de 2019 a VPPCB recebeu uma dotação orçamentária total de 
R$ 28.125.692,26, distribuídos entre as Ações 2000, 20K1 e 8315. Do total 
de recursos executados em custeio, 93,2% foram aplicados diretamente em 
pesquisa. Este percentual ficou acima de 80%, que foi pactuado para o Indi-
cador Intermediário que mede os Recursos destinados a programas de in-
dução à pesquisa da VPPCB. 

Natureza Total geral 
planejado

Total geral 
executado Execução (%)

Custeio 18.500,000,00 22.987.843,90 124,26*

Capital 3.120.000,00 5.137.848,36 164,67

TOTAL 21.620.000,00 28.125.692,26 130,09

*  Na execução de custeio não está contemplado o investimento no Programa Inova, 
pois apesar de estar previsto para 2019, os recursos somente foram empenhados no 
início de 2020.

Todos os pleitos de apresentados pelas Unidades para recursos de capi-
tal, enquadrados como equipamentos de pequeno e médio porte para Pla-
taformas, foram atendidos. 

Uma parte dos recursos foi destinado a aquisição de equipamentos de 
pequeno porte para Coleções Biológicas.

INDICADORES INTERMEDIÁRIOS Meta anual Resultado

Recurso financeiro destinado aos programas de indução à pesquisa da VPPCB

Resultado-chave: mede o total de Recurso 
financeiro recebido pela VPPCB que foi 
destinado a programas de indução à pesquisa.

80% 93,2%

Indução a pesquisa a partir de programas institucionais

Resultado-chave: mede o estabelecimento de 
promoção de programas e redes translacionais 
para o desenvolvimento de processos, 
insumos, serviços e produtos para saúde.

4 programas 
estabelecidos

1 (FioAntar)
1 (Fio-Leish)

1 (Inova)
1 (PMA)

GESTÃO E  
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APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CAPITAL CONSOLIDADO
FINALIDADE

TOTAL
Coleções Biossegurança Fio-Antar RPT

294.258,58 16.299,00 973.048,15 3.854.242,63 5.137.848,36

APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CAPITAL POR UNIDADE DE PESQUISA

Unidade
Finalidade

TOTAL
Coleções Biossegurança Fio-Antar RPT

Fiocruz 00,0 16.299,00 973.048,15 0,00 989.347,15

INI 00,0 00,0 00,0 30.200,00 30.200,00

Ribeirão Preto 00,0 00,0 00,0 84.900,00 84.900,00

Farmanguinhos 00,0 00,0 00,0 88.000,00 88.000,00

IGM 00,0 00,0 00,0 190.217,30 190.217,30

ICC 104.468,58 00,0 00,0 205.163,88 309.632,46

IRR 00,0 00,0 00,0 320.789,91 320.789,91

IFF 00,0 00,0 00,0 351.139,25 351.139,25

IAM 00,0 00,0 00,0 435.685,00 435.685,00

ILMD 00,0 00,0 00,0 619.501,17 619.501,17

IOC 189.790,00 00,0 00,0 520.019,00 709.809,00

Fiocruz/RO 0,00 00,0 00,0 1.008.627,12 1.008.627,12

TOTAL 294.258,58 16.299,00 973.048,15 3.854.242,63 5.137.848,36

GESTÃO E  
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SISTEMA DE APOIO À GESTÃO ESTRATÉGICA –  
GESTÃO DE PROJETOS
Por definição da Presidência desde 2018 foi instituído o moni-
toramento dos projetos prioritários sob a responsabilidade da 
Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas e outras 
vices e coordenações ligadas à Presidência está suportado 
pela plataforma de gestão de projetos SAGE – GP. No endereço 
ao lado constam todos os projetos prioritários a serem acom-
panhados pelo Grupo Diretor e atualizados pelos responsáveis 
e equipe dos Projetos. A plataforma possibilita que os proje-
tos sejam atualizados através de registros qualificados de re-
latórios, portarias, atas, novas metodologias, plataformas e 
práticas, entre outros atos institucionais. 

Na VPPCB temos ao todo 103 entregas previstas, as quais apresentam o 
status em sua maioria como EM CONFORMIDADE – ATENDIDAS EM 2019 e EM 
CONFORMIDADE – EM ANDAMENTO. Sete delas estão EM ATENÇÃO, sendo a 
entrega referente ao “Implantar a política de integridade em Pesquisa da 
Fiocruz” a única classificada como estando EM RISCO – METAS COMPROMETI-
DAS EM 2019. Todos os assessores e responsáveis pelas entregas estão em-
penhados em adotar a ferramenta, pois essa plataforma, uma vez atualizada 
com frequência, oferece um panorama atual e preciso dos projetos acompa-
nhados pelos coordenadores, seu status de desenvolvimento, entregas e 
produtos alcançados.

O Inova Labs faz parte do eixo de redes e capacitação no Programa Inova. 
É uma iniciativa de pré-aceleração que objetiva identificar oportunidades 

APLICAÇÃO DE RECURSOS POR  
PROGRAMA/AÇÃO DA VPPCB

Ação/programa Custeio Capital TOTAL

Atividades da VPPCB 4.173.581,37 973.048,15 5.146.629,52

Fomento à Pesquisa 5.549.241,76 0,00 5.549.241,76

Pesquisa Clínica/Biobancos 809.018,88 0,00 809.018,88

Coleções Biológicas 2.235.035,35 294.258,58 2.529.293,03

PMA 1.090.869,68 0,00 1.090.869,68

PPT e Insumos 1.530.100,00 0,00 1.530.100,00

Biossegurança 0,00 16.299,00 0,00

Rede de Plataformas 7.599.996,86 3.854.242,63 11.454.239,49

TOTAL 22.987.843,90 5.137.848,36 28.125.692,26

SAGE – GP

GESTÃO E  
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Serão 4 rodadas,que acontecerão entre 2019 e 2020

Foram feitas 428 submissões juntando os dois editais

junto aos pesquisadores e estudantes de pós-graduação da Fiocruz em todo 
o país para o desenvolvimento de soluções que possam resolver lacunas 
relevantes do Sistema Público de Saúde (SUS). O treinamento em empreen-
dedorismo científico visa aprendizado e desenvolvimento de metodologias 
de negócio em ciências da vida com a duração de 10 semanas.

O Programa é uma forma de estimular a criação e o desenvolvimento de 
ideias de negócio e de empresas startups/spin-off na área de saúde huma-
na que estejam alinhadas aos objetivos e estratégias de pesquisa e inova-
ção da Fiocruz e do DECIT/SCTIE/MS. 

Lançado em setembro de 2019, a primeira rodada do edital teve como 
objeto propostas alinhadas a emergências sanitárias e oncologia. A segunda 
rodada teve projetos selecionados em dezembro de 2019 e foi iniciada em 
fevereiro de 2020, incluindo também na temática doenças negligenciadas.

O Inova Labs oferece suporte na construção de estratégias adequadas 
para a inserção de uma nova solução (produto/processo/serviço/sistema) 
no mercado e o desenvolvimento de habilidades empreendedoras da equi-
pe. Programa favorece um ambiente que promove mais sinergia entre os 
pesquisadores e alunos de pós-graduação as realidades das unidades pro-
dutivas da Fiocruz como Biomanguinhos, Farmanguinos e também dos NITS, 
além do DECIT/SCTIE/MS.

Em cada rodada (edição), até 21 equipes são selecionadas para testar e 
validar soluções, estudar modelos de comercialização, encontrar mercado/
usuários e desenvolver novas habilidades a partir de uma metodologia di-
recionada que combina capacitação, modelagem e competição.

Geração de conhecimento

104 aprovados
193 reprovados

Novos talentos

57 aprovados
74 reprovados

GESTÃO E  
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COORDENAÇÃO 
DAS COLEÇÕES 
BIOLÓGICAS 
(CCB)

A Coordenação de Coleções Biológicas (CCB) tem como principal objetivo 
gerir as ações das Coleções Biológicas da Fiocruz, assessorando a Vice-Presi-
dência de Pesquisa e Coleções Biológicas (VPPCB), com subsídio de uma ins-
tância colegiada – a Câmara Técnica de Coleções Biológicas da Fiocruz (CTCol/
Fiocruz) – e seguindo as diretrizes estabelecidas no Manual de Organização 
de Coleções Biológicas da Fiocruz. Para isso, a CCB lidera um conjunto de ini-
ciativas associadas à promoção da qualidade e aperfeiçoamento das condi-
ções para a excelência da pesquisa e serviços da Fundação Oswaldo Cruz.

OBJETIVOS E RESPONSABILIDADES
 ■ Coordenar os processos que garantem a manutenção e salvaguarda das 

Coleções Biológicas.

 ■ Apoiar a implementação da gestão da qualidade nas Coleções Biológicas.

 ■ Avaliar anualmente as Coleções Biológicas com base no questionário do 
Sistema de Acompanhamento da Gestão da Qualidade (SAGeQ) da CQuali.

 ■ Padronizar e atualizar os documentos utilizados pelas Coleções Biológicas.

 ■ Integrar as Coleções Biológicas em diferentes redes e plataformas de 
informação da biodiversidade nacionais e internacionais.

 ■ Padronizar e atualizar as páginas web das Coleções Biológicas no Por-
tal Fiocruz.

 ■ Coordenar o processo de desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento 
das Coleções Biológicas (Fiocol).

 ■ Atualizar o Guia de Serviços da Fiocruz, em que constam três serviços es-
pecializados das Coleções Biológicas.
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 ■ Monitorar o indicador global das Coleções Biológicas.

 ■ Avaliar novas coleções biológicas com o objetivo de reconhecimento 
institucional.

 ■ Realizar Câmaras Técnicas semestrais e Encontros de Coleções Biológicas 
da Fiocruz.

 ■ Coordenar a estruturação do Centro de Recursos Biológicos em Saúde da 
Fiocruz.

 ■ Coordenar o projeto para estruturação da Rede Brasileira de Centro de 
Recursos Biológicos.

 ■ Participar do Comitê Científico da Rede Brasileira de Centro de Recursos 
Biológicos.

 ■ Coordenar a Câmara Setorial da Academia do Conselho de Gestão do Pa-
trimônio Genético/MMA.

METAS E AÇÕES
Meta: gestão da qualidade implementada nas Coleções Biológicas

 ■ Coordenar processos relacionados à gestão da qualidade, incluindo a ava-
liação anual das Coleções Biológicas com base no questionário SAGeQ/ 
CQuali.

 ■ Apoiar as Coleções Biológicas com RH, recurso financeiro (custeio e capi-
tal) e capacitação.

Meta: Manual de Organização de Coleções Biológicas da Fiocruz revisado 

 ■ Revisar e atualizar o Manual cujo objetivo é integrar e coordenar as ativi-
dades desenvolvidas pelas Coleções Biológicas Institucionais.

Meta: formulários padronizados das Coleções Biológicas atualizados

 ■ Padronizar e atualizar Formulários e Termos utilizados pelas Coleções 
Biológicas da Fiocruz.

Meta: visibilidade das Coleções Biológicas 

 ■ Integrar as Coleções Biológicas em diferentes redes e plataformas de in-
formação da biodiversidade nacionais e internacionais, tais como SiBBr, 
Specieslink, GGBN, WFCC, GBIF.

 ■ Padronizar e atualizar as páginas web das Coleções Biológicas no Portal 
Fiocruz.

Meta: Sistema de Gestão da Informação (Fiocol-zoo) para as Coleções 
Zoológicas implementado 

 ■ Desenvolver sistema de gerenciamento de dados atendendo às necessi-
dades específicas das Coleções Zoológicas.

COORDENAÇÃO DAS  
COLEÇÕES BIOLÓGICAS (CCB) 13



Meta: prestação de serviços pelas Coleções Biológicas

 ■ Atualizar o Guia de Serviços da Fiocruz, em que constam três serviços 
especializados das Coleções Biológicas: solicitar caracterização, autenti-
cação e identificação taxonômica; solicitar depósito de Material Biológi-
co; solicitar fornecimento de Material Biológico.

 ■ Monitorar o indicador global das Coleções Biológicas: total de serviços 
atendidos pelas Coleções Biológicas.

 ■ Estruturar projeto que vise a captação de recurso a partir da prestação 
de serviços pelas Coleções Biológicas.

Meta: proposta de plano orçamentário e de sustentabilidade para  
as Coleções Biológicas 

 ■ Elaborar documento contendo uma proposta de planejamento do orça-
mento para a divisão racional do recurso do Tesouro entre as Coleções Bio-
lógicas e de ações de sustentabilidade para captação de recurso externo.

Meta: 3o Encontro das Coleções Biológicas da Fiocruz 

 ■ Organizar evento destinado às Coleções Biológicas da Fiocruz com o 
obje tivo de atualização e qualificação das equipes quanto aos vários 
aspectos relacionados às atividades realizadas.

Meta: reconhecimento institucional de novas coleções biológicas 

 ■ Avaliar presencialmente as Coleções Biológicas visando o reconhecimen-
to institucional.

Meta: estruturação do CRB-Saúde Fiocruz 

 ■ Articular com a VPGDI para definição quanto à construção do prédio do 
CRB-Saúde.

 ■ Atualizar o Plano de Negócios.

 ■ Estruturar projeto para a construção do CRB junto à COGIC.

 ■ Coordenar grupo de trabalho com o propósito de implantar e operacio-
nalizar o CRB-Saúde da Fiocruz e coordenar as atividades institucionais 
no referido centro.

Meta: Câmara Setorial da Academia do Conselho de Gestão do Patrimônio 
Genético/MMA 

 ■ Coordenar a Câmara Setorial da Academia do CGen/MMA que tem atribui-
ção para conduzir discussões técnicas e apresentar propostas de interes-
se do setor acadêmico relacionadas à legislação de acesso e repartição 
de benefícios nos termos da Lei no 13.123, de 20 de maio de 2015 e do De-
creto no 8.772, de 11 de maio de 2016.

DEMONSTRATIVO DAS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 
QUE CONTRIBUÍRAM PARA O ALCANCE DAS 
METAS PACTUADAS 

 ■ Foram encaminhados às Diretorias das Unidades os relatórios de avalia-
ção das Coleções Biológicas com base no questionário SAGeQ/Cquali e 
apresentados na reunião de CT do primeiro semestre.

 ■ Foi disponibilizado recurso específico da VPPCB (R$ 1.500.000,00) para 
a aquisição de insumos, serviços, passagens, diárias e contratação de 
bolsistas para as 33 Coleções Biológicas institucionais.

 ■ Foi disponibilizado recurso capital para a aquisição dos seguintes equi-
pamentos para as Coleções Biológicas: 2 ultrafreezeres, 3 botijões de 
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nitrogênio líquido, 1 botijão de transporte de N2, 1 medidor de pH, 1 inclu-
sor de tecidos, 2 desumidificadores e 1 purificador de ambiente.

 ■ A VPPCB em parceria com a CQuali/Fiocruz promoveu o Curso de Curado-
ria e Gestão em Coleções Biológicas nos dias 1 a 5 de julho e teve como 
público alvo principal os curadores e curadores adjuntos das coleções 
reconhecidas institucionalmente. O curso contou com a participação de 
57 pessoas representando 32 das 33 Coleções institucionalizadas (97%), 
além de uma representante da Coleção de Vírus que futuramente passa-
rá por avaliação para reconhecimento institucional.

 ■ O Grupo de Trabalho responsável pela revisão do Manual de Organização 
de Coleções Biológicas da Fiocruz, após várias reuniões, fez a atualização 
do documento, incluindo o Anexo 1 – Política de Acesso aos Dados e In-
formações sobre Coleções Biológicas.

 ■ Quatro documentos padronizados estão em fase final de ajustes:

 ■ Termo de Depósito para Coleções Biológicas (com exceção das Cole-
ções Microbiológicas);

 ■ Termo de Depósito para Coleções Microbiológicas;

 ■ Termo de Transferência de Material para Coleções Biológicas (com 
exceção das Coleções Microbiológicas);

 ■ Termo de Transferência de Material para Coleções Microbiológicas.

 ■ Para aumentar a visibilidade das Coleções Biológicas, foram atualizadas 
as informações das Coleções Biológicas no SiBBr.

 ■ Participação no lançamento do novo Atlas do SiBBr, realizado em Brasília, 
em 27 de agosto.

 ■ Participação da reunião do GGBN Focus Group nos dias 8 a 10 de abril, em 
Washington, Estados Unidos, para discutir sobre sustentabilidade e mar-
keting do GGBN, assim como revisar a política de cobrança para os mem-
bros se associarem.

 ■ Atualização constante das páginas web das Coleções Biológicas no Portal 
Fiocruz.

 ■ A responsabilidade pelo desenvolvimento do Sistema de Gestão da In-
formação (Fiocol-zoo) passou para a Cogetic, conforme comunicado em 
reunião de Câmara Técnica realizada em 25 de abril.

COORDENAÇÃO DAS  
COLEÇÕES BIOLÓGICAS (CCB) 15



 ■ Para levantamento dos campos do sistema, foram realizadas reuniões 
com as 12 coleções zoológicas e com a coleção arqueopaleontológica 
entre julho e setembro. Relatórios contendo uma avaliação das necessi-
dades do sistema e inclusão de novos campos no banco de dados foram 
elaborados. O relatório final foi encaminhado para a equipe da Cogetic 
responsável pelo desenvolvimento do sistema.

 ■ Foram realizadas 19 reuniões da Coordenação de Coleções Biológicas 
com a analista de requisitos do projeto para levantamento das regras de 
negócio e desenho do sistema.

 ■ Atualização do Guia de Serviços da Fiocruz referente aos três serviços 
especializados das Coleções Biológicas.

 ■ Envio trimestral para a COGEPLAN dos resultados consolidados do moni-
toramento do indicador global das Coleções Biológicas: total de serviços 
atendidos pelas Coleções Biológicas.

 ■ Projeto que vise a captação de recurso a partir da prestação de serviços 
pelas Coleções Microbiológicas estruturado, aguardando reformulação 
para incluir as demais Coleções Biológicas.

 ■ Foi contatada empresa para realização de precificação dos serviços das 
Coleções Biológicas.

 ■ Durante reunião de Câmara Técnica, foi criado um Grupo de Trabalho 
para discutir planejamento, orçamento e sustentabilidade das Coleções 
Biológicas, utilizando matriz SWOT.

 ■ Matriz SWOT foi finalizada e validada na reunião de Câmara Técnica rea-
lizada em 25 de abril.

 ■ Reuniões foram realizadas para elaboração de diretrizes e iniciar a ela-
boração do plano de ação.

 ■ Um Grupo de Trabalho foi formado em reunião de Câmara Técnica para 
tratar da organização do 3o Encontro de Coleções Biológicas.

 ■ O evento ocorreu nos dias 7, 8 e 9 de maio, no Auditório do Museu da 
Vida, campus Manguinhos da Fiocruz, e contou com a participação de 
uma média de 100 pessoas por dia.

 ■ Atividades como apresentação de pôsteres, palestras e mesas-redondas 
foram promovidas no evento.

 ■ O evento foi gravado e transmitido ao vivo por web transmissão, além dis-
so foram produzidos painéis por meio da ferramenta de facilitação gráfica.

 ■ Após avaliação da lista de presença, foram emitidos certificados digitais 
para os participantes, palestrantes e equipe de organização do evento.

 ■ Na página das Coleções Biológicas no Portal Fiocruz foi incluída a cober-
tura completa do evento, contendo uma notícia elaborada pela jornalista 
Kath Lousada (VPPCB), o vídeo completo dos 3 dias de evento e 7 painéis 
produzidos por meio da facilitação gráfica.

 ■ A Coleção Paleoparasitológica e de Fezes Recentes de Animais (CPFERA), 
localizada na Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), foi avaliada pre-
sencialmente pela Manuela da Silva e Aline Souto, após solicitação da 
Diretoria da ENSP. Um parecer foi emitido pela coordenadora das Cole-
ções Biológicas aprovando o reconhecimento da CPFERA como coleção 
institucional.

 ■ Reuniões foram realizadas com a VPGDI e COGIC para a definição quanto 
à construção do CRB-Saúde.

 ■ Foram contatadas empresas para a atualização do Plano de Negócios.

 ■ Reuniões foram realizadas com o GT responsável pela implantação e 
operacionalização do CRB-Saúde da Fiocruz.
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 ■ Foram realizadas quatro reuniões da Câmara Setorial da Academia do 
CGen no MMA em Brasília durante o ano.

 ■ Participação das quatro reuniões do CGen/MMA.

 ■ Foi estruturada minuta de norma para alteração da Resolução CGen no 9, de 
2018 que foi aprovada pelo CGen e publicada como Resolução CGen no 22.

 ■ Durante a última reunião de 2019 foi discutido com a Dra. Marilda Siquei-
ra da Fiocruz para tratar da questão do compartilhamento de patógenos 
no contexto de saúde pública.

 ■ Revisão do FAQ direcionado para as coleções biológicas no exterior para 
os endereços eletrônicos das coleções estrangeiras obtidos pelos mem-
bros da CSA.

 ■ Foi realizada a primeira reunião do Comitê coordenado pelo MCTIC e MMA 
para propor o módulo de pesquisa científica SisGen/CNPq, que será um 
formulário simplificado para as pesquisas sem potencial econômico.

 ■ Revisão de algumas cláusulas do Termo de Transferência de Material 
(Resolução CGen no 12) para facilitar a aceitação pelas coleções micro-
biológicas internacionais de linhagens microbianas brasileiras, in-
cluindo as linhagens tipos de novas espécies bacterianas.

AÇÕES REALIZADAS PARA DIVULGAÇÃO 
DE RESULTADOS

 ■ Duas reuniões de Câmara Técnica de Coleções Biológicas: 25 de abril e 
1o de outubro.

 ■ 3o Encontro de Coleções Biológicas da Fiocruz: 7 a 9 de maio.

EVENTUAIS PROBLEMAS DE EXECUÇÃO
Desde 2009 a VPPCB tem se dedicado à criação do Centro de Recursos Bio-
lógicos em Saúde (CRB-Saúde). A partir de 2011 foi estabelecida uma ação 
orçamentária específica para a construção do CRB-Saúde e em 2012 foi ela-
borado um Plano de Negócios para sua estruturação e implementação de 
atividades. No entanto, não foi possível definir o local da sua construção 
desde então. Portanto, o estabelecimento do CRB-Saúde permanece um 
grande problema de execução.

A implementação da Gestão da Qualidade nas Coleções Biológicas é dificul-
tada principalmente por problemas de infraestrutura dos laboratórios onde as 
Coleções estão alocadas, inclusive impedindo a acreditação de ensaios em co-
leções microbiológicas que pleiteiam o reconhecimento como CRB.
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DESAFIOS PARA 2020 
Algumas ações da CCB continuam sendo desafios, dentre eles a finalização do 
sistema de gerenciamento Fiocol para as coleções zoológicas, a despeito do 
grande esforço envidado pela equipe da VPPCB. Portanto, em 2020 ainda temos 
o desafio de finalizar o Fiocol para as coleções zoológicas, para então poder-
mos desenvolver os módulos para as outros tipos de Coleções Biológicas.

Outra ação que continua sendo um grande desafio, é a estruturação do 
Centro de Recursos Biológicos em Saúde (CRB-Saúde). Em 2020 continuamos 
a discussão sobre o espaço físico do futuro CRB, sem ainda ter algo concreto.

Em paralelo, desde 2011 a VPPCB tenta estabelecer o projeto para cobran-
ça pelos serviços prestados pelas coleções microbiológicas, para apoiar a 
sustentabilidade delas. Após vários esforços e com base no novo marco le-
gal de ciência, tecnologia e inovação, em 2019 o projeto para as coleções 
microbiológicas foi finalizado. No entanto, foi solicitada a inclusão das de-
mais Coleções Biológicas e, portanto, foi necessário criar um grupo de tra-
balho para definir critérios para selecionar as Coleções aptas a prestarem 
serviço com qualidade assegurada.
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COORDENAÇÃO 
DE FOMENTO 
A PESQUISA

Apoio ao desenvolvimento do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (Pibic), voltado para o aperfeiçoamento de recursos humanos de 
graduação. 

O objetivo do Pibic é desenvolver o pensamento crítico e a iniciação cienti-
fica de estudantes de graduação do ensino superior para a formação em recur-
sos humanos em pesquisa.

O objetivo do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desen-
volvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti) é estimular estudantes do ensi-
no superior, a qualificar como mestres e/ou doutores para desenvolver e a 
transferir novas tecnologias e inovação aplicadas às necessidades da área 
de saúde da população brasileira.

METAS E AÇÕES 

Meta 1: seleção dos bolsistas do Pibic e do Pibiti

 ■ Fevereiro: realização da Reunião do 160o Prêmio Destaque do CNPq para 
escolha dos melhores trabalhos apresentado pelos bolsistas na Reunião 
Anual de Iniciação Científica (RAIC).

 ■ Março: reunião do Comitê Diretivo Regional com os Coordenadores dos 
Programas Pibic/Pibiti das Unidades Fiocruz para definição final dos edi-
tais dos programas.

 ■ Revisão dos itens dos editais Pibic e Pibiti ano 2019-2020.

Diretriz: contribuição para a formação  
de Recursos Humanos para a Pesquisa
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 ■ Lançamento dos editais para novas bolsas e bolsas de renovação ano 
2019-2020.

 ■ Maio: realização da 27a RAIC.

 ■ Maio a julho: processo de recepção de documentos, avaliação dos candida-
tos, apresentação da RAIC nas unidades, reunião com Comitê Externo para 
finalização das notas, divulgação dos resultados, recurso, resultado final.

Meta 2: acompanhamento dos bolsistas selecionados durante  
a vigência da bolsa

 ■ Fevereiro: escolha dos melhores trabalhos para representação da Fiocruz 
no Prêmio Destaque CNPq.

 ■ Agosto: indicação dos bolsistas no site do CNPq.

 ■ Agosto a dezembro: acompanhamento dos bolsistas vigentes dentro do 
programa de bolsas (realizando cancelamentos e substituições).

 ■ Setembro: recepção de boas-vindas para os novos bolsistas Pibic e Pibiti.

 ■ Outubro: realização de passeios no castelo e no campus da Fiocruz, em 
parceria com o Museu da Vida.

 ■ Novembro: visitação a fábrica de Biomanguinhos pelos alunos de IC e IT.

Meta 3: reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) em cumprimento 
das exigências do CNPq

 ■ Março: revisão do regulamento para a 27a RAIC.

 ■ Março: liberação do regulamento da 27a RAIC e abertura do sistema para 
inscrições.

 ■ Maio: abertura da 27a Reunião Anual de Iniciação Científica. Público forma-
do por bolsistas, pesquisadores e coordenadores presentes no evento. 
Apresentação dos candidatos indicados ao Prêmio Destaque do CNPq.

 ■ Apresentação de ex-bolsistas/funcionários que contaram suas trajetó-
rias na Fiocruz.

 ■ Maio a junho: avaliação dos trabalhos apresentados pelos bolsistas nas 
unidades.

DEMONSTRATIVO DAS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 
QUE CONTRIBUÍRAM PARA O ALCANCE DAS 
METAS PACTUADAS 

 ■ Foram disponibilizados cursos on-line e presencial para os bolsistas: 

 ■ História: A história da saúde pública no Brasil – 500 anos na busca de 
soluções;

 ■ QBA on-line: Sensibilização em Gestão da Qualidade, Biossegurança e 
Ambiente disponível no sistema do Pibic/Pibiti;

 ■ Fundamentos do Método Científico e Busca Bibliográfica.

 ■ Boas-vindas para novos bolsistas Pibic/Pibiti.

 ■ Visita guiada ao campus da Fiocruz para novos bolsistas.

 ■ Visita à fábrica de Biomanguinhos.
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RESULTADOS ALCANÇADOS 
 ■ Despertamos a vocação científica e o incentivo de novos talentos entre 

os estudantes de graduação, mediante sua participação em projetos 
de pesquisa.

 ■ Proporcionamos aos bolsistas, orientado por pesquisadores qualifica-
dos, a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como esti-
mular o desenvolvimento do pensamento científico e da criatividade.

 ■ Estimulamos os pesquisadores produtivos no envolvimento com estu-
dantes de graduação nas atividades científica, tecnológica, profissional, 
artística e cultural, contribuindo de forma decisiva para a formação de 
futuros mestres e doutores. 

 ■ Certificamos um grande número de recém-formados que pleitearam bol-
sas de mestrados na fundação.

AÇÕES REALIZADAS PARA DIVULGAÇÃO 
DE RESULTADOS 
Abertura com palestrantes trazendo temas atuais e de interesse dos bol-
sistas dentro da área científica e tecnológica e a RAIC. Nesta reunião os 
bolsistas são avaliados e concorrem para a renovação de suas bolsas.

EVENTUAIS PROBLEMAS DE EXECUÇÃO 
 ■ Adesão de pesquisadores com bolsa de produtividade para compor nos-

so Comitê Externo, com comprometimento em participar tanto do pro-
cesso de seleção quanto da avaliação dos bolsistas durante a RAIC.

 ■ Corte de cotas pelo CNPq.

PORTFÓLIO DE PROJETOS
 ■ Está sendo gerenciado por esta Coordenação o nosso TED 001/2016 em 

parceria com o CNPq que está em vigência até dezembro de 2020, com 
um total de 120 bolsas.

 ■ Está em fase final a criação de um novo TED em parceria como CNPq para 
44 novas bolsas de Iniciação Tecnológica (Pibiti) e o Termo Aditivo para 
60 novas bolsas de Iniciação Científica (Pibic).

 ■ Temos hoje a gerência de 301 cotas cedidas pelo CNPq e administrada 
por nós.

DESAFIOS PARA 2020 
 ■ Elaboração do novo TED para as bolsas de Iniciação Científica (Pibic).

 ■ Mantermos nossas bolsas sem perdas pelo CNPq.

 ■ Manutenção da qualidade das orientações pelos pesquisadores da insti-
tuição.
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COORDENAÇÃO 
DA PESQUISA 
CLÍNICA

A pesquisa clínica na esfera da Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Bio-
lógicas (VPPCB) da Fiocruz tem como objetivo fortalecer o desenvolvimento 
tecnológico nacional, contribuindo para o alcance de autonomia e suficiên-
cia do país na pesquisa translacional, inovação e racionalidade dos proces-
sos e produtos para o cuidado da saúde da população brasileira. Por meio da 
pesquisa clínica, é possível avaliar novas formas de tratamento ou produtos 
inovadores para a saúde capazes de substituir aqueles já existentes gerando 
novos conhecimentos científicos que garantam a segurança, eficácia e efeti-
vidade da abordagem terapêutica, diagnóstica ou profilática proposta.

A Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica (RFPC) é a mais ampla ação indutora 
de fortalecimento da pesquisa clínica na Fiocruz, pois é o ambiente que re-
presenta legitimamente a comunidade de pesquisadores da área e agrega 
todas as demais iniciativas. A RFPC reúne grupos de pesquisa da Fiocruz com 
o objetivo de fortalecer o papel estratégico da Pesquisa Clínica na institui-
ção. Esta rede é uma ação única na Fiocruz, por meio da qual estabelece um 
fórum de profissionais de pesquisa clínica permitindo que iniciativas inova-
doras – como a Rede Fiocruz de Biobancos (RFBB) – sejam constituídas de 
maneira participativa. 

Neste ambiente também se dá o Fórum de Comitês de Ética da Fiocruz 
(Fórum de CEPs), considerando a importância de promover integração entre 
os CEPs da instituição, tendo por objetivo harmonizar os processos e proce-
dimentos nos CEPs a fim de aumentar a eficiência institucional na avaliação 
e no acompanhamento de projetos de pesquisa envolvendo seres humanos 
e ainda estabelecer um fórum permanente para discussão e ampliação do 
conhecimento sobre os aspectos éticos das pesquisas que envolvem se-
res humanos.
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A RFBB foi criada e 2015, vinculada à VPPCB, objetivando promover uma 
rede colaborativa de serviço público formada por biobancos das Unidades 
Técnicos-Científicas da Fiocruz promovendo à comunidade científica acesso 
a materiais biológicos humanos e dados associados para fins de pesquisa.

A RFPC promove ainda ações de treinamento e capacitação que ampliam 
cada vez mais a formação profissional multidisciplinar em pesquisa clínica 
na instituição e no país. A rede também tem intensificado o estabelecimen-
to de parcerias internas e externas, nacionais e internacionais, seja por 
meio de suas intersecções com outras redes, seja por meio de estruturas 
institucionais, que permitem uma representação legítima de toda a pesqui-
sa clínica da Fiocruz.

A principal ação para indução de financiamento em pesquisa clínica pela 
VPPCB é realizada por meio de abertura de Chamada Pública por meio de 
Termo de Cooperação com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico (CNPq) – voltado para o público interno da Fiocruz – para 
a seleção de projetos de pesquisa clínica com perfil de desenvolvimento 
tecnológico por meio do Programa de Excelência em Pesquisa – Pesquisa e 
Ensaios Clínicos (PROEP-PEC)/Fiocruz-CNPq, com duração de 5 anos. A pri-
meira chamada foi publicada em agosto de 2017 (Chamada CNPq/Fiocruz – 
PROEP/PEC no 16/2017) e selecionou 9 projetos de pesquisa clínica que 
foram iniciados no ano de 2018. A segunda chamada (PROEP PEC INOVA) 
está prevista para o segundo semestre de 2020, para seleção de até 10 pro-
jetos de pesquisa clínica. Estes projetos financiados por meio dos editais 
supracitados contam com o suporte da Plataforma de Pesquisa Clínica da 
VPPCB nas ações transversais da pesquisa clínica.

METAS E AÇÕES 
As estratégias prioritárias da VPPCB para pesquisa clínica têm como objetivo 
consolidar as estruturas comuns de pesquisa clínica da instituição, propor-
cionando o desenvolvimento tecnológico e, como parte da pesquisa trans-
lacional, também a inovação e o acesso da população aos produtos gerados 
para a saúde. Estas prioridades são divididas em três grandes grupos:

1. Fomento e acompanhamento de projetos de pesquisa clínica em desen-
volvimento tecnológico com aplicação no SUS. O portfólio de projetos é 
constituído após a seleção dos projetos por edital PROEP, sendo este um 
programa oriundo de um termo de cooperação entre Fiocruz e CNPq.

2. Ações indutoras de fortalecimento da pesquisa clínica da Fiocruz com-
postas pelas iniciativas Plataforma de Pesquisa Clínica, a Rede Fiocruz de 
Pesquisa Clínica, o Fórum de Comitês de Ética em Pesquisa da Fiocruz, a 
Rede Fiocruz de Biobancos, e ações de treinamento e capacitação como 
o curso de especialização em monitoria de ensaios clínicos. 

3. Apoio ao desenvolvimento de projetos de pesquisa clínica com desenvol-
vimento tecnológico para a saúde pública; que estejam alinhados com as 
políticas institucionais, por meio de colaborações consolidadas com 
parceiros externos.
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DEMONSTRATIVO DAS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 
QUE CONTRIBUÍRAM PARA O ALCANCE DAS 
METAS PACTUADAS 
Plataforma de Pesquisa Clínica da VPPCB/Fiocruz (Plataforma/VPPCB)

 ■ Vinte projetos de pesquisa clínica em desenvolvimento tecnológico com 
parcerias internas e externas incluídos no portfólio de projetos da Plata-
forma/VPPCB até dezembro de 2019.

 ■ Promoção e acompanhamento dos quatro alunos selecionados no Curso 
de Especialização em Monitoria de Ensaios Clínicos VPPCB/INI/DNDi, no 
período de maio a novembro de 2019.

 ■ Acompanhamento e suporte aos 9 projetos de pesquisa clínica em de-
senvolvimento tecnológico selecionados por meio da Chamada Pública 
PROEP/PEC no 16/2017.

 ■ Acompanhamento e suporte aos 2 projetos de pesquisa clínica em de-
senvolvimento tecnológico selecionados por meio da Chamada de Pes-
quisa MCT-CNPq/Fiocruz no 03/2012 Programa de Excelência em Pesquisa.

 ■ Acompanhamento e suporte projetos de pesquisa clínica em desenvolvi-
mento tecnológico com parcerias internas e externas, não financiadas 
diretamente pela VPPCB.

 ■ Suporte a estudos do Programa Nacional de Controle de Malária – “Es-
tudo Curavivax”, desenvolvido na Fundação de Medicina Tropical de 
Manaus/AM).

 ■ Participação na coordenação do estudo de fase III da vacina da den-
gue do Instituto Butantan.

 ■ Suporte ao estudo Multibenz, de doença de chagas, nos centros do 
Brasil e da Argentina.

 ■ Participação no projeto institucional “Uso medicinal da Cannabis”.

 ■ Suporte ao “Estudo CeBra”; patrocinado pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS). O Estudo CeBra trata-se de 
uma nova indicação de tratamento para sífilis”.

 ■ Colaboração na Rede de Pesquisa Clínica e Aplicada em Chikungunya 
(Rede Replick), financiada pelo Departamento de Ciência e Tecnologia 
(Decit) do Ministério da Saúde, cuja coordenação é feita pelo Instituto 
Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz). 

 ■ Continuidade das ações de adaptação das áreas de qualidade e geren-
ciamento de dados às novas diretrizes nacionais e internacionais para 
pesquisa clínica.

 ■ Finalização do treinamento e supervisão de uma profissional médica de 
Burkina Faso (África), pelo período de 12 meses, por meio do programa 
de Fellowship TDR (Special Programme for Research and Training in Tro-
pical Diseases), finalizado em fevereiro de 2019.

 ■ Participação e representação da Plataforma/VPPCB em eventos externos.

a) Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica (RFPC)

 ■ Revisão do regimento interno e modelo de funcionamento da RFPC para 
posterior validação junto ao Comitê Gestor.

 ■ Grupos de Trabalho em andamento (farmacovigilância).

 ■ Participação e acompanhamento do processo de tramitação do PL7083/2017 
na Câmara dos Deputados.
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 ■ Interface com Rede Nacional de Pesquisa Clínica (RNPC) do DECIT/SCTIE/
MS e com o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT) do MCTIC.

 ■ Participação da Fiocruz no Programa EDCTP-TDR Clinical Research and 
Development Fellowship.

 ■ Participação da Fiocruz no Consórcio Internacional Clinical Research Ini-
ciative for Global Health (CRIGH), participação da reunião do ano de 2019. 

 ■ Capacitação em Boas Práticas Clínicas (BPC) para os profissionais da ins-
tituição, colaboradores e grupos cadastrados (atividade contínua/sob 
demanda).

 ■ Curso de REDCap aos membros dos grupos cadastrados (ocorreu no dia 
26 de agosto).

 ■ Realização do 8o encontro da RFPC (ocorreu no período de 27 e 28 de 
agosto).

 ■ Continuidade das ações de comunicação da RFPC.

b) Fórum dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) da Fiocruz

 ■ Suporte à coordenação do Fórum e interface com a RFPC e a Rede Fiocruz 
de Biobancos (RFBB).

 ■ Realizadas em 2019 duas reuniões ordinárias (junho e dezembro) do Fórum 
de CEPs da Fiocruz. O Fórum de CEPs da Fiocruz é apoiado pela VPPCB e 
todos dos CEPs institucionais participam dos encontros. Os encontros do 
Fórum ocorrem com o objetivo de aumentar a eficiência institucional na 
avaliação e no acompanhamento de projetos de pesquisa envolvendo se-
res humanos, além de harmonizar os processos e procedimentos nos CEPs.

 ■ Viabilização da participação de representatividades da Comissão Nacio-
nal de Ética e Pesquisa (CONEP) nos Fóruns de CEPs do ano de 2019 pro-
porcionando treinamento e capacitação aos membros do Fórum da 
instituição.

 ■ Circulação e divulgação de informes publicados pela a CONEP. Canais: 
Lista L de e-mails e informes mensais da RFPC.

 ■ Apoio e estruturou o treinamento promovido pelo Fórum de CEPs com 
secretários dos CEPs da Fiocruz, sendo este ministrado por representante 
da CONEP.

c) Rede Fiocruz de Biobancos (RFBB)

 ■ Acompanhamento periódico do status e tramitação das propostas de 
implementação dos biobancos junto à Comissão Nacional de Comitês de 
Ética em Pesquisa (CONEP).

 ■ Aprovado pela CONEP o biobanco de Biomanguinhos, o primeiro da ins-
tituição.
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d)  Curso de Especialização em Monitoria de Ensaios Clínicos  
(INI, DNDi e VPPCB)

 ■ O objetivo do curso é formar profissionais especialistas em monitoria em 
ensaios clínicos, qualificando-os para atuar em projetos de pesquisa 
clínica para saúde pública. O curso é direcionado a profissionais da área 
da saúde com atuação prévia em pesquisa clínica, possui uma carga ho-
rária total de 360 horas, e inclui módulos teóricos e trabalho em campo 
(realização de visitas de monitoria supervisionadas e atividades na Pla-
taforma de Pesquisa Clínica da VPPCB e do INI).

 ■ A Chamada Pública que selecionou os quatro alunos para o ano de 2019 
foi lançada em março. Ao longo do período letivo de 2019 foram realiza-
dos: condução das aulas, planejamento e supervisão das atividades 
práticas dos alunos e do trabalho de campo (visitas de monitoria super-
visionadas).

 ■ Planejamento, proposta de temas e orientação na elaboração dos TCCs 
(trabalho de conclusão de curso).

 ■ O encerramento da turma foi realizado em 25 de novembro.

 ■ Foram aprovados 2 alunos nesta edição.

 ■ O curso é oferecido anualmente por meio de chamada pública, com qua-
tro vagas. Desde 2012 até dezembro de 2019 tivemos 7 turmas com 21 alu-
nos formados. 

 ■ Disponibilização às Unidades-Técnico Científicas de pacote regulatório 
para credenciamento de biobancos conforme a normativa, e apoio por 
meio da RFBB às UTCs que iniciaram a discussão da implementação de 
biobancos em suas Unidades.

 ■ Acompanhamento e Suporte a unidades: Fiocruz Minas e Fiocruz Rondô-
nia para preparação documental e orientação técnica para a implemen-
tação e credenciamento de biobanco junto a CONEP.

 ■ Visita técnica realizada na Fiocruz Ceará para verificação da viabilização 
de biobanco na referida unidade.

 ■ Captação de recurso junto ao Ministério da Saúde (DECIT) para desenvol-
vimento de sistema eletrônico para o gerenciamento das amostras bioló-
gicas humanas; celebrado TED no 102/2018.

 ■ Início do desenvolvimento do sistema eletrônico para o gerenciamento 
de amostras biológicas da RFBB. Colaboração Cogetic/Fiocruz. A equipe 
de desenvolvimento da VPPCB avalia a inserção de parceiros com expe-
riência em desenvolvimento de software de gerenciamento de amostras 
em biobanco.

 ■ Realização de duas reuniões ordinárias do Comitê Gestor da RFBB, sendo 
uma presencial e uma virtual, nos meses de agosto e dezembro, respec-
tivamente.

 ■ Participação da Plataforma/VPPCB nas reuniões do grupo de trabalho da 
ABNT/CEE-276 Biotecnologia.
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RESULTADOS ALCANÇADOS 
 ■ Gerenciamento e suporte aos 20 projetos do portfólio da Plataforma/

VPPCB (projetos Fiocruz e parcerias externas).

 ■ Submissão de projetos em colaboração com parceiros na Chamada 
CNPq/MS-SCTIE-Decit no 22/2019 Pesquisas Sobre Doenças Transmissí-
veis e Negligenciadas; com dois projetos aprovados no referido edital 
(um em Doença de Chagas e outro em Leishmaniose cutânea).

 ■ Novo projeto de financiamento em cooperação com a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS) – Estudo CeBra.

 ■ Conclusão do Curso de Especialização de Monitores – Edital 2019, com 
dois especialistas formados.

 ■ Realização do 8o Encontro da RFPC.

 ■ Realização da Reunião do Comitê Gestor da RFBB.

 ■ Realização dos Fóruns de CEP previstos para o ano de 2019.

 ■ Conclusão em fevereiro de 2019, do treinamento de uma médica de 
Burkina Faso (África) por meio do programa de Fellowship TDR (Special 
Programme for Research and Training in Tropical Diseases).

 ■ Contribuição e representação da Fiocruz em Chamadas e Audiências pú-
blicas – alinhados aos temas de pesquisa clínica.

 ■ Participação em audiência pública representando a RFBB na CONEP.

 ■ Promoção de treinamento em uso da ferramenta do REDCap.

 ■ Promoção de treinamento em Boas Práticas Clínicas (BPC) em colabora-
ção com a CQuali Presidência e a Escola Corporativa da Fiocruz.

 ■ Participação nas entrevistas da Fiocruz para o programa, e presença no 
encontro do TDR em Genebra.

 ■ Participação e representação no Seminário de Dados na CONEP.

 ■ Participação do Congresso Brasileiro de Bioética.

AÇÕES REALIZADAS PARA DIVULGAÇÃO 
DE RESULTADOS 

 ■ Promoção do 8o Encontro Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica (25 a 27 de 
agosto).
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EVENTUAIS PROBLEMAS DE EXECUÇÃO 
 ■ Morosidade na tramitação do 2o Termo Aditivo do TED 279/2016 para pu-

blicação de nova chamada publica para edital PROEP PEC INOVA para o 
financiamento de até 10 projetos de pesquisa clínica.

 ■ Morosidade na tramitação e julgamento das propostas de credenciamen-
to dos biobancos junto à CONEP.

 ■ Necessidade de ampliação de espaço físico para equipe da Pesquisa 
Clínica.

 ■ Fortalecimento de vínculos trabalhistas para equipe da Pesquisa Clínica. 

PORTFÓLIO DE PROJETOS
Os projetos cujos títulos são descritos a seguir fazem parte do portfólio da 
Plataforma de Pesquisa Clínica/VPPCB/Fiocruz.

 ■ PCL04/12: “Validação de teste rápido no diagnóstico sorológico de HIV 
em crianças de 12 a 24 meses de idade.”

 ■ PCL05/12: “Estudo aberto, randomizado, para avaliação de segurança e 
parâmetros farmacocinéticos comparando formulações antirretrovirais 
em comprimidos em dose fixa combinada e liquidas orais em população 
pediátrica.”

 ■ PCL07/12: “Avaliação do potencial terapêutico do G-CSF em pacientes 
portadores de iocardiopatia chagásica crônica.”

 ■ PCE 01/17 (Multibenz): “Ensaio clínico de fase II para a avaliação dos di-
ferentes regimes de benzonidazol como tratamento da doença de Chagas 
em fase crônica em pacientes adultos.”

 ■ PCE 04/17 (Replick): “Estudo Multicêntrico da História Natural e Resposta 
Terapêutica de Chikungunya com foco nas Manifestações Musculoesque-
léticas Agudas e Crônicas.”/Rede de Pesquisa Clínica e Aplicada em 
Chikungunya (Replick).

 ■ PCE 06/16: “Programa do Uso medicinal da Cannabis”.

 ■ PCE 04/15 (PA-Gel): “Plano de Desenvolvimento de Estudos para um novo 
tratamento de leishmaniose cutânea com antimoniato pentavalente e 
uma formulação de paromomicina-gel”.

 ■ PCE 07/16 (Curavivax): “Um estudo aberto randomizado comparativo 
para avaliar eficácia e tolerabilidade de tratamentos esquizonticidas 
sanguíneos com Eurartesim® versus cloroquina para malária não compli-
cada por mono-infecção por Plasmodium vivax”.

 ■ PCE 01/16 (DEN-03-IB): “Ensaio Clínico fase III duplo-cego randomizado 
controlado com placebo para a avaliação da eficácia e segurança da va-
cina Dengue 1, 2, 3, 4 (atenuada) do Instituto Butantan”.

 ■ PCL 01/17: “Identificação de biomarcadores e desenvolvimento de teste 
molecular de prognóstico para artropatia crônica pós-Chikungunya”.

 ■ PCL 02/17: “Avaliação de novas metodologias de diagnóstico da esquis-
tossomose mansônica no cenário epidemiológico atual”.

 ■ PCL 03/17: “Avaliação de um método molecular para a detecção rápida de 
patógenos em pacientes com sepse”. 

 ■ PCL 04/17: “Estudo multicêntrico de avaliação da eficácia e segurança da 
miltefosina em comparação com anfotericina beta lipossomal para trata-
mento de leishmaniose mucosa”. 
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 ■ PCL 05/17: “Avaliação da Performance do Teste Rápido para Diagnóstico 
Sorológico de Zika (TR DPP IgM/IgG Zika – Biomanguinhos) em uma Coor-
te de Vacinados contra Febre Amarela)”. 

 ■ PCL 06/17: “Profilaxia primária para prevenção de tuberculose em popu-
lações privadas de liberdade”.

 ■ PCL 07/17: “Imunogenicidade e segurança da vacina de Febre Amarela em 
pacientes infectados pelo HIV”.

 ■ PCL 08/17: “Estudo multicêntrico de avaliação da eficácia e segurança do 
antimoniato de meglumina por via intralesional em comparação com a 
via sistêmica para tratamento da leishmaniose cutânea localizada”. 

 ■ PCL 09/17: “Segurança e Eficácia do Regime Diferenciado de Primaquina 
no Tratamento de Malária Vivax em Pacientes Deficientes de Glicose-
-6-Fosfato Desidrogenase”.

 ■ PCE 01/19: “Ensaio clínico para avaliação da eficácia da cefixima no trata-
mento da sífilis ativa em mulheres não grávidas no Brasil (CeBra)”.

 ■ PCE 02/19: “A eficácia e segurança da termoterapia em combinação com 
a miltefosina em comparação com o antimoniato de meglumina e com a 
miltefosina em monoterapia para o tratamento da leishmaniose cutânea 
do Novo Mundo: Um ensaio clínico de fase III, aberto, multicêntrico e 
randomizado.

DESAFIOS PARA 2020 
 ■ Lançamento da Chamada Pública PROEP/PEC INOVA no segundo semes-

tre de 2020.

 ■ Absorção, acompanhamento e suporte de 25 projetos de pesquisa clínica 
para desenvolvimento tecnológico no portfólio da Plataforma de pesqui-
sa clínica/VPPCB.

 ■ Lançamento do Edital de seleção para o curso de especialização em mo-
nitoria de ensaios clínicos e início do semestre letivo de 2020.

 ■ Realocação da equipe em sala que comporte de forma confortável e er-
gonômica os colaboradores.

 ■ Fortalecimento de vínculo profissional para equipe da Pesquisa Clínica.

 ■ Finalização e implementação do novo regimento interno da RFPC.

 ■ Credenciamento de até quatro novos biobancos institucionais junto ao 
sistema CEP/Conep, sendo eles: Instituto Osvaldo Cruz (IOC), Fiocruz Ron-
dônia, Instituto René Rachou (IRR) e Fiocruz Manaus.

 ■ Realização de quatro reuniões ordinárias do Comitê Gestor da RFBB.

 ■ Prospecção de implantação de sistema eletrônico para os biobancos re-
conhecidos na RFBB.

 ■ Realização do 9o Encontro da RFPC.

 ■ Revitalização da RFPC: Revisão do Regimento Interno da Rede, Cadastra-
mento de novos grupos de pesquisa e novo mapeamento dos grupos 
cadastrados na RFPC.

 ■ Prospecção de novos parceiros e financiamentos externos.
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COORDENAÇÃO  
DA CÂMARA 
TÉCNICA DE 
BIOSSEGURANÇA  
(CTBio)

Formular e rever a política institucional de Biossegurança e Bioproteção no 
que tange à construção, cultivo, produção, manipulação, armazenamento, 
transporte, comercialização e descarte na pesquisa, pesquisa clínica, de-
senvolvimento tecnológico, produção, ensino, assistência, serviços de refe-
rência e coleções, experimentação animal e trabalhos de campo, envolvendo 
agentes biológicos de risco, incluindo Organismos Geneticamente Modifica-
dos (OGM) e derivados, bem como os demais agentes de risco, no cumpri-
mento da legislação pertinente e nas ações voltadas para a prevenção, 
minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades nas áreas aci-
ma citadas, as quais possam comprometer a saúde do homem, dos animais, 
do ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos; Interagir com as 
instâncias do Ministério da Saúde e outras instituições nacionais e interna-
cionais na área de biossegurança e bioproteção. 

METAS E AÇÕES
 ■ Desenvolver, validar, aplicar e disponibilizar um conjunto de documen-

tos, modelos e instrumentos para registro, acompanhamento e fiscaliza-
ção de atividades de P&D, produção, assistência, referência e fiscalização 
de coleções biológicas no que tange à Biossegurança e Bioproteção, bem 
como disponibilizar capacitação para alunos e trabalhadores da Fiocruz.

 ■ Alinhar ações e desenvolver documentos e planos harmonizando e inte-
grando planejamentos e atividades das Unidades da Fiocruz na área de 
biossegurança e bioproteção, através de trabalhos em conjunto com to-
das as CIBIOs da Fiocruz e demais instancias interessadas (COGIC, CST, 
Vice-Presidências) e mediante grupos de trabalho.
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 ■ Interagir com as instâncias do Ministério da Saúde e outras instituições 
nacionais e internacionais na área de Biossegurança e Bioproteção.

DEMONSTRATIVO DAS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 
QUE CONTRIBUÍRAM PARA O ALCANCE DAS 
METAS PACTUADAS

 ■ Fevereiro

 ■ Formação de comissão para organizar o Encontro Nacional de Biosse-
gurança (ENCIBio) que será sediado no Rio de Janeiro pela CTNBio 
Fiocruz em 2020.

 ■ GT de Jalecos: informar quais unidades da Fiocruz participarão da 
pesquisa de jalecos descartáveis (dois modelos já previamente sele-
cionados) bem como o quantitativo que será testado por cada uma.

 ■ Alinhamento de ação de contingência entre CTBio e COGIC (levanta-
mento das unidades da Fiocruz que desejam formar sua brigada de 
incêndio e receber treinamento da COGIC para tal).

 ■ Formação de GT para elaboração de draft do folder de Biossegurança 
e Bioproteção a ser editado pela VPPCB.

 ■ Março

 ■ Levantamento das unidades que manipulam organismo geneticamen-
te manipulados (OGM) classificados como Classe de Risco 2 (CR2) para 
distribuição de termômetros e display.

 ■ Informes a respeito do levantamento realizado, junto a Comissão Téc-
nica Nacional de Biossegurança (CTNBio) em relação as necessidades 
e ao número de participantes da ENCIBio 2018.

 ■ Atualização sobre o projeto de biossegurança e bioproteção Fiocruz/
Ministério da Saúde.

 ■ GT de Contingência: atualização a respeito da reunião com a COGIC cuja 
pauta discutida foi o treinamento da brigada de incêndio das unidades 
que se mostraram interessadas em formar uma.

 ■ GT de Sinalização: atualização a respeito do andamento da elabora-
ção do Projeto de Sinalização e formação de GT para elaboração das 
listas de verificação de itens de biossegurança a ser aplicada durante 
inspeções. Abrangência: instalações classificadas como Nível de Bios-
segurança 1, 2 e 3, instalações de criação e manutenção animal e ins-
talações de atendimento hospitalar. Atualização sobre a elaboração 
do folder de biossegurança e bioproteção.

 ■ Abril

 ■ Apresentação e participação de integrantes do MS durante a reunião 
mensal da CTBio, com apresentação das metas inseridas no projeto 
Fiocruz/Ministério da Saúde.

 ■ Atualização a respeito do agendamento confirmado para a realização 
do III Encontro de Biossegurança e Bioproteção da Fiocruz.

 ■ GT de Jalecos: informes a respeito do questionário enviado às unida-
des objetivando a avaliação dos jalecos a serem testados.

 ■ Maio

 ■ GT de Contingência: informe a respeito do treinamento das brigadas 
pela COGIC e formação de GT para elaboração da Política Institucional 
de Biossegurança da Fiocruz.
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 ■ GT de Capacitação: apresentação do levantamento de todas as capa-
citações (EAD ou presenciais) realizadas nas unidades da Fiocruz – 
responsáveis por executá-las, carga horária e conteúdo detalhado. 
Solicitação do representante da COGIC na CTBio para apoio no projeto 
de abrange painéis de cabine de segurança biológica.

 ■ Junho

 ■ Participação de integrantes do MS durante a reunião mensal da CTBio.

 ■ Discussão das metas do projeto de biossegurança e bioproteção Fiocruz/ 
Ministério da Saúde.

 ■ GT de Sinalização: informes a respeito de modificações no projeto, 
propostas pela Dra. Nínive e Dr. Pedro.

 ■ Julho

 ■ Participação de integrantes do MS durante a reunião mensal da CTBio.

 ■ Revisão do Manual de Biossegurança da Fiocruz: definição a respeito 
do conteúdo do formulário que será aplicado no levantamento das 
estruturas e dos agentes biológicos manipulados nas instalações que 
compõe as unidades da Fiocruz.

 ■ Descontaminação: discussão e informação a respeito de equipamen-
tos utilizados para descontaminação de ambientes e/ou cabines de 
segurança biológica na Fiocruz.

 ■ GT de Transporte: discussão e informação a respeito do conteúdo do 
manual de transporte de amostras que está sendo construído.

 ■ Deliberação da viagem de membros da CTBio à Fiocruz Manaus, obje-
tivando a realização de Inspeção Interna de Biossegurança e capacita-
ção em biossegurança, solicitada pelo membro presidente da CIBio da 
unidade.

 ■ Setembro

 ■ Participação de integrantes do MS durante a reunião mensal da CTBio.

 ■ Explicação e discussão a respeito da submissão de projetos que en-
volvem manipulação de OGM, de forma informatizada, no Instituto 
Oswaldo Cruz (IOC).

 ■ GT de Contingência: solicitação de passagem e diária para integrante 
da COGIC, responsável por realizar o treinamento das Brigada de In-
cêndio da Fiocruz, treinar a brigada da Fiocruz Bahia.

 ■ Explicação e discussão a respeito da aquisição de grande quantidade 
de Cianeto de Potássio por pesquisador da Fiocruz. Encaminhamentos 
do especialista que integra a CTBio.
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 ■ Informes e discussão a respeito do Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO) que está sendo realizado com apoio da 
Coordenação de Saúde do Trabalhador (CST Fiocruz).

 ■ GT de PGRSS: informes a respeito do “Guia para Elaboração de Plano 
de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS) nas Uni-
dades da Fiocruz” que está sendo elaborado com apoio da COGIG.

 ■ Definição dos tópicos que deverão ser apresentados, pelos membros 
que integram a CTBio, durante o III Encontro de Biossegurança e Biopro-
teção da Fiocruz (Inspeções realizadas, registro da inspeção, frequência 
das reuniões, número de projetos submetidos às CIBios e quantidade 
de áreas credenciadas pela CTNBio em cada unidade Fiocruz).

 ■ Deliberação da participação de membro da CTBio na realização de 
Inspeção Interna de Biossegurança solicitada pelo membro presiden-
te da CIBio do Instituto Fernandes Figueira (IFF).

 ■ Outubro

 ■ Relato a respeito do primeiro treinamento da Brigada de Incêndio da 
Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP) pela COGIC.

 ■ Apresentação e discussão a respeito de legislações vigentes em rela-
ção a formação, exigência e treinamento de Brigadas de Incêndio.

 ■ Apresentação, atualização e deliberação a respeito das orientações 
dadas, por membro da CIBIo, em relação a aquisição de grande quan-
tidade de Cianeto de Potássio por pesquisador da Fiocruz.

 ■ Formação de GT para elaboração de documento balizador a respeito 
de acidentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares (QBRN) na 
Fiocruz.

 ■ Deliberação da viagem de membros da CTBio à Brasília para a realiza-
ção de reunião com membro presidente da Comissão Técnica Nacio-
nal de Biossegurança, objetivando alinhar as ações a serem realizadas 
para a realização da ENCIBio 2020.

 ■ Novembro

 ■ Participação de integrantes do MS durante a reunião mensal da CTBio.

 ■ Deliberação em relação a especificação da máscara de filtro, mais 
adequada, para ser utilizada nas dependências do prédio que abriga 
laboratórios do IOC, Pavilhão Hélio e Peggy Pereira (HPP) que teve seu 
acesso fechado devido a fortes odores.

 ■ GT de Política Institucional de Biossegurança da Fiocruz: apresentação 
e discussão do draft construído.

 ■ GT de Capacitação: apresentação da compilação realizada em relação 
as capacitações e treinamentos realizados pelas várias unidades da 
Fiocruz ao Dr. Pedro, para futuras deliberações, inclusive a respeito do 
curso QBA on-line do IOC, atualmente disponibilizado a todas as uni-
dades da Fiocruz.

 ■ Discussão a respeito do atual conteúdo do QBA on-line e da atualiza-
ção que está sendo realizada no mesmo, objetivando, inclusive, a in-
serção de novos tópicos.

 ■ Dezembro

 ■ Apresentação do Anexo 14 da Norma Regulamentadora no 15 (NR 15) 
atualmente aberto a consulta pública.

 ■ Apresentação de modelos de maleta idealizadas, por empresa priva-
da, para o transporte de amostras biológicas e seus respectivos orça-
mentos.
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 ■ GT de Política Institucional de Biossegurança da Fiocruz: apresentação 
da versão atualizada do texto após contribuições de membros do mi-
nistério e da CTBio.

 ■ Divulgação da republicação da Portaria da Comissão da CTBio com 
renovação de membros ou confirmação dos atuais.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Projeto de Sinalização em Biossegurança Finalizado

Compilação de treinamentos e capacitações realizadas 
pelas unidades que compõe a Fiocruz Finalizado

Projeto de Sinalização Finalizado

Vetorização das etiquetas contidas no Projeto 
de Sinalização Finalizado

Folder de Biossegurança e Bioproteção da VPPCB Finalizado

Compra de insumos de biossegurança para monitoramento 
de equipamentos 

Itens finalizados 
e itens em 
andamento

Disponibilização do Curso de Capacitação em 
Biossegurança  
por EAD (QBA on-line) disponibilizado pelo IOC, para todas 
as unidades da Fiocruz

Em andamento

Elaboração da Política Institucional de Biossegurança 
da Fiocruz Em elaboração

Manual de Transporte e Envio de Material Biológico Em elaboração

Elaboração de listas de verificação e modelo de 
registro para realização de Inspeções Internas de 
Biossegurança em instalações laboratoriais 
classificadas como nível de biossegurança 1, 2 e 3, de 
infraestruturas hospitalares, de criação e manutenção 
animal e de produção em larga escala

Em elaboração

Protocolo de intervenção em situações de risco Químicos, 
Biológicos, Radiológicos e Nucleares (QBRN) na Fiocruz

Em elaboração

Atualização do Manual de Biossegurança Em elaboração

Elaboração do “Guia para Elaboração de Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS) 
nas Unidades da Fiocruz”

Em elaboração

Treinamento da Brigada Voluntária de Incêndio da Fiocruz 
Bahia e da ENSP 

Realizado

Inspeção em Biossegurança na Fiocruz Manaus e no IFF Realizado

Capacitação em Biossegurança na Fiocruz Manaus Realizado

Participação de membros da CTBio no II Seminário de 
Biossegurança em Saúde realizado pela Comissão de 
Biossegurança em Saúde (CBS/MS)

Realizado

III Encontro de Biossegurança e Bioproteção da Fiocruz Realizado

Representação da Fiocruz na Comissão de 
Biossegurança no Ministério da Saúde e em outros 
órgãos – CBS (MS) e GTBio

Formalizados
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AÇÕES REALIZADAS PARA DIVULGAÇÃO 
DE RESULTADOS

 ■ Reuniões mensais da CTBio com transmissão através da web conferência 
e consequente participação dos membros das regionais da Fiocruz.

 ■ III Encontro anual de Biossegurança e Bioproteção da Fiocruz.

 ■ Realização de capacitações e treinamentos.

EVENTUAIS PROBLEMAS DE EXECUÇÃO
 ■ Intermitência da qualidade da transmissão das reuniões da CTBio atra-

vés da web conferência.

PORTFÓLIO DE PROJETOS
“Mapeamento, instrumentos de operação e capacitação em Biossegurança e 
Bioproteção” – aprovado pelo MS. Financiamento concedido por 2 anos: 
R$ 2.000.000, em custeio e R$ 1.300.000 em capital.

DESAFIOS PARA 2020 
 ■ Promover a ampliação das ações das CIBIOs nos diversos Institutos da 

Fiocruz para incluir também o acompanhamento das manipulações e 
estoques de organismos não-OGM.

 ■ Alinhar e integrar mais ainda as ações da CTBio com iniciativas e plane-
jamentos das diversas Vice-Presidências da Fiocruz e das Unidades da 
instituição.

 ■ Disseminar o conhecimento em biossegurança e bioproteção de forma 
abrangente promovendo a evolução da cultura institucional e a inclusão 
da conscientização nas rotinas e atividades diárias de trabalho e com-
portamento neste ambiente.
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O Programa de Pesquisas Translacionais (PPT) tem como finalidade o de-
senvolvimento de ferramentas e respostas para o controle de um ou mais 
agravos importantes no cenário epidemiológico do Brasil, e por outro lado 
fortalecer a capacidade tecnológica na fronteira do conhecimento. Integra 
cientistas das áreas biológica/biomédica, de pesquisa clínica e de referên-
cia, de saúde coletiva, e de desenvolvimento e produção de insumos para 
a Saúde.

Cada Programa visa desenvolver conhecimentos críticos e transversais 
para buscar soluções de combate da(s) doença(s) em questão, serviços de 
suporte, protocolos e ensaios clínicos, produtos para diagnóstico, preven-
ção ou tratamento e estudos como, onde e quando melhor aplicá-los. Para 
isto, cada PPT conta com a cooperação das diversas Unidades da Fiocruz, 
dos cientistas (pesquisadores, tecnólogos, técnicos, médicos, alunos de 
pós-graduação, pesquisadores visitantes), das Plataformas Tecnológicas 
institucionais relevantes, e das áreas de Gestão da Fiocruz, bem como da 
ação de coordenação da VPPCB.

OBJETIVOS
 ■ Mapear respostas, insumos e soluções críticos para agravos importantes 

para a Saúde Pública em doenças infecciosas e crônicas não transmissí-
veis, e para a incorporação de novas tecnologias no P&D&I nestas áreas.

 ■ Desenvolver serviços de suporte, protocolos e ensaios clínicos, produtos 
para diagnóstico, prevenção ou tratamento.

 ■ Atender às demandas estratégicas em Saude e Ambiente do país como 
formulados pelo SUS, MS e MCTI.

COORDENAÇÃO 
DO PROGRAMA 
DE PESQUISA 
TRANSLACIONAL 
(PPT)
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Segundo os objetivos do programa e fazendo um paralelo com 
a agenda 2030, veremos em qual ODS estamos colaborando 
para atingirmos as metas estabelecidas pela ONU:

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o 
bem-estar para todas e todos, em todas as idades

3.3  Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, 
malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a 
hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças 
transmissíveis.

3.4  Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por 
doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento, 
e promover a saúde mental e o bem-estar.

3.b  Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e 
medicamentos para as doenças transmissíveis e não 
transmissíveis, que afetam principalmente os países em 
desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos 
e vacinas essenciais a preços acessíveis, de acordo com a 
Declaração de Doha, que afirma o direito dos países em 
desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições 
do acordo TRIPS sobre flexibilidades para proteger a saúde 
pública e, em particular, proporcionar o acesso a 
medicamentos para todos.

 ■ Aperfeiçoar um sistema de indução, fomento e gerenciamento de proje-
tos de desenvolvimento tecnológico.

 ■ Fortalecer a cooperação e estimular sua interação.

 ■ Aperfeiçoar os mecanismos institucionais de interação com empresas 
públicas e privadas.

 ■ Promover canais de comunicação entre o programa e a comunidade 
Fiocruz, patrocinadores, parceiros e clientes.
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METAS E AÇÕES
Cada Programa translacional é gerenciado por um grupo de cientistas espe-
cialistas nas áreas temáticas, com participação da VPPCB. Um coordenador 
geral é indicado para promover as ações do Programa, garantir o cumpri-
mento dos objetivos, otimizar os esforços e interagir com a VPPCB e outros 
atores de C&T em saúde.

Os PPTs receberam suporte administrativo, de comunicação e de gestão 
da VPPCB.

A adesão de grupos de pesquisa às PPTs foi feita em resposta aos editais 
para este fim, mediante cadastro e avaliação da capacidade e proposta de 
contribuição específica.

Diretriz 1: estruturação de Rede de P&D&I para cada Programa Translacional

 ■ Meta: identificar prioridades em agravos, considerando o quadro epide-
miológico do país, e mapear tecnologias críticas transversais de suporte.

 ■ Ação: organização das Redes PPT (12 Redes, sendo 5 em doenças infeccio-
sas, 3 em doenças crônicas, 3 em novas tecnologias e 1 de saúde coletiva).

 ■ Resultado: meta alcançada parcialmente. Ainda falta estruturar as redes 
Fio-Neuro e Fio-Metabol. 

Diretriz 2: mapear e registrar os Grupos de Pesquisa na Fiocruz 
participantes nas Redes PPT

 ■ Meta: mapear todos os grupos de pesquisa da Fiocruz com atividades 
nos temas indicados e convidá-los a integrar as Redes PPT.

 ■ Ação: avaliação e cadastro dos grupos pelo site.

 ■ Resultado: meta alcançada parcialmente, pois ainda estamos realizando 
os mapeamentos. 

Diretriz 3: organizar e estruturar as Redes PPTs, e acompanhar  
a sua coordenação

 ■ Meta: organizar reuniões de estruturação e gerenciamento.

 ■ Ação: foram organizadas reuniões para todas as reses estruturadas.

 ■ Resultado: meta alcançada.

Diretriz 4: discutir prioridades de ações e busca de soluções em Saúde 
Pública para cada Rede, e propor projetos e insumos prioritários, a serem 
desenvolvidos

 ■ Meta: executar diretriz para cada Rede PPT.

 ■ Ação: organizar reuniões e eventos para este fim.

 ■ Resultado: meta alcançada parcialmente.

Diretriz 5: comunicar e divulgar resultados e ações de cada PPT

 ■ Meta: ter um portal web e sistema de comunicação geral para o Programa 
PPT, e um site para cada Rede.

 ■ Ação: divulgação das informações na portal web.

 ■ Resultado: meta alcançada. 

Diretriz 6: capacitação, treinamento

 ■ Meta: mapear necessidades e oportunidades para cada Rede.

 ■ Ação: promover capacitação para Rede.

 ■ Resultado: meta alcançada.
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DEMONSTRATIVO DAS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 
QUE CONTRIBUÍRAM PARA O ALCANCE DAS 
METAS PACTUADAS 
As principais realizações foram feitas através dos encontros da rede, onde 
pudemos pactuar metas, estruturar metodologia de trabalho e definição de 
objetivos. Nos encontros também houve mapeamento das redes, atividade 
que será aperfeiçoada no ano de 2020. 

Seguem as principais reuniões das redes:

 ■ 1a Conferência de Promoção da Saúde da Fiocruz (8 de abril).

 ■ 17a Reunião do Programa Translacional em Esquistossomose –  
Fio-Schisto/PIDE (26 e 27 de junho).

 ■ XVI Encontro Anual do Programa Translacional de Doença de Chagas – 
Fio-Chagas (14 a 16 de agosto).

 ■ Reunião de reestruturação da Rede Leishmaniose (11 de novembro).

 ■ IV Simpósio do Programa de Pesquisa Translacional em Câncer –  
Fio-Câncer (26 e 27 de novembro).

Além dessas ações, a equipe do PPT realizou as atividades de acompa-
nhamento orçamentário, gestão do programa, apoio aos coordenadores de 
rede, apoio aos pesquisadores dos projetos, agendamento de reuniões, or-
ganização de avaliações, workshop, simpósio, oficinas e cursos. 

RESULTADOS ALCANÇADOS
Os Editais Inova Fiocruz trouxeram uma nova possibilidade de financiamen-
to de projetos e ações concretas oriundos dos PPTs.

As reuniões e workshops organizados em 2019 foram um sucesso, e se 
animaram especialmente com a possibilidade mais real de financiamento. 

Foram feitas reuniões para a iniciação da rede Fio-Promos, em colabora-
ção com VPAAPS, e a rede Fio-Leish. Foi estabelecida também a Rede de Pes-
quisa em Saúde na Antártica, o Fio-Antar, através de financiamento pelo 
CNPq/MCTIC, envolvendo 8 Laboratórios do IOC/INI e quatro coleções cientí-
ficas (IOC/INI/INCQS). 

Foram organizadas seminários/reuniões de trabalho de 1 a 2 dias para 
todos os laboratórios participantes de diversas redes, resultando na identi-
ficação de conhecimentos críticos e transversais para buscar soluções de 
combate da(s) doença(s) em questão, serviços de suporte, protocolos e en-
saios clínicos, produtos para diagnóstico, prevenção ou tratamento e estu-
dos como, onde e quando melhor aplicá-los. 

As Redes Fio-Câncer, Fio-Chagas e Fio-Biosin buscaram ativamente finan-
ciamentos externos à instituição.
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AÇÕES REALIZADAS PARA DIVULGAÇÃO 
DE RESULTADOS
Foram realizadas diversos workshops e seminários para cada rede, e divulga-
ção científica através de sites, publicações, exposições etc. Além de diversas 
reuniões com as coordenações de cada rede, também podemos destacar:

 ■ 1a Conferência de Promoção da Saúde da Fiocruz (8 de abril)

A 1a Conferência de Promoção da Saúde da Fiocruz contou com a participa-
ção de pesquisadores de universidades nacionais e internacionais, rodas 
de conversa, apresentações orais de trabalhos dos participantes da Fun-
dação e atividades artísticas e culturais. 

O evento é uma iniciativa do Programa de Pesquisa Translacional em 
Promoção da Saúde (Fio-Promos) e tem como objetivo incentivar a refle-
xão sobre os desafios teóricos e práticos da Promoção da Saúde, para 
fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) e as ações desenvolvidas 
neste campo.

 ■ 17a Reunião do Programa Translacional em Esquistossomose –  
Fio-Schisto/PIDE (26 e 27 de junho)

O XVII Encontro do Programa de Pesquisa Translacional em Esquistosso-
mose – Fio-Schisto/PIDE foi realizado nos dias 26 e 27 de junho no Instituto 
René Rachou (Fiocruz/MG), com o objetivo de informar e atualizar as ações 
do Programa desde agosto de 2018 e discutir aspectos importantes rela-
cionados a controle e tratamento da doença, de forma a subsidiar as deci-
sões a serem tomadas pelo Ministério da Saúde. 

 ■ Reunião com os ex-coordenadores da Rede Fio-Chagas (8 de agosto)

A reunião contou com a presença de todos, ou pelo menos um represen-
tante de cada gestão e as informações relativas ao seu período e teve 
como objetivo o resgate da memória dos eventos passados, a análise de 
possíveis lacunas na execução de projetos elaborados em reuniões ante-
riores e para debatermos perspectivas que contribuirão para o sucesso 
crescente no nosso programa. 

 ■ XVI Encontro Anual do Programa Translacional de Doença de Chagas – 
Fio-Chagas (14 a 16 de agosto) 

O encontro contou com a discussão nos seguintes temas:
 ■ Proposta do Ministério da Saúde no Enfrentamento a doença Chagas, 

dentro da Perspectiva da Política Nacional de Vigilância em Saúde;
 ■ Estudos sobre Ecologia e Controle de Triatomíneos;
 ■ Novos Alvos para o Diagnóstico Sorológico do Paciente Infectado pelo 

Trypanosoma cruzi;
 ■ Estado da Arte da Pesquisa Clínica em doença de Chagas;
 ■ Inflamação em Órgãos Alvo da Infecção pelo Trypanosoma cruzi;
 ■ Tratamento e Efeitos Adversos;
 ■ Apresentação da Plataforma de Ensaios Pré-Clínicos de Triagem de 

Drogas anti-Trypanosoma cruzi (PlaBio Tc) da Fiocruz.

 ■ Reunião da Rede Fio-Chagas com a Presidência da Fiocruz (19 de agosto)

Reunião de alinhamento da Rede Fio-Chagas após o XVI Encontro de 
Doença de Chagas, com a participação.
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 ■ Reunião de reestruturação da Rede Leishmaniose (11 de novembro)

A Reunião de reestruturação da Rede Leishmaniose foi realizada no dia 
11 de novembro na Fiocruz Pernambuco que contou com a presença do 
Vice-Presidente de Pesquisa e Coleções Biológicas da Fiocruz (VPPCB/
Fiocruz), Rodrigo Oliveira.

Entre os pontos de pauta estavam a necessidade de elencar propostas 
para o enfrentamento da Leishmaniose dentro da perspectiva do Progra-
ma Translacional e a definição de uma metodologia de trabalho que será 
norteado o Programa nos próximos dois anos. 

Também foi realizada a escolha dos coordenadores científicos tempo-
rários, que articularão as ações até a reunião do Fio-Leish, prevista para 
abril de 2020.

 ■ IV Simpósio do Programa de Pesquisa Translacional em Câncer –  
Fio-Câncer (26 e 27 de novembro)

O IV Simpósio do Fio-Câncer foi realizado nos dias 26 e 27 de novembro, 
no Hotel Scorial, reunindo pesquisadores que compõe a rede de pesqui-
sa de diversas unidades da Fiocruz, além de participantes de instituições 
externas com objetivo de fortalecer parcerias na rede de pesquisa. Tam-
bém foi informado pela coordenação que haverá ainda este ano, o recre-
denciamento dos grupos da rede, que inclui o cadastramento de projetos 
para novas oportunidades de captação de recursos. O evento deste ano 
proporcionou o estreitamento das colaborações que já se formaram e 
fomentou novos encontros.

EVENTUAIS PROBLEMAS DE EXECUÇÃO
As principais dificuldades encontradas em 2019 foram:

 ■ dificuldade de fixar bolsistas nos projetos;

 ■ dificuldade orçamentária para fomentar mais diretamente os projetos 
prioritários das redes.
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PORTFÓLIO DE PROJETOS
DOENÇAS INFECCIOSAS

 ■ Doença de Chagas (Fio-Chagas)

 ■ Projetos de divulgação e de suporte para pessoas portadoras.
 ■ Desenvolvimento de diagnóstico molecular NAT.
 ■ Aprimoramento de diagnóstico sorológico multi-epitopo.
 ■ Avaliação de novos medicamentos e regimes de tratamento.

 ■ Leishmaniose (Fio-Leish)

 ■ Rede em processo de mapeamento e levantamento de pesquisadores. 
Tem como objetivo os projetos de avaliação de novos medicamentos e 
métodos de tratamento.

 ■ Aprimoramento de métodos de diagnóstico sorológico e molecular de 
leishmaniose visceral e tegumentar; humana e canina.

 ■ Caracterização de espécies de Leishmania.
 ■ Avaliação de vacinas experimentais.

 ■ Esquistossomose (Fio-Schisto)

 ■ Desenvolver, padronizar e validar testes diagnósticos com maior sen-
sibilidade para identificação de casos em áreas com baixa prevalência 
e/ou submetidas a ciclos de tratamento, ou para identificar a infecção 
natural nos caramujos hospedeiros.

 ■ Avaliar e validar ferramentas/estratégias conjugadas de controle em 
condições reais de campo para elaborar critérios para certificação da 
eliminação da esquistossomose.

 ■ Desenvolvimento e avaliação da formulação pediátrica do praziquantel.

 ■ Identificar alvos terapêuticos para desenvolvimento de novas drogas. 

 ■ Identificar novos alvos e formulações vacinais anti-esquistossomóticas.

 ■ Doenças emergentes e reemergentes (Fio-Emerge),  
com foco em arboviroses

 ■ Muitos projetos em curso avaliam mecanismos de transmissão vertical.
 ■ Infecção de espécies de mosquitos com vírus.
 ■ Caracterização de isolados e variantes de arbovírus.
 ■ Desenvolvimento e avaliação de protótipos de vacinas.
 ■ Avaliação de metodologias de controle de mosquitos.
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 ■ Tuberculose e outras micobacterioses (Fio-Tb)

 ■ Rede em processo de restruturação, onde tem como objetivo os estu-
dos epidemiológicos.

 ■ Busca de novos medicamentos; caracterização de isolados clínicos.
 ■ Avaliação de BCG.
 ■ Estudos de determinantes sociais e minimização de abandono de trata-

mento.

DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS

 ■ Doenças neurológicas (Fio-Neuro). Rede não iniciada.

 ■ Câncer (Fio-Câncer)

 ■ Busca de novos diagnósticos.
 ■ Novos métodos de tratamento.
 ■ Estudo de mecanismos de câncer e metástase.
 ■ Busca de novos medicamentos.

 ■ Doenças metabólicas (Fio-Metabol). Rede não iniciada.

NOVAS TECNOLOGIAS

 ■ Tecnologias-Ômicas e Computação Científica em Saúde e Ambiente 
(Fio-ROCC)

 ■ Análise genômica e proteomica de patógenos e isolados ambientais.
 ■ Transcriptoma.
 ■ Computação científica como suporte para projetos de pesquisa e de-

senvolvimento.

 ■ Estudo de novos medicamentos e vacinas.
 ■ Construção de modelos e avaliação em saúde pública.
 ■ Epidemiologia.

 ■ Nanotecnologia (Fio-Nano)

 ■ Rede em processo de mapeamento e levantamento de pesquisadores. 
Tem como objetivo o desenvolvimento e aplicação de métodos de 
nanoformulação de medicamentos e vacinas.

 ■ Uso de sistemas analíticas em nanotecnologia. 

 ■ Biologia sintética (Fio-BioSin)

 ■ Desenho, construção e avaliação de novos diagnósticos.
 ■ Biofármacos, vacinas sintéticas, enzimas com relevância para saúde 

pública. 

SAÚDE COLETIVA

 ■ Promoção da Saúde (Fio-Promos). 

Esse programa tem oito áreas temáticas e duas áreas transversais rela-
cionadas ao campo da Promoção da Saúde. Essas áreas foram definidas 
pelos participantes do Encontro Estratégico do Fio-Promos:

 ■ área 1: Promoção da Saúde na Atenção à Saúde;
 ■ área 2: Comunidades Saudáveis e Agenda 2030;
 ■ área 3: Educação, Extensão para a Promoção da Saúde; 
 ■ área 4: Promoção da Saúde e Vulnerabilidade Socioambiental; 
 ■ área 5: Saúde do Trabalhador; 
 ■ área 6: Avaliação da Efetividade e Acompanhamento de Projetos; 
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 ■ área 7: Inovação e Tecnologias Sociais; 
 ■ área 8: Vigilância com participação Popular e Ciência Cidadã;
 ■ áreas Transversais: Apoio ao Planejamento e Elaboração de Projetos, 

Comunicação e Captação de Recursos. 

O encontro estratégico do Fio-Promos contou com a presença dos 
representantes da Câmara Técnica de Promoção da Saúde da Fiocruz, 
pesquisadores da Fiocruz, referência na área e representantes de movi-
mentos sociais, possibilitando assim, uma discussão ampliada sobre a 
configuração do Programa. A gestão dessa rede é composta de uma 
Coordenação geral, uma Gestão executiva e uma coordenação para ca-
da área temática. Para uma maior integração a realização do Encontro 
do Fio-Promos contou com a participação dos representantes da Câma-
ra Técnica de Promoção da Saúde, pesquisadores da Fiocruz que são 
referência na área e representantes de movimentos sociais.

DESAFIOS PARA 2020
 ■ Redes a serem inicializadas em 2020: Fio-Leish, Fio-metabol (doenças 

metabólicas, cardiovasculares, respiratórias) e Fio-Promos (este último 
iniciando projetos específicos).

 ■ Redes a serem reorganizadas em 2020: Fio-Micobacterioses (englobando 
todos os grupos ativos em pesquisa de tuberculose, hanseníase e mico-
bacterioses atípicas).

 ■ Para cada rede, será feito esforço para a definição mais clara de produtos 
e soluções para o SUS, como:

 ■ mapear respostas, insumos e soluções críticos para agravos impor-
tantes para a Saúde Pública em doenças infecciosas e crônicas não 
transmissíveis, e para a incorporação de novas tecnologias no P&D&I 
nestas áreas;

 ■ desenvolver serviços de suporte, protocolos e ensaios clínicos, produ-
tos para diagnóstico, prevenção ou tratamento;

 ■ atender às demandas estratégicas em Saúde e Ambiente do país co-
mo formulados pelo SUS, MS e MCTI;

 ■ aperfeiçoar um sistema de indução, fomento e gerenciamento de pro-
jetos de desenvolvimento tecnológico;

 ■ fortalecer a cooperação e estimular sua interação;
 ■ aperfeiçoar os mecanismos institucionais de interação com empresas 

públicas e privadas;
 ■ promover canais de comunicação entre o programa e a comunidade 

Fiocruz, patrocinadores, parceiros e clientes;
 ■ identificação dos ODCs mais relevantes na área de cada RPT, princi-

palmente em relação ao objetivo 3;
 ■ inicialmente, prevemos a atualização do cadastro de todos os grupos 

de pesquisa ativas nas diversas áreas e Redes, para recompor o mapa 
institucional neste esforço. 
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A Rede de Plataformas Tecnológicas é um conjunto de Plataformas com 
tecnologias e equipamentos críticos de alta complexidade para pesquisas, 
vigilância e assistência que existem para atender as demandas de institui-
ções públicas e privadas e que são operados por equipes especializadas.

É composta desde equipamentos multiusuários na sua forma mais sim-
ples, até uma infraestrutura centralizada (core facility) que oferece um con-
junto de serviços especializados nesta tecnologia, com equipamentos de 
última geração.

MISSÃO
Prover acesso a infraestrutura, 
equipamentos, tecnologias e 
expertise técnica para a comunidade 
científica e sociedade, sendo a fonte 
de prospecção para a internalização 
de tecnologias inovadoras.

VISÃO
Ser um prestador de 
serviço tecnológico 
reconhecido por toda a 
comunidade cientifica pela 
sua capacidade técnica 
e inovadora, até 2023.

COORDENAÇÃO 
DA REDE DE 
PLATAFORMAS 
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OBJETIVOS GERAIS

COORDENAÇÃO DA REDE DE  
PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

Introduzir novas tecnologias

Presidência da Fiocruz – CD Fiocruz – GT Inovação
 ■ VPPCB – Gestão da Rede e suporte à pesquisa
 ■ VPPIS –  Suporte à inovação
 ■ VPAAPS/Referência – Suporte ao Laboratório de Referência  
e capacidade de resposta a emergências epidemiológicas

 ■ VPEIC – Suporte ao ensino
 ■ PPGDI – Gestão financeira e de infraestrutura

Direção das Unidades
 ■ Infrestrutura
 ■ Suporte ao P&D&I&E
 ■ Interação regional

Coordenador das Plataformas da Unidade

Otimizar recursos e acesso a tecnologias,  
bem como fortalecer o sistema de redes  

e estimular sua interação

Capacitar recursos humanos em  
tecnologias inovadoras em saúde

CL
IE

NT
ES

Prestar serviços através e  
plataformas tecnológicas

Consultor da Plataforma
Responsável Técnico
Equipe da Plataforma

Comissão 
de usuários

Grupos de Pesquisa
 ■ Fontes de recursos
 ■  Equipe autorizada  
(alunos, colaboradores)

 ■ Suporte a P&D&I&E

Outros clientes internos
 ■ Referência
 ■ Coleções

Outros ICTS
 ■ Grupos de pesquisa
 ■ Equipe autorizada 
(alunos, colaboradores)

Empresas nacionais
 ■ Setores de P&D
 ■ Responsável
 ■ Centro de custos

Gestão 
financeira

Fundo Fiocruz
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 ■ Racionalizar o uso dos equipamentos na instituição visando a continui-

dade dos serviços prestados e a otimização da manutenção e do uso de 
insumos.

 ■ Racionalizar a aquisição e modernização dos equipamentos centrais e de 
suporte.

 ■ Ampliar de forma racional a cobertura dos equipamentos com manuten-
ção, visando operação contínua, qualidade e confiabilidade, e menor custo.

 ■ Capacitar e fixar profissionais para a operação dos equipamentos mais 
complexos.

 ■ Prover acesso a serviços tecnológicos prestados para a comunidade 
científica interna e externa à Fiocruz.

 ■ Prover material de consumo básico para a operação da plataforma, dan-
do suporte e agilidade aos serviços prestados aos usuários.

 ■ Promover a Inclusão de novas tecnologias, caso haja demanda para o 
uso, infraestrutura e capacidade de operação presente na Instituição, e 
uma relação custo-benefício positiva.

 ■ Monitorar continuamente o desempenho das plataformas.

 ■ Buscar o máximo de sustentabilidade para a manutenção da Rede.

Alinhamento com congresso interno 

Alinhado ao Tese 5 do Congresso Interno

Diretriz 8. Avançar na estratégia de prestação de serviços tecnológicos 
especializados para atividades voltadas à PD&I, em áreas, temas, 
tecnologias e produtos que fortaleçam o SUS e o Ceis e representem 
complementariedade às ações da Fiocruz, em parcerias formalizadas 
de sorte a preservar direitos da Fiocruz. A prestação de serviços 
tecnológicos deve ter como objetivo a geração de recursos 
tecnológicos, científicos e financeiros para o Estado e o para o SUS, em 
particular, bem como o maior acesso da comunidade técnico-científica 
brasileira a recursos, tecnologias, instituições acadêmicas e do setor 
produtivo e profissionais especializados no Brasil e no exterior.

Diretriz 9. Avançar em mecanismos de compartilhamento de uso de 
laboratórios, equipamentos, plataformas, recursos humanos, 
protocolos de pesquisa e capital intelectual. As cooperações internas, 
também expressas na forma de prestação de serviços internos, devem 
ser cooperativas e solidárias e, quando necessário, objeto de ajustes 
orçamentários. Para cooperações externas, as parcerias devem ser 
pautadas pelo interesse público e prioridades institucionais.
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Visão

Ser um prestador de serviço tecnológico reconhecido por 
toda a comunidade cientifica pela sua capacidade técnica 
e inovadora, até 2023.

Missão

Prover acesso a infraestrutura, equipamentos, tecnologias e 
expertise técnica para a comunidade científica e sociedade, sendo a 
fonte de prospecção para a internalização de tecnologias inovadoras.

PLATAFORMAS

Investimento de forma contínua e sustentável

 ■  Atingir sustentabilidade e operacional
 ■ Captar novos recursos para atualização do parque tecnológico

Maior valorização da instituição

 ■ Potencializar intangíveis
 ■ Gerar recursos com a prestação de serviços

FINANCEIRA E
INSTITUCIONAL

METAS E AÇÕES
O Mapa estratégico da Rede de Plataformas foi desenhado em 2018 contem-
plando quatro perspectivas, são elas: pessoas e tecnologias, processos in-
ternos, usuários (clientes) e institucional e financeira (imagem). Com base 
nestas perspectivas, 11 estratégias foram elaboradas e finalmente 28 objeti-
vos estratégicos foram validados para gerar sustentabilidade para a Rede 
no intervalo de 1, 3 e 5 anos. Para atingir os objetivos foram elaborados 
96 planos de ação contemplando o intervalo temporal descrito acima.

Entendimento e conhecimento do cliente

 ■  Prospectar novos clientes
 ■  Mapear demandas internas e externas

Ser opção de prestador preferencial (empresas públicas e privadas)

 ■ Aumentar nível de satisfação dos clientes (qualidade, preço, 
prazo e inovação)

CLIENTE

>> continua
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Alto desempenho
 ■  Ter time de gestão estruturado e capacitado

 ■  Ter operadores capacitados tecnicamente e 
com sustentabilidade de contratação

Tecnologia de informação disponível
 ■  Desenvolver infraestrutura de TI compatível com as necesidades de 

tráfego de dados e computação científica

 ■  Desenvolver interface de TI com clientes para agendamento, rastreabilidade 
e cobrança

PESSOAS E
TECNOLOGIA

>> continuação

Eficiência operacional
 ■ Aumentar 

produtividade

 ■  Aumentar taxa de 
ocupação da 
capacidade 
instalada

 ■  Racionalizar 
utilização dos 
recursos

 ■  Capacitar usuários 
tecnicamente

 ■ Melhorar recursos

Foco no cliente
 ■  Ter prazo menor 

que a concorrência

 ■ Assegurar 
qualidade de 
ensaios

 ■  Ter custo 
competitivo

Infraestrutura e 
equipamentos 
adequados

 ■  Ter infraestrutura 
adequada

 ■  Ter equipamentos 
atualizados

 ■  Ter planos de 
manutenção 
corretiva e 
preventiva

Inovação tecnológica
 ■  Prospectar 

inovação

 ■  Adequar portfólio 
Plataformas

 ■  Adequar portfólio 
Ensaios

Gestão de Rede
 ■  Otimizar gestão 

operacional e 
financeira

 ■ Aperfeiçoar 
processos e 
estruturas

 ■ Potencializar 
exposição e 
vendas

PROCESSOS
INTERNOS
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DEMONSTRATIVO DAS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 
QUE CONTRIBUÍRAM PARA O ALCANCE DAS 
METAS PACTUADAS 
Em 2019, a Rede de Plataformas contou com 14 plataformas instaladas em 
diversas áreas da Fiocruz:

 ■ Genômica;

 ■ Proteômica;

 ■ Nanotecnologia;

 ■ Bioinformática;

 ■ Microscopia;

 ■ Citometria de Fluxo;

 ■ Equipamentos Multiusuários;

 ■ Bioprospecção;

 ■ Bioensaios;

 ■ Animais de Laboratório;

 ■ Métodos Analíticos;

 ■ Engenharia de Proteína;

 ■ Ambiente e Saúde;

 ■ Impressão 03D. 

Foi discutido na Câmara técnica de Pesquisa a necessidade de implemen-
tar na Rede uma plataforma de metrologia com serviços de calibração para 
alguns instrumentos críticos para Rede. Em ação conjunta com a CQuali foi 
definido que a Plataforma de Metrologia será implementada em 2020 inicial-
mente em dois Espaços Tecnológicos nas unidades do INCQS e Farmangui-
nhos para aferir massa, temperatura e volume. 

Plataforma: Genômica

Espaço Tecnológicos Código Unidade 

Sequenciamento de DNA por eletroforese capilar RPT01A IOC

Sequenciamento de DNA por eletroforese capilar RPT01B IGM

Sequenciamento de DNA por eletroforese capilar RPT01C IAM

Análise de Fragmentos RPT01D IOC

Sequenciamento de DNA por eletroforese capilar RPT01E IRR

Sequenciamento Nova Geração RPT01F IRR

Sequenciamento de DNA por eletroforese capilar RPT01H ILMD

Sequenciamento Nova Geração RPT01I IAM

Sequenciamento Nova Geração RPT01J IOC

Sequenciamento Nova Geração RPT01M IFF

Plataforma: Proteômica

Espaço Tecnológicos Código Unidade 

Espectrometria de Massas RPT02A IOC

Espectrometria de Massas RPT2H ICC
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Plataforma: Equipamentos Multiusuários

Espaço Tecnológicos Código Unidade 

Luminex RPT03C IOC

Luminex RPT03G IFF

Plataforma: Nanotecnologia

Espaço Tecnológicos Código Unidade 

Ressonância Plasmônica de Superfície RPT03E IOC

Micro e Nanotecnologia analítica RPT03F FAR

Plataforma: Bioinformática

Espaço Tecnológicos Código Unidade 

Bioinformática RPT04A IOC

Bioinformática RPT04B IRR

Bioinformática RPT04D IGM

Bioinformática RPT04F Ceará

Plataforma: Microscopia e Análise de Imagens

Espaço Tecnológicos Código Unidade 

Microscopia Confocal e Superresolução RPT07A IOC

Microscopia de Fluorescência RPT07B IAM

Microscopia Confocal e Eletrônica RPT07C ICC

Microscopia Confocal e Eletrônica RPT07E IRR

Microscopia Confocal e Eletrônica RPT07E IRR

Microscopia Confocal e Eletrônica RPT07F IGM

Microscopia Eletrônica RPT07G IAM

Plataforma: Equipamento Multiusuário 

Espaço Tecnológicos Código Unidade 

Elispot RPT08C IOC

Plataforma: Citometria de Fluxo

Espaço Tecnológicos Código Unidade 

Citometria de Fluxo RPT08A IOC

Citometria de Fluxo RPT08B IGM

Citometria de Fluxo RPT08D IRR

Citometria de Fluxo RPT08F IAM

Citometria de Fluxo RPT08I Rondônia

Citometria de Fluxo RPT08J ILMD

Citometria de Fluxo RPT08L ICC

Citometria de Fluxo RPT08M IFF
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Plataforma: Equipamento Multiusuário 

Espaço Tecnológicos Código Unidade 

PCR RT RPT09A IOC

PCR RT RPT09B IOC

PCR RT RPT09C IAM

PCR RT RPT09D IRR

PCR RT RPT09E IGM

PCR RT RPT09F Rondônia

PCR RT RPT09G ILMD

PCR RT RPT09H ICC

PCR RT RPT09I IFF

Plataforma: Bioprospecção

Espaço Tecnológicos Código Unidade 

Bioprospecção RPT10A IRR

Bioprospecção RPT10B Rondônia

Bioprospecção RPT10C ILMD

Plataforma: Bioensaios
Espaço Tecnológicos Código Unidade 

Bioensaios de triagem de compostos anti- 
-micobactérias/tuberculose RPT11B INI

Bioensaios de triagem de drogas anti-Inflamação 
pulmonar e de vias aéreas RPT11C IOC

Bioensaios de triagem de compostos anti-arbovírus RPT11D IOC
Bioensaios de triagem de compostos anti- 
-Trypanosoma cruzi (PlaBio Tc) RPT11F IRR

Bioensaios de Malária e Leishmaniose RPT11G Rondônia
Bioensaios de compostos Biotecnológicos RPT11H ILMD
Bioensaios e triagem de fármacos RPT11I IOC
Bioensaios com métodos alternativos em citotoxidade RPT11J ICC
Bioensaios de triagem de drogas anti-tumorais RPT11M FAR

Plataforma: Animais de Laboratório

Espaço Tecnológicos Código Unidade 

Criopreservação RPT12A ICTB
Transgenia RPT12B ICTB
Análises Clínicas de Animais de Laboratório RPT12C ICTB

Plataforma: Métodos Analíticos 

Espaço Tecnológicos Código Unidade 
Ressonância Magnética Nuclear RPT13A FAR
Cromatografia analítica e Espectrometria de Massa 
de pequenas moléculas RPT13B FAR
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Plataforma: Engenharia de Proteínas

Espaço Tecnológicos Código Unidade 

Purificação e Caracterização de Proteínas RPT15A ICC

Plataforma: Ambiente e Saúde

Espaço Tecnológicos Código Unidade 

Água e Ar RPT16A ENPS

Biológica RPT16B ENPS

Plataforma: Impressão 03D

Espaço Tecnológicos Código Unidade 

Impressão 03D RPT18A Cogic

Impressão 03D RPT18B IRR

RESULTADOS ALCANÇADOS
Em 2019 a Rede atendeu a 1.046 usuários com 40.101 solicitações, resultan-
do o processamento de 950.973 amostras.

Abaixo segue o quadro com os dados expressos por plataforma.

Produtividade 2019 Grupos Solicitação Análises/
Amostras

Genômica 281 3.318 183.504

Proteômica 73 747 5.241

Microscopia 136 1.975 14.121

Citometria 158 3.271 399.755

PCR RT 106 2.129 199.076

Bioprospecção 22 383 12.640

Bioensaios 69 952 80.499

Animais de Laboratório 20 367 17.455

Nanotecnologia 26 273 2.364

Métodos Analíticos 72 26.059 33.756

Engenharia de Proteínas 11 396 396

Bioinformática 97 231 2.166

TOTAL 1.071 40.101 950.973
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I.  Projeto de Custos e Precificação dos Serviços da Rede de 
Plataformas finalizado com 304 serviços levantados e com 
custos definidos.

II.  Contratação da Fiotec para captação de recursos “Fomento a 
Rede de Plataformas Tecnológicas (RPT) na Fiocruz para am-
bientes de promoção do desenvolvimento tecnológico e 
inovação”, seguindo a orientação do novo marco legal de C&T.

III.  Entrega do novo sistema transacional das Plataformas 
Fiocruz.

AÇÕES REALIZADAS PARA DIVULGAÇÃO 
DE RESULTADOS

 ■ Reuniões com os diretores das Unidades para discutir os resultados do 
projeto de “Consolidação da Rede de Plataformas na Prestação de Servi-
ços Sustentáveis” reuniões com os diretores e os responsáveis das plata-
formas das Unidades do IGM, IAM, ILMD, Rondônia, FAR, IFF, IRR, ICC, 
Biomanguinhos, ENSP, COGEPLAN e VPPIS.

 ■ Reunião para validação dos dados de custo e precificação, definição de 
serviços, verificação de lista de equipamentos e RH, discussão do projeto 
e definição de estratégia para as Plataformas de Bioensaios na Rede. 

 ■ Treinamentos de levantamento de custos e estratégias de 
precificação de serviços. Os cursos foram realizados pela 
empresa PRIS, nas Unidades do Rio de Janeiro, Paraná, 
Amazonas e Minas Gerais envolvendo as plataformas e 
profissionais indicados pelas unidades.

 ■ Este curso faz parte do treinamento de pessoal dentro 
do plano de capacitação das plataformas tecnológicas.

 ■ Participação com estande da Fiocruz na feira BioLatin 
America 2019.

EVENTUAIS PROBLEMAS DE EXECUÇÃO
Dificuldade em virtude das novas portarias e instruções normativas para 
executar os processos de aquisição de insumos, contratos de manutenção 
dos equipamentos da Rede e aquisição de equipamentos para atualização 
do parque tecnológico.

PRIS

BIOLATIN 
AMÉRICA 2019

PLATAFORMAS 
FIOCRUZ
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PORTFÓLIO DE PROJETOS
A rede oferece suporte a diversos projetos de pesquisa, desenvolvimento 
tecnológico e ainda ao ensino, possibilitando acesso aos equipamentos e 
tecnologias disponíveis na rede para aos alunos de iniciação científica, 
mestrado e doutorado

A rede disponibilizou em 2019:

Rubrica Valor %

Bolsas 882.926,47  

Consumo 2.085.563,70 21,24

Manutenção 4.135.637,50 42,14

Permanente 2.710.480,31 27,62

TOTAL 9.814.607,98

DESAFIOS PARA 2020
 ■ Seguir na implementação das demais ações planejadas para 3, 4 e 5 anos 

do plano de sustentabilidade para a Rede.

 ■ Realizar busca de novos clientes externos e assim atingir a meta pactua-
da de 15% de usuários externos buscando a sustentabilidade da Rede de 
Plataformas.

 ■ Avançar na implementação da gestão da qualidade nas plataformas.

 ■ Avançar no plano de sustentabilidade do RH da Rede.
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O PMA foi criado com o objetivo de fomentar, induzir e gerir redes de pes-
quisa aplicada na área de saúde pública. Para tal, trabalha na construção de 
redes temáticas de pesquisa com metodologias para a disseminação do 
conhecimento produzido na academia para a sociedade brasileira. O mote é 
pensar de que modo os resultados de pesquisa e seus respectivos produtos 
podem impactar o interlocutor/público-alvo e serem incorporados às polí-
ticas públicas e às realidades e práticas de saúde, contribuindo para a me-
lhoria do SUS. Neste campo de atuação entende-se como produto de 
pesquisa: materiais educativos e informativos, metodologias, protocolos, 
softwares, cursos de capacitação, extensão e formação, processos de traba-
lho, entre outros. Atividade fundamental do Programa PMA no período, o 
grupo formado pelos assistentes de pesquisa em disseminação atuou na 
indução e provocação de questões sobre as informações-chave que foram 
escolhidas das pesquisas para serem dialogadas entre os seus interlocuto-
res, além da concepção coletiva sobre os caminhos, produtos e estratégias 
eleitas para a disseminação dos resultados científicos das pesquisas desen-
volvidos no âmbito do Programa.

METAS E AÇÕES
Meta 1: portfólio dos resultados e ações do grupo de assistentes 
de pesquisa em disseminação científica do Programa PMA

 ■ Ação 1.1: suporte técnico-científico aos projetos de pesquisa aplicada em 
políticas públicas.

 ■ Ação 1.2: seleção, interação e articulação dos assistentes de pesquisa em 
disseminação dos resultados.

COORDENAÇÃO DO 
PROGRAMA DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS, 
MODELOS DE 
ATENÇÃO E GESTÃO 
À SAÚDE (PMA)
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 ■ Ação 1.3: disseminação dos resultados (concepção de peças audiovisuais 
e articulação com os interlocutores das pesquisas).

Meta 2: portfólio dos resultados da Rede de Pesquisa aplicada em 
Políticas Públicas e Modelos de Atenção e Gestão à Saúde – Rede PMA

 ■ Ação 2.1: suporte técnico-científico e financeiro aos projetos de pesquisa 
da Rede PMA.

 ■ Ação 2.2: interação e de articulação dos membros da Rede PMA.

 ■ Ação 2.3: disseminação dos resultados (rede de comunicação com os mem-
bros, elaboração de eventos técnicos, confecção de peças audiovisuais).

Meta 3: portfólio dos resultados do Edital Fiocruz/Fundo Newton/British 
Council Zika Impactos Sociais

 ■ Ação 3.1: suporte técnico-científico e financeiro aos projetos de pesquisa 
das pesquisas do Edital.

 ■ Ação 3.2: disseminação dos resultados (rede de comunicação com os 
membros das pesquisas do Edital).

 ■ Meta 4: estruturação da Rede de pesquisa aplicada em Atenção Primária 
de Saúde – Rede APS

 ■ Ação 4.1: elaboração do Edital para captação, avaliação e seleção dos 
projetos.

 ■ Ação 4.2: divulgação do Edital para a comunidade Fiocruz.

Meta 5: modelo de gestão dos projetos de pesquisa do Programa PMA

 ■ Ação 5.1: articulação Intra e inter Institucional.

 ■ Ação 5.2: identificação e sistematização dos instrumentos internacionais 
para a gestão das Redes de pesquisas.

 ■ Ação 5.3: articulação dos recursos humanos.

 ■ Ação 5.4: desenvolvimento dos processos de trabalho para gestão das 
pesquisas.

 ■ Ação 5.5: disseminação a partir da atuação em eventos técnico-científi-
cos relacionados às políticas públicas.

DEMONSTRATIVO DAS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 
QUE CONTRIBUÍRAM PARA O ALCANCE DAS 
METAS PACTUADAS 

Organização de 5 eventos para a Rede PMA e 
comunidade Fiocruz Concluído

Formação do Grupo de Assistentes de Pesquisa em 
Disseminação do PMA e Assessoria de Disseminação Concluído

Suporte técnico-científico e financeiro à Rede de Pesquisa 
Aplicada PMA (acompanhamento das pesquisas – presencial, 
e-mail, telefone, teleconferências – e eventos formativos)

Em andamento

Monitoramento da Rede de Pesquisa Aplicada 
PMA (relatórios de bolsistas e coordenadores de pesquisa, 
e base de dados)

Em andamento

Monitoramento técnico-científico e financeiro aos quatro 
projetos do Edital Fiocruz/Fundo Newton/British Council 
(relatórios dos bolsistas e coordenadores de pesquisa, 
base de dados)

Em andamento

Sistematização das informações coletadas Em andamento

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, 
MODELOS DE ATENÇÃO E GESTÃO À SAÚDE (PMA)

>> continua
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Recomendações para os gestores locais e nacionais Em andamento

Discussão de outros modelos e metodologias 
internacionais: Canadá, Holanda, Austrália, Reino Unido 
e União Europeia

Em andamento

Desenvolvimento e aplicação do produto junto aos 
interlocutores das pesquisas Em andamento

Inserção dos resultados em agendas locais e nacionais Em andamento

RESULTADOS ALCANÇADOS
Meta 1: Portfólio dos resultados e ações do grupo de assistentes de 
pesquisa em disseminação científica do Programa PMA

 ■ Formação do Grupo de Assistentes de Disseminação dos resultados de 
pesquisa por 13 profissionais de diferentes áreas, coordenado por 2 pro-
fissionais que compõem a Assessoria de Disseminação do PMA.

 ■ Alinhamento dos produtos de disseminação com as entregas principais 
das pesquisas o que influenciaram o modo de pensar e agir de alguns 
pesquisadores no desenvolvimento das pesquisas.

 ■ Mapeamento das competências necessárias para a disseminação cientí-
fica na configuração de uma equipe criativa, crítica e reflexiva com expe-
riências, conhecimentos e habilidades diversificadas.

 ■ Elaboração de Documentos da Assessoria de Disseminação para o pro-
cesso de trabalho: Base de dados Mapeamento Planos de Trabalho, Es-
quema do Plano de Trabalho da Disseminação, Diretrizes para Elaboração 

Sinopse de Pesquisa, Modelo para Elaboração do Plano de Trabalho e 
Instrumento para autoavaliação.

 ■ Elaboração de 13 vídeos web (com e sem som).

 ■ Elaboração de 4 sinopses de pesquisa (além das 11 em processo de fina-
lização).

Meta 2: Portfólio dos resultados da Rede de Pesquisa aplicada em 
Políticas Públicas e Modelos de Atenção e Gestão à Saúde – Rede PMA

 ■ 17 reuniões de acompanhamento dos projetos de pesquisa e 2 reuniões 
gerais da Rede PMA.

 ■ Resultados:

 ■ artigos científicos, livro e capítulos de livro publicados e/ou elaborados; 

 ■ dissertações de mestrado concluídas; 

 ■ trabalhos de conclusão de residência multiprofissional concluídas; 

 ■ Projeto de tese de doutorado aprovado; 

 ■ infográficos e resumos executivos elaborados e distribuídos; 

 ■ eventos técnico-científicos produzidos (simpósio, encontros, tenda de 
educação popular, terreirada das residências em saúde, exposições 
fotográfica e artística); 

 ■ acervo de imagens fotográficas e desenhos livres em aquarela cons-
truído.

 ■ Produtos:

 ■ Levantamentos sobre Rede de Reprodução Humana Assistida no estado 
do Rio de Janeiro, das Condições de saúde de adolescentes privados 
de liberdade, da Avaliação do campo de práticas de profissionais da 

>> continuação

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, 
MODELOS DE ATENÇÃO E GESTÃO À SAÚDE (PMA) 58



equipe de referência da Estratégia de Saúde da Família e Sistematiza-
ção social e econômica de associações e famílias de crianças e adoles-
centes com três tipos de doenças raras.

 ■ Metodologias sobre transferência de cuidados da atenção especiali-
zada para a atenção básica, da carga de diabetes no Rio Grande do 
Sul, das visitas domiciliares pelos agentes comunitários de saúde, e 
sobre avaliação de estratégia em saúde (TARV HIV).

 ■ Diretrizes clínicas sobre linha de cuidado para três malformações cirúr-
gicas e manejo de dor em recém-nascidos nos serviços hospitalares.

 ■ Mapas de georreferenciamento das peregrinações de gestantes no 
Brasil e transferências.

 ■ Modelos sobre o cuidado do consultório na rua na cidade do Rio de 
Janeiro, da vigilância alimentar e nutricional em Minas Gerais, sobre 
atenção à população LGBT, e de gestão para diagnóstico de doença rara.

 ■ Protótipo de aplicativo de teleinspeção de serviços de bancos de leite  
para o Brasil.

 ■ Modelos educacionais sobre portfólio de práticas de saúde mental 
para atenção básica no Brasil, sobre perfil de competências dos agen-
tes comunitários de saúde do Ceará, sobre processo formativo de 
saúde mental e educação permanente para profissionais de saúde em 
qualidade do cuidado obstétrico.

Meta 3: Portfólio dos resultados do Edital Fiocruz/Fundo Newton/British 
Council Zika Impactos Sociais

 ■ 4 Relatórios Finais de Desenvolvimento das Pesquisas selecionadas pelo 
Edital (2016) Conjunto Fiocruz/Fundo Newton/British Council. 

Meta 4: Estruturação da Rede de pesquisa aplicada em Atenção Primária 
de Saúde – Rede APS

 ■ Elaboração e Divulgação do Edital para a comunidade Fiocruz na página 
do Programa PMA/VPPCB e Inova/VPPIS.

Meta 5: Modelo de gestão dos projetos de pesquisa do Programa PMA

 ■ E-mailing: comunicação interna com os 335 membros das Redes de Pesqui-
sa Aplicada do PMA – coordenadores, assistentes de pesquisa, parceiros.

 ■ Articulação intra e internunidades da Fiocruz e entre Fiocruz e institui-
ções acadêmicas externas: divulgação e amplo debate com pesquisado-
res do ICC/Fiocruz, da Rede APS da Abrasco, do IDEC, com a diretoria 
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e pesquisadores do Escritório Regional da Fiocruz no Ceará, diretoria e 
pesquisadores do IGM e Cidacs na Bahia.

 ■ Parcerias estabelecidas no âmbito da Fiocruz: 

 ■ VPEIC – Ciência Aberta e Participação no GT “Avaliação do Impacto das 
Pesquisas” do Observatório em Ciência, Tecnologia Inovação em Saúde; 

 ■ VPPIS – Editais Inova; 

 ■ Presidência: Escritório de Projetos e Rede Zika Ciências Sociais – Com-
partilhamento de experiências de gestão de Rede de Pesquisa.

 ■ Sistematização de Instrumentos Internacionais.

 ■ Modelo de gestão financeira dos projetos centralizada com 100% de exe-
cução as solicitações dos coordenadores de pesquisa efetivadas nas ru-
bricas PJ, RPA, PF, Material de Consumo, Passagens e Diárias.

 ■ Incentivo e articulação para a interlocução entre os recursos humanos 
que atuam nas pesquisas: 70 Bolsistas Fiotec (período de 1 mês a 12 me-
ses em 2019, dos quais 71 nível superior e 9 de nível médio). E ainda, a 
incorporação de alunos de pós-graduação (mestrados acadêmico e pro-
fissional).

EVENTUAIS PROBLEMAS DE EXECUÇÃO 
 ■ Pouca tradição do gestor de demandar produtos para academia o que 

trouxe desafios para o desenvolvimento das pesquisas do SUS que estão 
se readequando para uma melhor aproximação com os interlocutores 
das pesquisas.

 ■ Pouca tradição da academia em propor e desenvolver pesquisas com 
produtos aplicáveis às políticas públicas que estimulou a coordenação 

do PMA a abrir nova frente de trabalho na disseminação dos resultados 
das pesquisas.

 ■ Escassez de ferramentas de monitoramento de projetos que acompa-
nhem a discussão sobre produtos de pesquisa e seus impactos para a 
sociedade.

 ■ Pouca cultura colaborativa (tanto acadêmica quanto financeira) entre os 
pesquisadores das Redes ou Grupos de Pesquisa.

 ■ Escassez de ferramentas de comunicação entre gestão da Rede e os pes-
quisadores.

 ■ Deficiência e atraso na Comunicação Institucional: equalizar os fluxos 
entre as diferentes instâncias de comunicação e maior aporte estrutural 
para as estratégias comunicacionais.
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AÇÕES REALIZADAS PARA DIVULGAÇÃO 
DE RESULTADOS

 ■ Vídeos das pesquisas

INVESTIGAÇÃO SOBRE A SAÚDE 
DE ADOLESCENTES EM CONFLITO 
COM A LEI NO RIO DE JANEIRO

ANÁLISE DAS PRÁTICAS DAS 
EQUIPES DE CONSULTÓRIO 
NA RUA DO RIO DE JANEIRO

ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL NO 
BRASIL E ACESSO AO PARTO NAS 
MATERNIDADES DA REDE DO SUS

CAMPO DE PRÁTICAS 
PROFISSIONAIS E ACESSO AO 
CUIDADO NA ESTRATÉGIA SAÚDE 
DA FAMÍLIA NO CEARÁ

CONVERSA COM FAMILIARES 
DE CRIANÇAS COM DOENÇAS 
RARAS E A PROMOÇÃO DE 
SEU DIREITO À SAÚDE

AVALIAÇÃO PARA 
DESCENTRALIZAÇÃO DO 
TRATAMENTO ANTIRRETROVIRAL, 
PROJETO TARV-D

AVALIAÇÃO DA VIGILÂNCIA 
ALIMENTAR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
À SAÚDE EM MINAS GERAIS

TRANSFERÊNCIA DE CUIDADOS DE 
UM AMBULATÓRIO DE REFERÊNCIA 
PARA A ATENÇÃO BÁSICA

ELABORAÇÃO DE UM MODELO 
PARA LINHA DE CUIDADO PARA 
MALFORMAÇÕES CIRÚRGICAS 
NO PERÍODO NEONATAL

ANÁLISE DE IMPACTO 
ORÇAMENTÁRIO DE REDE DE 
ATENÇÃO EM REPRODUÇÃO 
HUMANA ASSISTIDA

ABORDAGENS PSICOSSOCIAIS E 
REDES TERRITORIAIS DE CUIDADO 
EM SAÚDE MENTAL NA APS

MANEJO DA DOR NO RECÉM- 
-NASCIDO DE RISCO

INCORPORAÇÃO DE 
TECNOLOGIAS MÓVEIS À 
ROTINA DE TRABALHO DOS 
AGENTES COMUNITÁRIOS 
DE SAÚDE NA BAHIA

 ■ Matérias jornalísticas relacionadas às pesquisas

“Portal de Boas Práticas do 
IFF/Fiocruz promove debate 
sobre infertilidade e direitos 
reprodutivos” – IFF/Fiocruz

“E quando a demanda é 
alcançar a gravidez?” – Portal 
de BOas Práticas em Saúde 
da Mulher, da Criança e 
do Adolescente

“Integração entre gestão e 
pesquisa a partir da 
avaliação participativa da 
Vigilância Alimentar e 
Nutricional em MG” – ENSP

“Iniciativas municipais 
reduzem casos de 
mortalidade materna 
e infantil” – Conasems

“INI celebra Dia da 
Visibilidade Trans debatendo 
respeito pela diversidade” – 
INI/Fiocruz

“Atenção à infertilidade na 
média complexidade” – 
Portal de Boas Práticas em 
Saúde da Mulher, da Criança 
e do Adolescente

“Seminário aborda cuidado 
compartilhado nos vários 
níveis do SUS” – IFF/Fiocruz

“Troca de saberes sobre 
gestão em saúde e vigilância 
alimentar e nutricional na 
microrregional de Pouso 
Alegre (MG)” – ENSP

“Mortalidade materna, um 
drama brasileiro” – O Globo

“Pesquisa sobre situação do 
diabetes no Brasil é 
apresentada no Conass” – 
Conass
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https://www.youtube.com/watch?v=E6TRC-i39KI&list=PLQ_83_lsoGE7kKcfFa0cI6oXh_Rl2n6bZ&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=GEs07C4IqTg&list=PLQ_83_lsoGE7kKcfFa0cI6oXh_Rl2n6bZ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=-5fUVAEH8X4&list=PLQ_83_lsoGE7kKcfFa0cI6oXh_Rl2n6bZ&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=GG0QU05vVXo&list=PLQ_83_lsoGE7kKcfFa0cI6oXh_Rl2n6bZ&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=adiVU2Yk2-A&list=PLQ_83_lsoGE7kKcfFa0cI6oXh_Rl2n6bZ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=DXgqZMBaVWg&list=PLQ_83_lsoGE7kKcfFa0cI6oXh_Rl2n6bZ&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=_Zwg3rxa2Lc&list=PLQ_83_lsoGE7kKcfFa0cI6oXh_Rl2n6bZ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=oqAvyV1Y19U&list=PLQ_83_lsoGE7kKcfFa0cI6oXh_Rl2n6bZ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=SVjg_ZtlDVM&list=PLQ_83_lsoGE7kKcfFa0cI6oXh_Rl2n6bZ&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=ELHXwJ4TZbY&list=PLQ_83_lsoGE7kKcfFa0cI6oXh_Rl2n6bZ&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=6hqf6Gx2koM&list=PLQ_83_lsoGE7kKcfFa0cI6oXh_Rl2n6bZ&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=A4JL8GuU3Ik&list=PLQ_83_lsoGE7kKcfFa0cI6oXh_Rl2n6bZ&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=uDxxc2JT3uY&list=PLQ_83_lsoGE7kKcfFa0cI6oXh_Rl2n6bZ&index=7
http://www.iff.fiocruz.br/index.php/8-noticias/628-infertilidadevideoconf
http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/17-10-2019-e-quando-a-demanda-e-de-alcancar-a-gravidez
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/47362
https://www.conasems.org.br/iniciativas-municipais-reduzem-casos-de-mortalidade-materna-e-infantil
https://www.ini.fiocruz.br/ini-celebra-dia-da-visibilidade-trans-debatendo-respeito-pela-diversidade
http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/especialista/atencao-a-infertilidade-na-media-complexidade/
http://www.iff.fiocruz.br/index.php/8-noticias/631-seminariocompartilhado
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/47695
https://oglobo.globo.com/opiniao/artigo-mortalidade-materna-um-drama-brasileiro-23703569
http://www.conass.org.br/pesquisa-sobre-situacao-do-diabetes-no-brasil-e-apresentada-no-conass


 ■ Participação em eventos

 ■ 1a Oficina do Comitê Gestor APS – Inovação para APS forte no SUS; 

 ■ Seminário Nacional BR Cidades; 

 ■ 8o Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas da Abrasco; 

 ■ Encontro Regional de Saúde do Nordeste para discussão do novo mo-
delo do SUS a partir da mudança na APS; 

 ■ 16a edição da Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em 
Epi demiologia, Prevenção e Controle de Doenças (Expoepi).

 ■ Distribuição de materiais impressos: aos parceiros e interessados em 
conhecer o Programa PMA (portfólios, livros, marcadores de livro).

 ■ Organização de eventos

 ■ 5a Reunião Geral da Rede PMA (12 de março).

 ■ 1a Oficina de Trabalho: Disseminação das pesquisas do Programa de 
Políticas Públicas, Modelos de Atenção e Gestão à Saúde, da Vice-Pre-
sidência de Pesquisa e Coleções Biológicas (3 e 4 de abril).

 ■ Seminário Advocacy: O que é? Como se faz? Experiências na saúde 
pública e impactos no uso dos resultados das pesquisas científicas 
(27 de maio).

 ■ 6a Reunião Geral da Rede PMA (28 de maio).

 ■ 2a Oficina de Trabalho: Transformando suas evidências científicas em 
informações estratégicas: argumentos e roteiros para peças de disse-
minação no âmbito do PMA (22 de agosto).

 ■ Sinopses das pesquisas

ESTRUTURAÇÃO E AVALIAÇÃO DE 
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO DE 
REDE DE ATENÇÃO EM 
REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA 
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O PAPEL DA VIGILÂNCIA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
NA GESTÃO DA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
COM DOENÇAS RARAS: REDES, 
CUSTO FAMILIAR E ATENÇÃO 
INTEGRAL À SAÚDE

TRANSFERÊNCIA DE 
CUIDADOS DE UM AMBULATÓRIO 
DE REFERÊNCIA PARA A 
ATENÇÃO BÁSICA

LINK

LINK

 ■ Cartilha Transferência do  
Cuidado entre os Níveis  
da Atenção à Saúde. 

 ■ Interface com a comunicação social da presidência 
Fiocruz: Programa PMA no Portal Fiocruz com publicação 
de documentos e mídias sociais institucionais.
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https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/sinopse_reprod_humana_.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/sinopse_vigilancia_alimentar_.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/sinopse_doencas_raras_.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/sinopse_tranf.cuidados_2pg_.pdf
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/33396/4/Cartilha_Transfer%C3%AAncia%20de%20Cuidados%20Agosto%2019.pdf
https://portal.fiocruz.br/politicas-publicas-e-modelos-de-atencao-saude
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/33396/4/Cartilha_Transfer%C3%AAncia%20de%20Cuidados%20Agosto%2019.pdf
https://portal.fiocruz.br/politicas-publicas-e-modelos-de-atencao-saude


DESAFIOS PARA 2020
 ■ Atualizar os atores estratégicos (redes, instituições, grupos e pesquisa-

dores líderes) na área de políticas públicas de saúde (CNPq).

 ■ Mapear os pesquisadores que trabalham com políticas públicas em saú-
de (Fiocruz).

 ■ Agrupar por grandes áreas de políticas públicas em saúde (atenção pri-
mária – Estratégia de Saúde da Família, territorialidades, atenção secun-
dária e atenção terciária).

 ■ Articular com o grupo de trabalho da Abrasco.

 ■ Incentivar a participação em editais nacionais e internacionais por área 
de políticas públicas.

 ■ Disseminar os resultados das pesquisas PMA (formação da rede de assis-
tentes de disseminação dos resultados de pesquisa).

 ■ Visibilizar institucionalmente uma Rede de pesquisa aplicada em políti-
cas públicas em saúde da Fiocruz – Rede PMA (uso das ferramentas co-
municacionais).
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 ■ participação do Programa em reuniões institucionais e eventos para di-
vulgação e busca de parcerias;

 ■ elaboração do relatório para avaliação dos 12 primeiros meses dos pro-
jetos;

 ■ desenvolvimento do relatório e sistema informatizado;

 ■ abertura do preenchimento dos relatórios pelos coordenadores de pro-
jetos;

 ■ apoio aos projetos Inova de desenvolvimento regional (Unidades e escri-
tórios);

 ■ planejamento do I Simpósio do Programa Inova Fiocruz.

PROGRAMA INOVA 
FIOCRUZ
Os editais Geração de Conhecimento e Geração de Conhecimento – Novos Ta-
lentos são voltados para área da pesquisa básica da Fiocruz e integram o Pro-
grama Inova Fiocruz.

Após etapa de seleção, a Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Bioló-
gicas realizou a divulgação dos resultados dos projetos selecionados atra-
vés do Portal Fiocruz.

De um total de 298 propostas de projetos recebidas, foram selecionados 
104 projetos no edital Geração de Conhecimento e 57 projetos no edital 
Novos Talentos. 

Cada coordenador recebeu o valor referente a 50% do orçamento apro-
vado através de sub-rubrica em seu nome, que foram liberados pela Fiotec 
a partir de 14 de fevereiro.

Ao longo de 2019 os projetos foram acompanhados pelo Comitê Gestor 
das Chamadas, por meio de visitas às Unidades de Pesquisa.

Ao longo do ano de 2019 realizamos as seguintes atividades:

 ■ implementação e acompanhamento dos projetos aprovados nos editais 
lançados em 2018;

 ■ visita as Unidades e escritórios da Fiocruz para acompanhamento dos 
projetos;
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PROGRAMA INOVA FIOCRUZ – INOVA LABS
O programa Inova Labs foi lançado em junho de 2019 e tem por objetivo o for-
talecimento do setor de saúde pública por meio da criação de uma nova gera-
ção de pesquisadores-empreendedores, busca estimular a criação e acelerar o 
desenvolvimento de ideias de negócio e de empresas startups na área de saú-
de humana que estejam alinhadas aos objetivos e estratégias de pesquisa e 
inovação da Fiocruz e do DECIT/SCTIE/MS.

O programa é uma iniciativa da Fiocruz, Biominas Brasil e do DECIT e está 
focado na pré-aceleração dos projetos, que consiste em uma imersão em-
preendedora de até 10 semanas que oferece suporte na construção de es-
tratégias adequadas para a inserção de uma nova solução (produto/
processo/serviço/sistema) no mercado e o desenvolvimento de habilidades 
empreendedoras da equipe.

As inscrições foram realizadas de junho a agosto. No mês de agosto reali-
zamos a seleção das equipes e divulgação do resultado das equipes selecio-
nadas. Esta primeira chamada destinou-se a projetos das áreas de oncologia 
e emergências sanitárias.

Foram selecionadas 21 equipes (projetos) que passaram pela capacitação, 
e ao final de 10 semanas as 8 equipes com melhor desempenho se apresen-
taram no Café com Inovação (Demoday) que foi realizado em 12 de novembro.

Concomitantemente, a partir do mês de outubro foi lançada a chamada 
para a segunda rodada que ampliou as áreas de pesquisa para oncologia, 
emergências sanitárias e doenças emergentes. Além disso a segunda cha-
mada permitiu a inclusão dos alunos de pós-graduação nas equipes.

A etapa de seleção e divulgação do resultado da seleção da segunda ro-
dada foi realizada em dezembro de 2019 e foram selecionadas também 
21 equipes.
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