


campanha de redução e cons-
cientização do uso de copos

plásticos descartáveis, promovida na
Coordenação-Geral de Infraestrutura
dos Campi (Cogic), surtiu efeito posi-
tivo e reduziu o consumo em 64% no
período de 2014 a 2018. A primeira
campanha interna ocorreu em 2015,
com distribuição de canecas de fibra
de coco aos profissionais administra-
tivos e garrafinhas reutilizáveis aos tra-
balhadores de campo. Foram compar-
tilhadas informações de sensibilização
de forma digital e em banners espa-
lhados pela unidade. Nos anos seguin-
tes, em 2016 e 2017, a ação teve con-
tinuidade com orientações mensais
por e-mail, nos murais e bebedouros,
que incentivavam a redução do uso
do copo plástico descartável e infor-
mava dados ambientais sobre consu-
mo de plástico.

Em 2018, houve uma reformula-
ção na campanha, principalmente
nas peças gráficas digitais de divul-

A gação. No fim do ano, a Coordena-
ção-Geral conseguiu um ganho real
no que se refere a economicidade e
sustentabilidade, com queda de 24%
na utilização de copos, entre 2017 e
2018. A ação é alinhada à Política de
Meio Ambiente e Qualidade da Co-
gic, que busca alcançar os princípios
de sustentabilidade no desenvolvi-
mento de suas atividades mitigando
os danos causados ao meio ambien-
te. Durante a campanha, ficou claro
que os lembretes fazem diferença.

O objetivo geral da campanha é
conscientizar as pessoas dos malefíci-
os da utilização de copo plástico des-
cartável e incentivar os colaborado-
res a adotar práticas sustentáveis ao
usar garrafas, canecas ou copos reuti-
lizáveis. “A questão cultural é a prin-
cipal dificuldade quando se inicia uma
atividade desse tipo, de readaptação
da rotina”, comenta Thays Carvalho,
profissional da área de Educação Am-
biental e umas das responsáveis pela

campanha, na Cogic. A Agenda Am-
biental da Administração Pública, a
A3P, incentiva o uso de copos e xíca-
ras de material durável

De acordo com o coordenador-
geral de Infraestrutura dos Campi,
Pierre Chagnon, as campanhas re-
lacionadas à sustentabilidade fa-
zem-nos refletir sobre os hábitos,
como estes afetam o meio ambien-
te e como pequenas mudanças po-
dem apoiar a preservação dos re-
cursos naturais. “É muito gratifican-
te ver os profissionais chegando nas
reuniões com as próprias garrafas
ou copos, tendo essa consciência
no cotidiano da unidade, e perce-
ber sua mudança de comportamen-
to”, ressalta.  Para 2019, a Cogic está
estudando a possibilidade de com-
pra de copos de papel ou de plásti-
co biodegradável para utilização
apenas de visitantes e em alguns
eventos, extinguindo os copos plás-
ticos descartáveis.

Arte: Eddie Souza
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ortear as atividades de pesqui-
sa, desenvolvimento tecnoló-

gico, gestão, produção, assistência e
educação. Estes são alguns dos obje-
tivos da Política de Inovação da Fio-
cruz, documento  elaborado a partir
dos benefícios previsto na Lei de Ino-
vação (10.973/2004), que aponta ca-
minhos para a atuação da Fundação
em fomento, indução, articulação e
cooperação. Resultado do trabalho
conjunto e de construção coletiva
entre as unidades, a Política represen-
ta um consenso institucional de gran-
de relevância nas atividades de ciên-
cia, tecnologia e inovação.

Após ser publicada em Portaria da
Presidência no dia 17 de outubro de
2018, a Vice-Presidência de Produção
e Inovação em Saúde (VPPIS) lida,
agora, com os desdobramentos da
Política de Inovação na elaboração de
suas normativas. Participam do pro-
cesso equipes de áreas estratégicas,

N como as demais vice-presidências,
unidades associadas à produção e gru-
pos que trabalham com o debate so-
bre a propriedade intelectual, como é
o caso da Coordenação de Gestão Tec-
nológica (Gestec/VPPIS).

De acordo com o vice-presidente
de Produção e Inovação em Saúde,
Marco Krieger, nos próximos meses
o desafio será se apropriar do traba-
lho realizado. Segundo ele, é impor-
tante “mudar a cultura interna da Fio-
cruz para utilizar estas ferramentas,
visando aprofundar os benefícios que
essas alternativas aos procedimentos
legais podem trazer ao nosso sistema
de ciência, tecnologia e inovação.”

Normativas
em andamento
A Política dá respaldo legal aos

avanços em diversas frentes de traba-
lho. Prestação de serviços, comparti-

lhamento de laboratórios, transferên-
cia de tecnologia, promoção do em-
preendedorismo científico e tecnoló-
gico, gestão da propriedade intelec-
tual, são algumas das oportunidades
que a Lei de Inovação prevê, possibi-
litando o aperfeiçoamento daquilo
que, hoje, já é realizado na Fiocruz.

O gerente, Daniel Bartha, da
área de transferência de tecnologia
da Gestec e participante do grupo
de trabalho, afirma que são muitas
as oportunidades. Para isso, normas
específicas estão sendo formuladas.
Esta é também uma forma de man-
ter o investimento na Fundação
partir dos benefícios da Lei, já que,
segundo a Política, “a Fiocruz deve
internalizar as oportunidades ofe-
recidas pela Lei de Inovação que se
conectem com os princípios insti-
tucionais, e ao mesmo tempo, favo-
reçam a criação de ambiente insti-
tucional pró-inovação e das coor-

denações nacionais e internacionais
em pesquisa e inovação.”

“Prestar serviço, por exem-
plo, mostra que a instituição está
sendo eficiente e fazendo uma boa
gestão, utilizando os recursos que
possui e não os deixando ociosos.
Os laboratórios que não estão
tendo muito uso em determina-
do momento, podem prestar ser-
viço com amparo institucional”,
diz Daniel Bartha.

As normativas que estão em fase
de consolidação são referentes à pres-
tação de serviços, ao compartilha-
mento de laboratório e à transferên-
cia de tecnologia. “Nos próximos me-
ses teremos portarias específicas para
tratamento destas ações relacionadas
aos artigos que dizem respeito ao Mar-
co Legal de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação tratado na nossa política de ins-
titucional de inovação”, garante San-
dra Soares, assessora da VPPIS.
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troca de experiência profis-
sional e o compartilhamento

de conhecimento motivaram 39 gru-
pos de pesquisa da Fiocruz, de dife-
rentes estados, a se reunirem na Rede
Fiocruz de Pesquisa Clínica (RFPC).
O objetivo desta iniciativa da Vice-
Presidência de Pesquisa e Coleções
Biológicas (VPPCB) é fortalecer o de-
senvolvimento de projetos com se-
res humanos. Criada em 2012, a RFPC
soma parcerias internas e externas,
nacionais e internacionais para am-
pliar a formação e a capacitação em
pesquisa clínica. Também contribui
para a definição de diretrizes nacio-
nais relacionadas à bioética e à pes-
quisa envolvendo pessoas.

“Acreditamos que o caminho da
construção do saber precisa ser cole-
tivo para desenvolvermos projetos de
pesquisa com entregas de alta quali-
dade para a saúde, pois a garantia de
progresso passa pela melhoria da co-
municação entre diferentes unidades
para consolidar a cadeia produtiva de
medicamentos, kits diagnósticos e va-
cinas, por exemplo”, afirma a gerente
de projetos da Plataforma de Pesqui-
sa Clínica da VPPCB, Karla Gram.

Para fazer parte da RFPC, o lí-
der do grupo de pesquisa, servidor
da Fiocruz, solicita o credencia-
mento e compromete-se a capaci-
tar a equipe, periodicamente, em
Boas Práticas Clínicas. Cabe a ele
participar dos encontros anuais,
quando são realizadas oficinas de
treinamento, mesas redondas e pa-
lestras sobre temas atuais e relevan-
tes da área da pesquisa clínica.

“Nos últimos anos, tenho visto
uma ampliação da atuação da Rede
na monitoria e como apoio consulti-
vo na realização de projetos de pes-
quisa clínica, além da viabilização da
realização de editais para o fomento
de novos estudos clínicos”, conta a

A vice-líder do Grupo de Pesquisa Clí-
nica Fiocruz em Tuberculose, Theo-
lis Bessa, do Instituto Gonçalo Muniz
(IGM/Fiocruz Bahia). Vários proje-
tos de pesquisa do Instituto foram
beneficiados e estão em andamento.

O primeiro contato da pesquisa-
dora com a Rede foi decorrente de
um levantamento institucional dos
grupos de pesquisa que estavam atu-
ando ou tinham experiência em pes-
quisas clínicas, adotando uma defi-
nição ampla do termo, de forma a
abarcar também os estudos observa-
cionais. Theolis incentiva a adesão de
novos participantes. “Em particular,
os grupos pequenos em consolidação
podem se beneficiar amplamente
para aumentar a sua expertise e en-
contrar na rede um catalisador de
novas parcerias”, afirma.

Desde a sua criação, a RFPC já
realizou sete encontros anuais discu-
tindo diferentes temas dentro das
áreas transversais da pesquisa clíni-
ca e com participação de órgãos de
relevância nacional, como Instituto
Nacional de Câncer (Inca), a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa), Medicamentos para Doenças
Negligenciadas, (DNDi- em inglês) e
Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações.

A coordenadora da Assessoria
Clínica de Bio-Manguinhos (Asclin),
Maria de Lourdes de Sousa Maia, faz
parte da Rede e acredita na impor-
tância da participação colaborati-
va. “Nossa prioridade é trabalhar
para que a Fiocruz desen-
volva e possa consolidar
a integração entre suas di-
versas áreas, de forma que
haja alinhamento desde a
pesquisa básica, com a
missão de atender às ne-
cessidades da população
brasileira”, afirma.
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 assar uma temporada estu-
dando em outro país é, sem

dúvida, uma experiência enriquece-
dora, mas, ao mesmo tempo, fonte
de muita ansiedade e inquietação,
devido às dificuldades para se adap-
tar a um lugar diferente. Pensando
em facilitar o processo de adaptação
de alunos provenientes de outros
países que chegam ao Instituto René
Rachou (IRR/Fiocruz Minas), a Co-
missão de Internacionalização (Co-
minter) do IRR criou o Programa
Madrinha/Padrinho Internacional.
A ideia é ter uma pessoa que, de for-
ma voluntária, acolha e acompanhe
o estudante recém-chegado duran-
te a estada dele na unidade.

“É uma forma de fazer com
que a pessoa que está de outro
país tenha um ponto de apoio e
possa se sentir mais acolhida
nessa fase de adaptações. Além
de apresentar e esclarecer dúvi-
das sobre a Fiocruz e as ativida-
des do IRR, o padrinho ou ma-
drinha auxilia, por exemplo, com
orientações sobre questões bu-
rocráticas, como visto e aluguel
de imóvel, sobre mobilidade ou
sobre a vida em Belo Horizonte”,
explica a pesquisadora Rafaella
Fortini Grenfell, coordenadora
da Cominter.

Um cadastramento de candi-
datos a padrinho ou madrinha foi
realizado no fim do ano passado.
Puderam se inscrever pessoas
com qualquer tipo de vínculo
com a instituição, como servido-
res,  bolsistas e terceirizados,
permitindo constituir um banco
de voluntários bastante variado.
Nessa chamada, também foi di-
vulgado o país de origem de es-
tudantes que iniciariam ativida-
des no Instituto já no primeiro
semestre de 2019.

“Recebemos muitas inscrições.
Para selecionar os candidatos, um
dos critérios adotados foi o idio-
ma, optando por voluntários com
domínio da língua praticada no país
de origem da pessoa a ser recebi-
da”, afirma Aldo Venâncio, da Co-
missão de Internacionalização.

Primeira aluna

A estudante francesa Jeanne
Pioline, do Instituto Pasteur, é a
primeira a ser recepcionada pelo
programa do IRR. A aluna che-
gou no dia 28 de dezembro de
2018 e está sendo apadrinhada
pelo pesquisador Alexandre Ma-
chado, do Grupo de Imunologia
de Doenças Virais.

“Fui recebida pelo Alexandre
já no aeroporto e foi muito bom
ter esse apoio logo na chegada.
Ele me deu informações sobre a
cidade e se colocou à disposição.
Todos por aqui estão sendo mui-
to atenciosos e só tenho a agra-
decer”, afirma Jeanne. Ex-douto-
rando do Instituto Pasteur, Ale-
xandre explica que se candidatou
ao programa como forma de re-
tribuir o apoio recebido na Fran-
ça durante o período em que mo-
rou no país para fazer doutorado.

“Tenho uma relação de amiza-
de com a França. Na época do dou-
torado, tive ajuda de um estudan-
te que me acolheu e ajudou a re-
solver questões de ordem prática.
Essa experiência foi importante
para minha vida e, por isso, parti-
cipar desse programa é uma forma
de reconhecer e agradecer o que
fizeram por mim”, destaca.

A próxima estudante será Chloé
Rosa-Teijeiro, da Université de
Montréal, no Canadá. Ela terá o
acompanhamento da analista de

gestão em saúde An-
dréa Silva, da Secreta-
ria Acadêmica. Com
previsão de chegada
para maio, Chloé, que
tem o francês como
primeiro idioma, já
vem recebendo a
atenção da madri-
nha Andréa.

“Estamos trocan-
do e-mails  e já foi
possível esclarecer
várias dúvidas. Mo-
rei em Lyon, na Fran-
ça, e sei das dificul-
dades de chegar e
viver em um país
diferente. Foi por
isso que me inscre-
vi no programa e
minha expectati-
va é poder ajudar
a tornar a vida
dela mais sim-
ples por aqui”,
diz Andréa.

A intenção da
Cominter é abrir
o cadastramento
de voluntários a pa-
drinho ou madrinha anu-
almente. Sempre que a
Fiocruz Minas for rece-
ber pessoas de ou-
tros países, o ban-
co será consultado.
“Acreditamos que o
número de candida-
tos aumente a cada
ano. É uma oportuni-
dade que as pessoas
terão de praticar o idi-
oma e vivenciar uma
troca cultural, experi-
ência que, certamente,
só tem a acrescentar”,
destaca Rafaella.

P

Foto: Juliana Albuquerque
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ireitos civis e sociais ao al-
cance de trabalhadores e

usuários dos serviços da Fiocruz,
e de moradores de Manguinhos,
Maré e Jacarezinho. Esse é o obje-
tivo do programa Justiça Itineran-
te, que chegou ao Campus Mangui-
nhos em maio de 2018. A ação é
uma parceria entre o Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janei-
ro e a Presidência da Fundação. Até
janeiro deste ano, foram realizados
2.209 atendimentos. “Nem todos
sabem, mas trabalhadores da Fio-
cruz que recebem até três salários

D mínimos podem acessar integral-
mente os serviços do programa”,
informou Leonídio Madureira, co-
ordenador da Cooperação Social
da Presidência.

Em um ônibus, um juiz e repre-
sentantes do Ministério Público e
da Defensoria Pública prestam ser-
viços. Retificação do registro ci-
vil, gratuidade para segunda via
de identidade, certidão de estado
civil e concessão de pensão ali-
mentícia são alguns deles. Nos
dias de atendimento, o transpor-
te interno da Fiocruz sai do pon-

Escola Politécnica de
Saúde Joaquim Venân-

cio (EPSJV) abre inscrições, de
2 a 21 de maio de 2019, para o
curso de Especialização técnica
de nível médio em mamografia,
destinado a técnicos em radio-
logia. O ano letivo começa em 31
de julho de 2019. Além das au-
las na EPSJV, os alunos farão
estágio supervisionado em ins-
tituições públicas de saúde.

O objetivo do curso é respon-

A der à demanda nacional de pro-
fissionais nesta área, em especi-
al na rede pública de atendimen-
to a população, com ênfase nos
riscos ocupacionais, na saúde
coletiva e na política de atenção
básica para mulheres na preven-
ção do câncer de mama.

O curso tem carga horária de
300 horas e está dividido em sete
eixos, que trabalham os temas
Políticas de Saúde Pública; Ana-
tomia e Fisiologia da Mama; Saú-
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to de ônibus em frente ao Conjun-
to Esperança, na Maré (Avenida
Brasil, nº 4.036) de hora em hora,
em direção ao posto de atendi-
mento, partir das 9h.

De lá para cá, a iniciativa acu-
mula histórias de transformação de
vidas, como o caso de Biancka Fer-
nandes, do Instituto Nacional de
Infectologia Evandro Chagas (INI),
mulher trans que conseguiu incluir
o nome social nos seus documen-
tos de forma simples e ágil. “O pro-
jeto representa um passo muito
importante na construção de es-

paços de cidadania fortalecendo
uma cultura institucional na pers-
pectiva dos direitos humanos”,
afirmou Maria Helena Barros de
Oliveira, chefe do Departamento
de Direitos Humanos, Saúde e Di-
versidade Cultural, da Escola Na-
cional de Saúde Pública Sergio
Arouca (DIHS/Ensp).

A Cooperação Social da Presi-
dência e o DIHS coordenam a ini-
ciativa, que conta com apoio da
Coordenação Geral de Infraestru-
tura dos Campi (Cogic), da Ensp e
de outras unidades.

de do Trabalhador e Sistemas e
Gerenciamento para a Qualidade.
A especialização destina-se a
profissionais técnicos em radio-
logia, preferencialmente a mulhe-
res e que atuem em serviços de
diagnóstico por imagem e aten-
dam na rede pública de saúde.

Com uma formação feita ma-
joritariamente por instituições
privadas, os profissionais de radi-
ologia exercem importantes fun-
ções no Sistema Único de Saúde

(SUS), pois são os responsáveis,
por exemplo, pela realização de
exames radiográficos e a prepara-
ção de pacientes que vão se sub-
meter a mamografias, tomografi-
as computadorizadas, ressonânci-
as magnéticas e ultrassonografias.
A EPSJV oferece diversos cursos
na área de radiologia por reconhe-
cer a importância de uma forma-
ção pública mais alinhada aos
princípios e diretrizes do SUS para
esses profissionais.



m setembro de 2017, a Fio-
cruz iniciou a implementação

do Módulo de Requerimento do Sis-
tema de Gestão de Pessoas do Gover-
no Federal (Sigepe) para preenchi-
mento de formulários de solicitação,
anexação de documentos externos e
toda a comunicação entre o servidor
e sua unidade de lotação. Todavia,
muitos ainda têm dúvida sobre sua
utilização e acesso. Somado a essa
questão, em 2018 o fluxo de requeri-
mentos por este módulo ganhou mais
volume, com a adesão de novos pro-
cedimentos, como explica o chefe do
Departamento de Administração em
Recursos Humanos (DARH/Cogepe),
Fernando Cavalcante,

O gestor explica que a mudança
traz ganhos para o servidor, fortale-
ce o Sistema de Gestão de Pessoas da
Fiocruz e dá mais segurança ao pro-
cesso, reduzindo chances de extra-
vios de documentos decorrentes do
arquivamento manual. “A implanta-

E

 Linha Direta 35  |  7

ção do módulo conferiu maior cele-
ridade ao processo, dada sua trami-
tação eletrônica, além de sua comu-
nicação com o sistema do Assenta-
mento Funcional Digital, o que elimi-
na a necessidade de digitalização de
documentos pela área técnica”, des-
taca. Fernando indica também, como
outra vantagem do uso da tecnolo-
gia, a redução da necessidade de o
servidor se deslocar fisicamente para
sua unidade de gestão de pessoas.

Há vários requerimentos já dispo-
níveis e outros serão adicionados gra-
dativamente ao sistema. Enquanto
não são incluídos, os demais requeri-
mentos do servidor deverão ser pre-
enchidos manualmente por meio dos
formulários disponibilizados pela Co-
gepe no site do Manual do Servidor
da Fiocruz (www.cogepe.fiocruz.br/
manual). Em caso de dúvidas sobre
algum dos procedimentos funcionais,
consulte o Serviço de Gestão de Pes-
soas da sua unidade.



uem vê o pequeno Enzo Gabriel correndo de um lado
para o outro da casa não imagina que mais da metade
da vida do garoto de apenas 3 anos se passou numa

unidade hospitalar. Com estabilidade clínica, só depois da do-
ação de um respirador mecânico à família o pequeno pôde
receber alta da Enfermaria da Pediatria do Instituto Nacio-
nal de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fer-
nandes Figueira (IFF). Hoje, Enzo tem a companhia da mãe,
Amanda Nunes da Silva, e do pai, que não conseguia ficar
muito tempo com o filho por causa do trabalho.

Por  Leonardo Azevedo

Q
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“Não tem como descrever a
bênção que é estar com o meu fi-
lho em casa, bem de saúde, junto
da gente”, diz, emocionada, a mãe
do menino, que deixou o empre-
go para acompanhá-lo no hospi-
tal. Sem parentes na cidade –
Amanda e o marido vieram de João
Pessoa, na Paraíba –, a família con-
ta com a ajuda dos profissionais
do IFF e da amiga que conheceu
durante o período de internação,
sua vizinha em Queimados, na Bai-
xada Fluminense.

A compra do equipamento
para Enzo, que assim como outros
pacientes é dependente de uma
alta tecnologia, só foi possível gra-
ças a doações ao projeto De volta
pra casa. Essa história de solidari-
edade começou há oito anos, com
a mobilização de voluntários do
Núcleo de Apoio a Projetos Edu-
cacionais e Culturais (Napec/IFF),
coordenado pela pedagoga Maria
Magdalena Quaresemin de Olivei-
ra. Na época, a paciente Vitória
Karine já tinha estabilidade clíni-
ca para deixar o hospital, mas a
família não podia arcar com os
custos do aparelho que possibili-
taria a sua ida para casa.

Graças ao esforço dos voluntá-
rios e às doações recebidas pelo
Napec, a menina recebeu o apare-
lho e teve alta. “Nós começamos
pequenos e aos poucos fomos con-
quistando o nosso espaço, ganhan-
do novos parceiros. Hoje, não ape-
nas nossos colegas, mas muitas
pessoas conhecem de perto o nos-
so trabalho e entendem melhor
qual é o objetivo do projeto”, ex-
plica Maria Magdalena, ou Madá,
como é conhecida no Instituto.

Demanda

O projeto se fortaleceu e não
parou mais de crescer,  assim
como a demanda. Essa grande
rede de solidariedade ganhou
novos parceiros, como o Escri-
tório de Captação de Recursos
da Fiocruz. “Conseguimos de-
senvolver uma plataforma de
doação para pessoas físicas to-
talmente automatizada e des-

complicada. Hoje você conse-
gue de uma forma muito simples
se tornar doador permanente
dessa causa”, afirma o coorde-
nador do Escritório, Luis Fer-
nando Donadio. Segundo ele, o
objetivo é que, até 2020, nenhu-
ma criança com alta hospitalar
permaneça internada no IFF. 

São muitos os ‘guris’ e ‘gurias’
beneficiados pelo projeto. A falta de
políticas públicas que garantam o
acesso a ferramentas tecnológicas
necessárias para assegurar a conti-
nuidade do tratamento fora do am-
biente hospitalar impossibilita o re-
torno de muitos pacientes. Recor-
rer à Justiça para conseguir os equi-
pamentos também é uma alternati-
va difícil. Nesse contexto, o proje-
to De volta pra casa oferece uma
oportunidade importante para que
essas crianças possam crescer em
seu núcleo social e cultural.

Todas as crianças atendidas
pelo projeto recebem a assistência
domiciliar de profissionais de saú-
de. Enzo, por exemplo, é acompa-
nhado pela equipe do Programa de
Assistência Domiciliar Interdisci-
plinar (Padi) do IFF, coordenado
pelo médico Almiro Domiciano. O
grupo é formado por profissionais
de diferentes áreas, como psicolo-
gia, enfermagem, nutrição, fisiote-
rapia e serviço social.

Nas visitas é possível perce-
ber o carinho e o respeito que
as famílias nutrem por esses
trabalhadores. Os profissio-
nais algumas vezes se tor-
nam jogadores de do-
minó, montadores de
quebra-cabeça e con-
tadores de histórias.
São ‘tios’ e ‘tias’ que
contribuem para o de-
senvolvimento das rela-
ções afetivas e sociais des-
sas crianças, com uma as-
sistência multiprofissio-
nal humanizada. “Muitas
vezes precisamos im-
provisar, sempre res-
peitando a particulari-
dade de cada família e
o seu espaço”, relata
Almiro.
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Desospitalização
Compreender que esse

processo do adoecimento na
infância vai precisar percor-
rer um longo caminho, com
a necessidade de cuidados
especiais e idas e vindas no
sistema de saúde, são ele-
mentos muito importantes
a serem assimilados pelas
famílias. E o processo de
desospitalização vem para
assegurar que todo esse
percurso seja feito com
segurança, responsabili-
dade e eficiência. “Quan-
do a criança chegar em
casa, ela contará com
todo um plano já estabe-
lecido, elaborado desde
da internação no hospi-
tal”, explica a assistente
social e coordenadora da

Enfermaria da Pediatria do
IFF, Mariana Setúbal.

Ao contrário do que mui-
tos ainda acreditam, o lugar
de pessoas portadoras de do-
enças crônicas, como é o caso
das crianças atendidas pelo
Instituto, não deve ser so-
mente o hospital. “Em alguns
momentos, o lugar dessa cri-
ança é dentro da unidade de
saúde, pois ela precisa de cui-
dados hospitalares. Em ou-
tros momentos ela pode estar
em sua casa, desde que se te-
nha uma rede de saúde que
consiga assegurar a sua esta-
bilidade clínica e que dê todo
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o suporte necessário para ela e
para a família”, ressalta a pedia-
tra e também coordenadora da
Enfermaria da Pediatria do IFF,
Livia Menezes.

A maioria dessas famílias são de
classes sociais menos favorecidas,
com vulnerabilidades econômicas e
sociais. Uma série de fatores são ob-
servados antes dessas crianças vol-
tarem para casa. A acessibilidade e a
segurança do local, assim como a ga-
rantia de um sistema de energia elé-
trica legalizada para garantir o funci-
onamento dos aparelhos, por exem-
plo, são essenciais. “A complexidade
não se trata apenas do ponto de vista
social. É fazer da sua casa uma infra-
estrutura hospitalar, treinar o cuida-
dor para a necessidade de atendimen-
tos especiais. É preciso envolver a fa-
mília nesse processo”, reforça Livia.

Aconchego
Com 10 anos de idade, Davi mora

com o pai, a mãe e mais três irmãos
na Urca, zona sul do Rio de Janeiro.
É lá que ele encontra o carinho da
família, com quem tem a oportuni-
dade de conversar, brincar, compar-
tilhar as suas refeições e passar as
tardes assistindo TV, como conta a
mãe do garoto, Deolinda Paz Alvez.

“Saber que o pessoal tinha con-
seguido o cilindro de oxigênio para
ele foi maravilhoso, pois a gente não
tinha condições de pagar pelo apa-
relho”, relata Deolinda, que faz ques-
tão de agradecer a todas as pessoas
envolvidas no processo. “Sinto que
até o olhar do Davi é diferente de-
pois que ele veio para casa. O meu
filho voltou a conversar mais, está
mais disposto. No hospital ele fica-
va mais calado, mais frustrado, tal-
vez por ter passado muito tempo
lá”, enfatiza Deolinda.

Assim como Davi e Enzo, essas
crianças vão crescendo, vivencian-
do as descobertas e os desafios da vida
com a proteção da família e no lu-
gar em que mais se sentem à
vontade: em suas casas. “É você
perceber como nós, profissio-
nais do Sistema Único de Saúde, po-
demos contribuir positivamente na
vida de alguém e como o seu traba-
lho vai ganhando uma grande pro-
porção na vida dessas pessoas”, con-
clui Livia Menezes.



o início de cada ano acon-
tece aquele momento de

organização da casa, limpeza e
compra de novos itens de mate-
rial escolar e de trabalho. Ao se-
parar os materiais de escrita (ca-
netas, lápis, lapiseiras, marca-
textos, borrachas, apontadores,
entre outros) que não têm mais
utilidade, descarte corretamente
nos diversos pontos da institui-
ção, no Rio de Janeiro.

N

om direito a uma grande
festa e a ilustre presença

do gari Renato Sorriso, a comu-
nidade Sampaio Correia, na Colô-
nia Juliano Moreira, em Jacare-
paguá, Zona Oeste do Rio de Ja-
neiro, comemorou, no fim de
2018, a inauguração de uma nova
pracinha. O local passou por uma
transformação após esforço dos
moradores, já que a área estava
degradada e sendo utilizada para
acúmulo de lixo, entulho e galhos.

Por intermédio da equipe do
Núcleo de Convívio do Programa
de Desenvolvimento da Fiocruz
Mata Atlântica (PDCFMA), foi fei-
ta uma articulação com o projeto
Rio Novo Olhar, da Companhia
Municipal de Limpeza Urbana
(Comlurb), que revitaliza praças
na cidade a partir da mobilização
popular. Nessa parceria, a Fio-
cruz colaborou na elaboração do
projeto e os moradores organiza-
ram a arrecadação de recursos e
a compra das tintas para a pintu-
ra dos brinquedos e do muro em
frente à pracinha.

C Já a Comlurb foi responsável pelo
preparo do terreno, iluminação pú-
blica, pelos brinquedos de pneus,
plantio de mudas e pela pintura ar-
tística do muro com tema Mata Atlân-
tica. Também cedeu uma antiga gela-
deira customizada para guardar livros
infantis doados. Antes da inaugura-
ção, os moradores participaram de
diversas reuniões, que resultaram em
oficinas de compostagem para redu-
ção do lixo orgânico e restos de poda.

Novo espaço

A equipe do Programa também
está apoiando outra ação de mora-
dores para construção de uma pra-
ça ao lado do Hospital Municipal
Jurandyr Manfredini. O local, que
foi cedido pelo Instituto Municipal
de Assistência à Saúde Mental Ju-
liano Moreira, já é utilizado pela
Fiocruz para abrigar o projeto so-
cioambiental Coleta Seletiva Soli-
dária e Reciclagem do Óleo de Co-
zinha Residual, todas as quartas-
feiras. A ideia é que espaço tenha
várias tecnologias sociais.

Por  Talita Barroco

12  |  Linha Direta 35



aúde urbana e ambiental para
crianças de forma lúdica. Essa

é a proposta do Clubinho da Mata,
promovido pelo Programa de Desen-
volvimento do Campus Fiocruz Mata
Atlântica (PDCFMA). A iniciativa re-
cebe a garotada de 5 a 11 anos que
mora nas comunidades da Colônia
Juliano Moreira e entorno, em Jaca-
repaguá, Zona Oeste do Rio de Janei-
ro, para diversas oficinas temáticas.
Em sua quarta edição, o programa
promete ter muitas novidades para
os participantes, mantendo o espíri-
to de cooperação de todas as equipes
no planejamento do processo.

“A motivação para a criação do
Clubinho foi a falta de atividades
para a criançada das comunidades
mais próximas ao campus e uma
busca de estratégias para sensibili-

zação das famílias em relação ao
lixo e ao combate a possíveis cria-
douros do mosquito da dengue.
Também foi realizado um planeja-
mento mensal com os trabalhado-
res do CFMA para ministrar as ofi-
cinas sobre outras temáticas liga-
das à saúde e ao meio ambiente”,
explicou a bióloga Juliana Maia, in-
tegrante do Núcleo de Convívio e
idealizadora do projeto.

Todas as equipes participaram
efetivamente do planejamento e con-
cepção de um programa piloto, que
abordasse de forma aprofundada e
sistemática a saúde urbana e ambi-
ental. Para as crianças, foram ofere-
cidas oficinas sobre cuidados pesso-
ais; relação entre saúde e o ambien-
te urbano; e experiências sensoriais
relacionadas à preservação do solo

e à Mata Atlântica no Horto Es-
cola. Também foi realizado

um pequeno fórum, a partir
de questões trazidas pelas

crianças. O objetivo foi es-
timular a curiosidade, a

participação e a in-
vestigação do terri-

tório, com muito
diálogo e traba-

lho em grupo.

S

Para o pedagogo Samuel
Pereira da Silva, o sucesso do
programa piloto foi a participa-
ção coletiva.  “As oficinas foram
distribuídas em formato de mó-
dulos, com temas previamente
definidos com os colaboradores
do programa. Com isso, tivemos
uma resposta bastante positiva das
famílias”, disse. Outra novidade foi
a adaptação dos mesmos conteúdos
apresentados às crianças para seus
responsáveis. Eles também estive-
ram na organização de dois even-
tos para integração e celebração,
como a Festa Junina e a Natalina,
no encerramento das atividades.

Uma das mais atuantes é a dona
de casa Marli da Conceição Lima,
de 67 anos, avó de Nicole da Con-
ceição Pessoa, de 9 anos. “Minha
neta aprendeu muita coisa. Chega
em casa e sempre vem contando
as novidades. Ficou mais respon-
sável com a higiene, limpeza, ali-
mentação e até com o horário.
Pena que meu outro neto ainda não
tem idade para ir, mas quero mui-
to que ele participe também”, afir-
mou. Nicole não vê a hora de vol-
tar às oficinas. “Fico sempre fe-
liz quando é o dia do Clubinho.
Estudo de manhã e fico só es-
perando a hora de ir encon-
trar todo mundo para apren-
der coisas novas”.

A responsável pelo Núcleo de
Convívio do campus, a psicóloga Flá-
via Soares, se mostra empolgada com
tudo que está sendo feito e planejado
para as oficinas de 2019. “A quarta
edição do Clubinho promete novida-
des. Uma delas é uma oficina na área
de comunicação e mídias que pode-
rá estimular ainda mais os participan-
tes a desenvolver e expressar um
olhar reflexivo e propositivo em re-
lação ao território em que vivem. E
na área cultural, vamos buscar par-
cerias para ampliar vivências das fa-
mílias em museus e centros culturais
para além do território cotidiano, da
região de Jacarepaguá”, informou.

Os encontros do Clubinho da
Mata acontecem todas as quartas-
feiras nos espaços do Campus Fio-
cruz Mata Atlântica, durante o pe-
ríodo da tarde.

Fotos: Emerson Rocha
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om um aporte de 10 mi-
lhões do Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES), o conjunto de
edifícios históricos do início do
século 20 da Fiocruz vai passar
por uma série de transformações
que darão novas feições ao cam-
pus da instituição em Mangui-
nhos. Na primeira etapa do pro-
jeto, com duração de 24 meses, a
Cavalariça e o Pombal serão os
primeiros a passar por mudan-
ças. Para surpreender os senti-
dos, entreter e expor ideias de
maneira instigante ao público, os
espaços serão preparados para
proporcionar experiências lúdi-
cas aos visitantes.

O Pombal será transformado
em um amplo espaço de conví-
vio e lazer, onde serão ofereci-
das atividades educativas e cul-

turais baseadas na temática saú-
de, ambiente e sustentabilidade.
Além de servir como um ponto
de apoio às trilhas existentes no
campus, o local receberá módu-
los interativos para permitir ao
público explorar a natureza de
forma mais livre e autônoma. Se-
rão instaladas mesas e bancos ao
ar livre e feitas intervenções ex-
positivas que dialoguem com te-
mas sobre experimentação ani-
mal, história da edificação, uso
de pombos correios e história
ambiental do campus.

Já na Cavalariça, haverá no-
vas atividades de divulgação ci-
entífica baseadas no tema Com-
plexidade e Diversidade da Vida.
O local será preparado para rece-
ber uma exposição de longa du-
ração que abordará a temática da
saúde de forma ampliada, partin-

do do nível microscópico e pas-
sando pelas relações do homem
com o meio ambiente e com a so-
ciedade da qual faz parte. A mo-
dernização da Cavalariça incluiu
elementos cenográficos e atra-
ções interativas, multimídia, ilu-
minação cênica, além de acessi-
bilidade, sistemas prevenção a in-
cêndio e climatização.

Campus-parque

Toda a área de visitação públi-
ca do Campus Manguinhos será
reconfigurada. O circuito de visi-
tação, gerido pelo Museu da Vida
da Casa de Oswaldo Cruz, vai ser
ampliado em três vezes. Nas pró-
ximas etapas do plano, que será
executado em quatro fases, os de-
mais prédios também sofrerão in-
tervenções para aumentar a ofer-

C ta cultural e o fluxo de visitação,
entre os quais o Pavilhão do Reló-
gio e o Pavilhão Mourisco.

A iniciativa, que integra o Plano
de Requalificação do Núcleo Arqui-
tetônico e Histórico de Manguinhos
(NAHM), pretende conformar o es-
paço como um campus-parque,
cada vez mais integrado às necessi-
dades socioculturais do território
em que a Fiocruz está inserida, co-
locando-a em posição de destaque
no mapa cultural da cidade.

 “O campus já tem uma relação
muito viva e de diálogo com a popu-
lação em geral e com as comunida-
des vizinhas. A requalificação que
virá a partir do acordo com o BNDES
vai reforçar o caráter acolhedor des-
te espaço, de ser um lugar onde se
preserva a história e o patrimônio,
unindo assim o passado e o presente
da Fundação. É a Fiocruz de portas

Foto: Emerson RochaFotos: Acervo COC
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cada vez mais abertas a to-
dos”, afirma a presidente da
Fiocruz, Nísia Trindade Lima.

“A requalificação criará es-
paços de integração possibili-
tando maior apropriação des-
ses ambientes pelos funcioná-
rios e pela sociedade, além de
ampliar o acesso ao conheci-
mento produzido pela institui-
ção nas áreas da saúde e da
história, às atividades educa-
tivas e culturais, e à formação
profissional, com ações de
educação patrimonial e capa-
citação”, ressaltou Marcos
José de Araújo Pinheiro, vice-
diretor de Patrimônio Cultu-
ral e Divulgação Científica da
COC e coordenador do Plano
de Requalificação.

Valorização

A requalificação do Núcleo
Histórico da Fiocruz pretende
possibilitar a valorização de vín-
culos de identidade entre os in-
divíduos e o patrimônio da insti-
tuição, com o objetivo de cons-
truir uma cultura da preservação
e sensibilizar sobre a importân-
cia da proteção do conjunto. “A
requalificação do núcleo históri-
co, com o campus-parque, e as
novas ofertas de atividades cul-
turais, tendo o patrimônio da Fi-
ocruz como mote, é fundamen-
tal para esta identificação cultu-
ral da população”, ressaltou Cris-
tina Coelho, chefe do Departa-
mento de Patrimônio Histórico
da COC.

As novas atividades sociocul-
turais oferecidas estarão alinhadas
aos valores da Fiocruz, conside-
rando a expertise da instituição em
pesquisa, educação, preservação
patrimonial e ambiental, e divul-
gação científica. “É fundamental
que a preservação do patrimônio
histórico-cultural da Fundação es-
teja associada à garantia de acesso
da população ao acervo que o com-
põe”, afirma a historiadora Ana
Luce Girão, pesquisadora da COC.
“Proporcionar a visitação aos pré-
dios históricos, estimular passeios
pelo Caminho de Oswaldo Cruz,
pensar exposições e formas de in-
teragir com o público, são passos
importantes para fortalecer o re-
lacionamento da instituição com a
sociedade”, concluiu Ana Luce.
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epleto de árvores, trilhas e
prédios históricos, o Cam-

pus Manguinhos é cenário recor-
rente na solicitação de fotos para
álbuns de casamento, 15 anos e ou-
tros ensaios do tipo. Para agendar
suas fotos, basta enviar um e-mail
para o setor administrativo da Co-
ordenação de Comunicação Social

R

Biblioteca de Manguinhos
agora tem uma cafeteria

para chamar de sua. Foi inaugu-
rado no fim de março, o restau-
rante Café & Bistrô Copa-cozinha,
do chef Marciano Azevedo. O
novo espaço tem como carro-
chefe saladas, montadas de acor-
do com o gosto do cliente, servi-
das em bowls, que garantem pra-

A

Coordenação-Geral de In-
fraestrutura dos Campi (Co-

gic) promoveu diversas ações vol-
tadas para treinamento e orienta-
ções gerais de segurança à comu-
nidade Fiocruz em 2018. Na área
acadêmica, foram realizadas 25 pa-
lestras para alunos, totalizando
787 participantes. Para as unida-
des que possuem plano de contin-
gência, foram oferecidos cinco pa-
lestras e três treinamentos, com a
participação de 563 trabalhadores.

A

(CCS) ines.campos@fiocruz.br e
assis.santos@fiocruz.br. No corpo
da mensagem, devem constar a fi-
nalidade das fotografias, data, local
(onde as fotos serão feitas dentro
do campus) e nome das pessoas que
estarão presentes. A Fiocruz viabi-
liza essa atividade, gratuitamente,
aos sábados.

ticidade para quem não quer sen-
tar-se à mesa. A cafeteria também
conta com opções para café da
manhã e lanches da tarde, como
bolos, tortas, salgados e sanduí-
ches variados. Uma curiosidade:
os sanduíches têm nomes de es-
tados onde a Fiocruz possui uni-
dades. Funcionamento: De segun-
da a sexta, das 8h às 17h.

movimentação de proces-
sos e documentos das áre-

as administrativas para a Correge-
doria-Seccional Fiocruz deve ser
feita pelo código 001001050  e
sigla Correg/PR, que já estão ca-
dastrados no Sistema de Gestão
Administrativa (SGA). A medida
substitui os trâmites que eram
destinados à Coordenação de Pro-
cesso Administrativo Disciplinar
(CPAD/Cogepe).

A
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om o objetivo de auxili-
ar os frequentadores do

campus, o Núcleo de Saúde do
Trabalhador, da Coordenação-
Geral de Gestão de Pessoas (Nust/
CST/Cogepe), em Manguinhos,
orienta sobre o que fazer em caso
de urgência e emergência, com
base no conceito de área protegi-

C da, que abrange trabalhadores da
Fundação, bolsistas, estudantes,
estagiários e visitantes adultos. O
Nust/CST ressalta não ter condi-
ções técnicas, instrumentais e
medicamentosas para o trata-
mento de público infantil, res-
tringindo, portanto, seu atendi-
mento a pacientes adultos.
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Canal Saúde virou o ano com
mudanças para facilitar o

acesso ao seu conteúdo, com novo
website e aplicativo para celular.
Quem acessar a página do Canal Saú-
de vai encontrar um layout diferen-
te. Arquitetura, cores e dimensões
são algumas das mudanças. Os ví-
deos estão mais destacados, man-
tendo as duas principais funções do
site: ser um repositório de conteú-
do audiovisual e transmitir simul-
taneamente a programação da TV.
Tanto o acesso para assistir aos ví-
deos sob demanda quanto o player
para assistir à programação da tele-
visão em tempo real são facilmente
encontrados.

O site do Canal é responsivo, ou
seja, se ajusta automaticamente ao
tamanho da tela de qualquer dispo-
sitivo pelo qual for acessado. A pá-
gina tem maior usabilidade - está
mais funcional, com facilidade para

O a navegação. O aplicativo mobile,
outra novidade do Canal Saúde, já é
pensado naturalmente para ter to-
dos os recursos ao alcance, de for-
ma mais simples e rápida. O app está
disponível para os sistemas opera-
cionais Android e IOS. Apesar de
ter um ou outro recurso acessado
offline, a maioria precisa de cone-
xão à internet. Isso inclui assistir aos
vídeos, objetivo principal do Canal
Saúde com este tipo de software.

O site não substitui o aplicativo
e vice-versa. Ambos têm vantagens
e são indispensáveis para prover
serviços e interatividade com o pú-
blico na era digital. O aplicativo traz
benefícios para quem utiliza mais o
celular no dia a dia como rapidez
no desempenho, economia de da-
dos e facilidade de acesso. Na hora
de escolher por qual meio acessar
o Canal Saúde, o que vai definir é o
hábito do usuário.



omo forma de alcançar um
número cada vez maior de

pessoas, a Fiocruz tem investido
em publicações diversificadas que
gerem grande engajamento entre
seus seguidores – atualmente, são
133 mil no Facebook e 18.600 no
Instagram. Uma forma de se tor-
nar referência, oferecer dicas de
saúde, oportunidades de ensino,
além de disseminar notícias confi-
áveis em plataformas que, para
muitos, hoje, já são a principal fon-
te de informação.

No Facebook, o destaque ab-
soluto foi o lançamento do segun-

C
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do e-book interativo da Editora Fi-
ocruz Como e por que as desigual-
dades fazem mal à saúde, uma dis-
cussão sobre etnia e discrimina-
ção, relações de gênero e produ-
ção da saúde e da doença. O post
obteve um resultado histórico, ati-
picamente superior a qualquer ou-
tro, alcançando mais de 210 mil
pessoas e garantindo cerca de
2.900 compartilhamentos.

A coletânea de textos Atenção
Primária à Saúde no Brasil: con-
ceitos, práticas e pesquisa, orga-
nizado por pesquisadores da Esco-
la Nacional de Saúde Pública Ser-

gio Arouca (Ensp), acumulou mais
de 1.700 reações, tendo sido com-
partilhada mais de 260 vezes.

Já no Instagram, como são as
imagens que despertam o interes-
se dos seguidores, o campeão de
curtidas é sempre o Castelo. O re-
post do @nossacasageek do per-
sonagem Hagrid, da saga Harry
Potter, ‘passeando’ pelo Castelo,
foi o preferido dos seguidores,
com quase 1.500 curtidas. A notí-
cia da parceria da Fiocruz com a
Marinha também rendeu muitos
likes, assim como o lançamento do
podcast da Fundação sobre infec-

ção hospitalar, ambos com cerca
de 1.100 curtidas.

No Twitter, os assuntos mais
compartilhados e curtidos foram
os minicursos on-line e gratuitos
de febre amarela, uma parceria
com a Universidade Aberta do SUS
(UNA-SUS). Nesta plataforma, o
convite e a cobertura da celebra-
ção do Dia Internacional de Mulhe-
res e Meninas na Ciência na Funda-
ção obtiveram bons resultados,
também no Twitter em inglês da Fi-
ocruz. Outra postagem com gran-
de repercussão foi a parceria para
pesquisas no continente Antártico.




