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Projetos premiados
A Fiocruz recebeu a nota
máxima do Programa Nacional de Eficiência Energética
em Edificações (Procel Edifica)
pelo projeto de construção do
Centro de Documentação e
História da Saúde (CDHS),
concebido para abrigar o maior e mais expressivo conjunto
documental sobre a saúde do
país desde o fim do século 19.
O projeto, coordenado pelo
Serviço de Infraestrutura da
Casa de Oswaldo Cruz, foi elaborado pelos arquitetos Cristiane Cabreira e Alexandre
Pessoa, ex-colaboradores da
unidade. O trabalho obteve o
selo Procel, desenvolvido e
concedido pelo Programa Nacional de Conservação de
Energia Elétrica, sob a coorde-

nação do Ministério de Minas
e Energia e da Eletrobras.
Em outra avaliação, o prédio da Diretoria Regional de Brasília (foto) foi escolhido por um
júri popular como o melhor projeto na categoria edifícios institucionais – educação, no 4º
concurso O melhor da arquitetura promovido pela revista
Arquitetura e Construção, da
editora Abril. Foram 48,4% dos
votos, via internet. O projeto
resultou de um trabalho de
arquitetos da Dirac-Fiocruz
Beatriz Naomi Onishi e Márcio
Magalhães das Neves - e do
Centro de Planejamento Oscar
Niemeyer (Ceplan) da Universidade de Brasília (UnB) – Alberto de Faria, Fátima Pires e
Fabiana Couto.

Obras raras recuperadas
A Fiocruz recebeu 26 volumes de obras raras repatriadas, entre livros e estampas,
que foram apreendidas na
aduana da Argentina. O pro-

2 | LINHA DIRETA

cesso de repatriação começou em 2007, por iniciativa
da Procuradoria da Fundação, e contou a participação
do Departamento de Recupe-

A Fiocruz passou a integrar
o consórcio mundial WIPO
Re:Search, que visa assegurar
o acesso em escala global a
medicamentos para doenças
negligenciadas. Lançado em
26/10 pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (Ompi) em Genebra, o
consórcio une instituições de
pesquisa, universidades e a indústria farmacêutica transnacional por intermédio de uma
plataforma público-privada a
ser gerenciada pela própria
OMPI e pela BIO Ventures for
Global Health (BVGH) – organização sem fins lucrativos cuja missão é acelerar o
desenvolvimento de novos
medicamentos, vacinas e diagnósticos da indústria biotecnológica, a fim de atender
as necessidades dos países
em desenvolvimento. Na prática, o consórcio pode eliminar patentes ou outras formas
de proteção de medicamentos voltados para o combate
a doenças negligenciadas,
facilitando o acesso ao tratamento para malária ou tuberculose, por exemplo.

ração de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional,
órgão vinculado ao Ministério da Justiça e da Delegacia
de Polícia Federal de Foz do
Iguaçu, da Superintendência
Regional do Paraná.
As obras haviam sido furtadas da Seção de Obras Raras A. Overmeer da Biblioteca
de Ciências Biomédicas do
Instituto de Comunicação e
Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict). O
acervo remonta ao século 16
e reúne 40 mil exemplares.
O conjunto das obras raras
repatriadas representa documentos de valor patrimonial, histórico e científico
inestimáveis para a comunidade científica nacional. São
obras ricamente ilustradas
que, em sua maioria, permitem explorar a biodiversidade e o meio ambiente.

Exames periódicos
Inicialmente previstos para
serem retomados em setembro,
os exames médicos periódicos
dos servidores da Fundação tiveram seu início alterado para
o fim de novembro. A mudança ocorreu em virtude da necessidade de ajustes internos e
por conta de um impasse no sistema Siape – Saúde, do governo federal, onde as informações
referentes à saúde ocupacional
dos servidores deveriam ficar armazenadas. O entrave ainda
não foi superado. Contudo,
para não atrasar mais o cronograma, os exames foram iniciados sem o uso do sistema, mas
com a perspectiva de uma solução breve para que o mesmo
possa ser utilizado.
A ação vem atendendo primeiramente aos servidores do
Centro de Criação de Animais
de Laboratório (Cecal) e da
Coordenação de Saúde do Trabalhador (CST/Direh). A CST
atua como membro executivo
do Programa Fiocruz Saudável
e coordena a ação. É atribuição dos serviços de recursos
humanos de cada unidade
onde a ação estiver sendo realizada fazer contato com os servidores, informando sobre sua
participação no periódico. O setor entrega uma carta com as
devidas orientações e requisição de exames, que devem ser
feitos em uma rede de laboratórios específica, conveniada
com o FioSaúde. Haverá postos de coleta na própria Fiocruz,
em Manguinhos.
Uma das principais novidades desse novo processo é
que a metodologia adotada é
capaz de evidenciar relações
existentes entre saúde e trabalho. Quando aprovado, o
cronograma de exames 2012
será amplamente divulgado.

Conselho
Superior da Fiocruz
toma posse
A Fiocruz já tem seu Conselho Superior, órgão que terá
como missão exercer, em
nome da sociedade civil, o
controle social da instituição.
O Conselho começa suas atividades com 20 integrantes
indicados pela Fundação e
que tiveram a aprovação do
ministro da Saúde, Alexandre
Padilha. Para o presidente da
Fundação, Paulo Gadelha, a
instalação do Conselho Superior renova a tradição da instituição de estar em sintonia
com os anseios e necessidades da população brasileira,
o que ocorre desde a sua criação, em 1900. “Desde o nascedouro a Fiocruz pensou o
Brasil, a construção do Estado nacional, a identidade brasileira, o desenvolvimento do
país e em como resolver os
problemas de saúde da população”, afirmou.
De acordo com o decreto número 4.725 da Presidência da República, que
aprovou o Estatuto da Fiocruz, o Conselho Superior é
um órgão de controle social
composto por representantes
da sociedade civil. Ao conselho compete, entre outras
funções, apreciar o Plano de
Desenvolvimento Estratégico e de Objetivos e Metas,
proposto pelo Conselho Deliberativo da Fundação; sugerir modificações àquele
conselho e emitir parecer final ao Ministério da Saúde;
e recomendar a adoção das
providências que julgar convenientes, com vistas à adequação das atividades da
Fiocruz para a consecução
dos seus objetivos.
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Curso com sabor de boas-vindas

Leonardo e Glaucia:
novos analistas de
gestão em saúde
pública da Fiocruz

Novos analistas de
gestão em saúde pública
da Fiocruz participam
de especialização
Por Mara Figueira

M

ais de 2,5 mil quilômetros separam o
Maranhão do Rio de
Janeiro. Mas essa distância
não foi obstáculo para Glaucia Barbosa, a mais nova analista de gestão em saúde
pública da Fiocruz no perfil
gestão do trabalho. Ao ser
aprovada no concurso realizado pela Fundação em
2010, ela decidiu trocar sua
terra natal pela Cidade Maravilhosa, aonde chega com
muitas expectativas. “A Fiocruz oferece oportunidades de
crescimento, tem várias unidades no país e valoriza muito a
formação”, diz, explicando
por que decidiu prestar concurso para a instituição. “Agora espero ficar bem instalada,
gostar do trabalho e me desenvolver tanto pessoal quanto profissionalmente”.
Desenvolvimento que já
começou não só para Glaucia,
mas para pouco mais de cem
novos analistas de gestão em
saúde pública que vão atuar

nas unidades
da Fiocruz no
Rio de Janeiro.
Em 16 de novembro, eles iniciaram o curso de
especialização em
gestão de organizações de ciência e
tecnologia em saúde como
parte das atividades de integração à Fundação. Na abertura do curso – que prossegue
até junho de 2012 e será coordenado pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio
Arouca (Ensp) –, o vice-presidente de Gestão e Desenvolvimento Institucional da
Fiocruz, Pedro Barbosa, explicou que a entrada dos novos
servidores será feita aos poucos. “A ideia é permitir uma
interação o mais sistemática
com a Fiocruz, de forma que,
em cada espaço que trabalhem, estejam compreendendo a razão do todo”, afirmou.

A iniciativa,
pioneira na Fiocruz, representa uma mudança na cultura
da gestão institucional. Segundo o diretor de recursos Humanos da Fundação, Juliano
de Carvalho Lima, há uma
preocupação especial com
essa área devido à compreensão da comunidade Fiocruz
sobre a necessidade de aperfeiçoar continuamente o padrão de gestão e qualificação
de gestores. A Direh e a Presidência impementaram um
programa de desenvolvimento para os analistas da insti-

tuição e para os que estão ingressando. A especialização
dos novos funcionários já é parte deste programa.
Motivo de
ansiedade para
os novos servidores, a lotação
na Fiocruz será
definida durante o
curso, quando se
pretende identificar o perfil e as
competências de
cada profissional.
Até o fim de janeiro,
as atividades serão intensivas. A partir daí,
até junho, os encontros
serão mais esporádicos
para permitir a elaboração do trabalho de conclusão
de curso. Nesse trabalho, os
novos servidores deverão propor intervenções na área em
que estiverem trabalhando.
“Temos desafios com o qual
contamos com a contribuição
de cada um. Os desafios da Fiocruz a partir de agora serão de
todos nós”, afirma Lima.
Uma responsabilidade que
os novos servidores da Fiocruz
têm consciência. “Quero desempenhar bem minha função
e ajudar a Fiocruz a se desen-

volver cada vez mais”, diz o
analista de gestão em saúde
pública no perfil transferência
de tecnologia, Christoph Milewski, que prestou concurso
para a Fundação por a instituição ser uma referência nacional e internacional. “Espero
descobrir essa variedade de
atividades que a Fiocruz realiza, além de encontrar algo
com que me identifique e em
que eu possa ser útil”, completa o analista de gestão em
saúde pública no perfil gestão do desenvolvimento institucional Leonardo dos Santos
Nascimento.

SAIBA MAIS

Está sendo desenvolvida uma plataforma de educação a
distância que dará suporte à realização do
curso, na modalidade
semipresencial, a partir de março de 2012,
para os novos analistas
de gestão em saúde
de unidades da Fiocruz
em outros estados.
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Os irmãos Laura e Denis são
exemplos das cerca de 40
crianças e adolescentes que
frequentam o Núcleo de
Educação Não Formal em
Ciência, Saúde e Ambiente

No campus Fiocruz
da Mata Atlântica, o
Núcleo de Educação
Não Formal atrai
crianças e
adolescentes

“Mirona, Mirona,
você é uma
chorona
Pega o balde
Pega a vassoura
Penteia o cabelo e
passa a tesoura”
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Por Mara Figueira

A

música da peça Mirona, a princesa chorona ainda está na
memória das gêmeas Carem
e Carine Moura Silva, de 10
anos. A ida ao teatro é lembrada pelas irmãs como uma
das atividades mais legais que
já foram oferecidas pelo Núcleo de Educação Não Formal
em Ciência, Saúde e Ambiente, um espaço criado em 2007
na Colônia Juliano Moreira, na
Zona Oeste do Rio de Janeiro,
como parte do Programa de
Implantação do Campus Fiocruz da Mata Atlântica, que
fica na região. Assim como a
canção da peça continua na
ponta da língua, também permanece na memória das irmãs
o passeio a Manguinhos. “Visitamos o Castelo de Oswaldo
Cruz”, conta Carine. “O que
eu mais gostei foi andar de
trenzinho”, acrescenta Carem.
As irmãs são uns exemplos das cerca de 40 crianças
e adolescentes da comunida-

de Caminho da Cachoeira que
atualmente frequentam a pequena casa branca. Antes chamada de laboratório pelos
meninos e meninas, hoje é
mais conhecida pelo carinhoso apelido de casinha. Com
idades que variam entre dois
e 16 anos, elas encontram no
Núcleo – atualmente um espaço permanente do Museu
da Vida no Campus da Mata
Atlântica – um lugar para brincar, ler, assistir a vídeos, participar de passeios e atividades
diversas. “Tudo daqui é legal:
as brincadeiras, as atividades,
os livros e os vídeos”, diz João
Vítor de Abreu Lourenço, de
11 anos, que começou a frequentar a casinha depois que
uma amiga o chamou.
Mãe de Laura, de 6 anos,
e de Denis, de 8, Danielli Vitalino sempre leva os filhos
para o Núcleo de Educação
Não Formal em Ciência, Saúde e Ambiente, que funciona
de segunda a sexta-feira, de
10h às 16h. “Eu passo, vejo
aberto, aí digo: hoje tem casi-

nha. Eles gostam de vir aqui:
tem mais crianças e eles também gostam de ler”. No dia
da visita da equipe do Linha
Direta, Danielli planejava pegar emprestado o livro Como
fazer brinquedos, fugindo um
pouco do seu tema favorito.
“Gosto muito de ler livros de
época”, conta.

Um lugar para
chamar de seu
Coordenadora do núcleo,
Adriana Assumpção conta
que a ideia de criar o espaço
surgiu a partir de um estudo
feito pela organização nãogovernamental Viva Rio. O trabalho mostrou que as
comunidades da região têm
muitas crianças e seria importante atender a esse público
fora do horário escolar. “Começamos aqui um trabalho
que tem como foco a consciência ambiental e a promoção do conhecimento sobre
saúde, ciência e tecnologia,

seguindo a linha do Museu da
Vida”, explica Adriana. “Na
área, não havia nenhuma biblioteca. Organizamos a nossa com doações e, com a
ajuda da Biblioteca da Saúde
da Mulher e da Criança, do
Instituto Fernandes Figueira, a
estruturamos melhor”.
Hoje, mais de 70 crianças, jovens e adultos são cadastrados. “Meus filhos
sempre levam livros para
casa”, conta Ana Lúcia Rodrigues de Carvalho, mãe de
Pedro, de 9 anos, e de Maria
Alícia, de 5. Mesmo quem
ainda não lê aproveita, como
Laura, a filha de 6 anos de
Danielli. “O que tem de mais
legal na casinha são os livros”,
garante ela, que escuta as
histórias contadas pela mãe
e se diverte também só de ver
as figuras. “Algumas coisas
que você vê na escola têm nos
livros daqui”, acrescenta Lidiane Cristine, de 11 anos.
Os livros estão para romper as paredes da biblioteca
da casinha. Com o apoio da

Cooperação Social da Presidência da Fiocruz, o núcleo
recebeu um carrinho repleto
de títulos, que será usado em
eventos e nas atividades desenvolvidas com as crianças ao
ar livre. Em uma das ações,
as crianças vão auxiliar a equipe do campus na retirada de
espécies nocivas às plantas
nativas da Mata Atlântica. “É
a oportunidade de trabalhar
obras ligadas a essa temática”, conta Adriana, dando um
exemplo prático de como a
biblioteca itinerante poderá ser
utilizada (leia o boxe Uma história contada em traços, fotos
e relatos e descubra como o
próprio Núcleo virou livro pelas mãos das crianças que o
frequentam).

Atividades para
quem gosta de
aprender
Além da biblioteca, o Núcleo de Educação Não Formal
em Ciência, Saúde e Ambiente conta ainda com uma sala
de vídeo-debate, em que se
busca utilizar materiais com
foco na ciência e na saúde,
como os produzidos pelo Canal Saúde, mas onde também
são exibidos os filmes que
toda criança gosta – como o
desenho animado Madagáscar, o favorito do Denis, de 8
anos, frequentador do espaço
desde a abertura. Também
são realizadas atividades e
oficinas que envolvem as demais unidades da Fiocruz,
como o Crescer Saudável.
O projeto é do Centro Colaborador em Alimentação e

Nutrição da Escola Nacional
de Saúde Pública Sergio
Arouca (Cecan/Ensp) - ligado ao Programa de Promoção da Segurança Alimentar,
Nutricional e Ambiental em
Território em Torno do Campus Fiocruz Mata Atlântica na
Região Metropolitana do Rio
de Janeiro. “Aprendi coisas
que não sabia”, conta Gabriela Maria Xavier da Fonseca,
de 11 anos. As crianças e
adolescentes passaram por
avaliação nutricional, foram
apresentadas à pirâmide alimentar e conheceram os diferentes grupos de alimentos
e a importância de cada um.
“Buscamos trabalhar com as
crianças, de forma lúdica, assuntos ligados à nutrição e à
alimentação, estimulando
comportamentos saudáveis,
dentro da realidade de vida de
cada um”, conta Denise Barros, coordenadora do Cecan.
Os alunos foram convidados a montar um prato de verdade, ir ao supermercado e
descobrir o que há de melhor
do ponto de vista nutricional
para pôr no carrinho, fazer
uma oficina de sucos, cultivar
uma horta em garrafas pet e
muito mais. “As crianças e os
adolescentes queriam participar de cada etapa”, conta a
nutricionista Roberta Araújo,
bolsista do Cecan, uma das
que estiveram no Núcleo conduzindo as atividades. “No último dia, muitas também
vieram nos contar que já estavam comendo mais frutas,
se movimentando mais ou comendo com mais frequência
nas horas certas. Foi uma experiência maravilhosa. Mostrou

que pequenas mudanças podem fazer grande diferença”.

Novos horizontes
à vista
Além de incentivar a leitura e investir na realização de
atividades ligadas à ciência, à
saúde e ao ambiente, há ainda um investimento por parte
do núcleo em realizar visitas
a outras instituições. “A ideia
é que as crianças e os adolescentes possam ampliar seus
horizontes culturais, já que
descobrimos logo no início
que a maioria nunca tinha ido
ao teatro, nem ao cinema”,
conta Adriana. Meninos e
meninas já foram levados ao
Museu de Arte Moderna do
Rio de Janeiro e se divertiram
no Festival Internacional de
Cinema Infanto-Juvenil. “As
saídas são quase sempre feitas aos sábados e viram um
grande passeio em família, já
que os pais costumam ir junto”, conta Adriana.
Há um mês trabalhando
no núcleo como estagiário, o
educador e contador de histórias João Batista conta que
a experiência tem sido muito
rica. “Este é um dos únicos
lugares de referência que as
crianças têm aqui nessa região”, explica ele, que conduz jogos, leituras, contação
de histórias e outras atividades. “Um pouquinho de cada
coisa agrada a todos”, diz.
Amanda Nascimento, de 11
anos, confirma. “Gosto das
atividades que a Adriana e o
pessoal daqui inventam”, diz.
Atividades ligadas à fotografia, por exemplo, fazem
sucesso entre a garotada.
Como as máquinas fotográficas trazidas pela equipe do
núcleo para registrar as ações
desenvolvidas sempre desper-

tavam a atenção de meninos
e meninas, que queriam manuseá-las, surgiu a ideia de
usar esse interesse em atividades educativas. Crianças e
adolescentes participaram de
uma oficina com o fotógrafo
da Coordenadoria de Comunicação Social da Presidência,
Peter Ilicciev, em que aprenderam noções básicas da técnica fotográfica.
A partir daí, passaram a
registrar sua comunidade, as
atividades do núcleo, o próprio
Campus Fiocruz da Mata
Atlântica. Além disso, participaram de exposições e concursos – como o promovido
pela Casa de Oswaldo Cruz,
que reuniu fotografias do patrimônio arquitetônico e natural dos campi de Manguinhos
e da Mata Atlântica e acabou
rendendo um curso de fotografia para todas as crianças do
Núcleo que participaram da
competição.
Para 2012, crianças e adolescentes estão empolgados
com a ideia de retomar a produção do Jornal da Casinha
(veja um exemplar ao lado).
“Queremos fazer um inventário de aves e bichos da região, característicos da Mata
Atlântica, que os meninos e

meninas que vêm ao núcleo
conhecem”, explica Adriana.
A educadora adianta que os
adolescentes estão empolgados também em contar as histórias atuais da Colônia Juliano
Moreira, principalmente em
relação aos amores. Para
2012, a expectativa é fazer
ainda uma versão menor de
um jogo de tabuleiro como o
meio ambiente como tema,
criado originalmente em formato gigante para ser apresentado na 5ª Feira de Saúde
e Ambiente do Campus Fiocruz da Mata Atlântica com
as próprias crianças e adolescentes do Núcleo como peças.
Iniciativas como essa colaboram para mostrar aos moradores os objetivos da instalação
da Fiocruz na área, com pesquisas centradas na biodiversidade da Mata Atlântica e
expansão de atividades realizadas no campus de Manguinhos, além de criação de
parques, museus e arquivos.
“A forma como a Fiocruz geriu a sua presença foi esclarecendo para as famílias o
porquê da presença da instituição aqui”, conta a coordenadora do Núcleo de Educação
Não Formal em Ciência, Saúde e Ambiente.

Uma história contada em traços, fotos e relatos
A família da casinha branca. Assim as crianças e os adolescentes que frequentam o
Núcleo de Educação Não Formal em Ciência, Saúde e
Ambiente resolveram batizar o
livro que fizeram juntos, a mui-

tas mãos, contando a história
do espaço. Transformada em
realidade com a ajuda da
equipe do Multimeios e lançada em junho de 2011, a
obra traz fotos, desenhos e
relatos de quem brinca,

aprende e se diverte na pequena casa do Campus da
Mata Atlântica. Para quem
quiser conhecer um pouco
mais desse lugar, vale a pena
pedir um exemplar pelo telefone (21) 2456-6423.

Ida ao teatro ficou na memória das gêmeas Carem e Carine
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Recuperar o passado
para compreender
o presente
Parceria entre Fiocruz e Inca pretende recuperar a memória do câncer no país
Por Leonardo Azevedo

A

nalisar a trajetória das
ações de controle do
câncer realizadas no
Brasil, com a recuperação de
fontes documentais e iconográficas relevantes para estudos e pesquisas. Esse é o
objetivo do projeto História do
Câncer – Atores, Cenários e
Políticas Públicas, resultado da
parceria entre o Instituto Nacional de Câncer José de Alencar (Inca) e o Departamento
de Pesquisa da Casa de
Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz).
Coordenado pelo pesquisador titular da Casa de Oswaldo Cruz Luiz Antonio Teixeira
e pelo professor associado da
Faculdade de Medicina da
Universidade Federal Fluminense (UFF) Marco Porto, o
projeto surgiu após a publicação do livro De doença desconhecida a problema de
saúde pública: o Inca e o con-
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trole do câncer no Brasil. A
obra, de autoria de Teixeira e
da pesquisadora Cristina Oliveira Fonseca, foi lançada em
2007 como parte das comemorações dos 70 anos do Inca.
Atualmente estão em
curso quatro iniciativas. Uma
delas é a organização de um
banco de imagens com material informativo de ações
nacionais de controle do câncer. Tendo como linha principal de pesquisa o câncer
do colo do útero, o acervo
também incorpora cartazes e
folders sobre o tabagismo e o
câncer de mama de campanhas não apenas do instituto,
mas de outras organizações
brasileiras. Boa parte do material foi doada por funcionários do Inca.
Luiz Antonio ressalta a
importância do trabalho, que
estará disponível para estudos, pesquisas e análises de
outros profissionais. “A his-

tória é um instrumento importante para mostrar o crescimento de ações governamentais
para o controle do câncer,
com a ampliação das campanhas, visando o esclarecimento das pessoas”.

O olhar sobre
a doença
São mais de 300 cartazes,
que mostram as transformações na abordagem da doença. Até a década de 1980, as
peças publicitárias tinham
como mote o medo, com a
utilização de imagens bélicas,
comparando o trabalho dos
médicos às atividades dos soldados durante o combate. O
caranguejo, símbolo do signo
de câncer e uma das imagens
mais usadas, era apresentado
aterrorizando suas vítimas,
como um grande inimigo. As
mulheres eram mostradas

como vítimas impotentes, tomadas de pavor.
A partir dos anos 1990,
com o Sistema Único de Saúde (SUS) já em vigor, as campanhas mudam de foco:
procuram envolver as pessoas e a sociedade na busca por
melhores condições de vida.
O objetivo é alertar para a
necessidade de adotar ações
para uma vida saudável, visando à promoção da saúde,
com destaque para a prevenção e a detecção precoce.
Pesquisadores de várias
partes do mundo já tiveram a
oportunidade de conferir de
perto a coleção, em exposições
realizadas durante dois eventos no Rio de Janeiro: no 14º
Congresso Mundial de Patologia Cervical e Colposcopia e na
2ª Jornada Internacional de Citotecnologia do Inca.
O próximo passo é expor
o material para o público. Segundo Marco Porto, a ideia é
usar a exposição como uma
forma de conscientização e
elemento de educação e saúde em espaços populares,
abordando questões simples e

A doença
O câncer do colo do útero
é o segundo mais frequente
na população feminina no Brasil, atrás apenas do câncer de
mama. Por ano são quase 5

polêmicas, com a desmistificação de questões relacionadas ao exame e tratamento do
câncer. “Compreender toda
trajetória dos esforços feitos
para o controle dessa doença
é entender o presente”, lembra Marco Porto.
O acervo conta ainda
com documentos do trabalho
realizado pela Associação
das Pioneiras Sociais, atual
Hospital do Câncer III, unidade do Inca localizada na
Zona Norte do Rio, e do médico Mário Kröeff, responsável pela primeira campanha
contra o câncer no país, realizada em 1948. Pioneiro, o médico promovia programas de
rádio, organizava exposições,
ministrava palestras e produziu
um filme sobre o assunto.

Outro projeto é a criação
de acervo oral, com depoimentos de gestores e de profissionais da área técnica do
controle do câncer. Entre os
entrevistados está o coordenador-executivo do Pró-Instituto

Sul-Americano de Governo em
Saúde (Pró-Isags), José Gomes
Temporão. “O essencial é disseminar essas informações
que até pouco tempo estavam
guardadas em armários e que
agora estarão acessíveis para
consulta”, afirma a chefe do
Serviço de Edição e Informação Técnico-Científica do Inca,
Letícia Casado.
Segundo ela, a parceria
com a Fiocruz é fundamental
para o andamento do projeto.
Todo esse material estará disponível para consulta on-line
pela Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) do Inca e por outros
endereços, que ainda serão
definidos. Também faz parte
do projeto a construção de um
centro de memória em câncer.
O prédio, localizado na Rua
do Resende, no centro do Rio,
pertence ao Inca e está sendo
esvaziado. O projeto de restauração do local já foi elaborado
e o de obras para adequação
do espaço ainda será elaborado - e conta com compromisso
de financiamento do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).

mil vítimas fatais e 19 mil novos casos. Na maioria das vezes, a doença é provocada por
alguns tipos de vírus HPV, comum em 70% das mulheres
que já tiveram relações sexuais. A infecção pelo HPV pode
provocar a chamada lesão pre-

cursora, identificada pelo exame preventivo (Papanicolaou).
Essa lesão se desenvolve de
forma lenta e evolui para tumor. Mulheres diagnosticadas
precocemente, se tratadas adequadamente, têm praticamente 100% de chance de cura.

Memória oral
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O presidente Paulo Gadelha
recebe o certificado do GesPública

Fiocruz recebe certificação do GesPública
Fundação reafirma compromisso com a qualidade em suas práticas e no atendimento à população

A

Fiocruz chega ao fim
do ano com motivos
para comemorar: a
instituição recebeu o certificado de nível 6 de gestão do
Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública) do
Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão. “Tudo
isso é fruto da determinação
do conjunto de trabalhadores
da instituição, voltados para
o compromisso claro de pensar e garantir que aquilo que
nós fazemos seja marcado
pela qualidade, trajetória,
imagem, missão e excelência da Fiocruz”, declarou o
presidente da Fundação, Paulo Gadelha.
Comemorar a certificação é também se comprometer com a manutenção e
ampliação da qualidade nas
suas práticas. “A validade
do certificado vai até dezembro de 2012, o que nos
lembra que não podemos
parar”, brincou Gadelha,
que recebeu o certificado
das mãos do representante
do Núcleo de GesPública no
Rio de Janeiro, Luiz Bergamini, na presença da diretora de Inovação e Melhoria
da Gestão da Secretaria de
Gestão Pública do Ministé-
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rio do Planejamento, Valéria Salgado.
A entrega ocorreu durante o 1º Encontro de Gestão
da Qualidade e Cultura da
Excelência na Fiocruz, que
reuniu 150 pessoas no auditório térreo da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio
Arouca (Ensp) em 29 de novembro. A política da qualidade explicita o compromisso
da alta administração com o
sistema de gestão da qualidade: o conjunto de processos e normas que definem
requisitos que devem ser
atendidos para que resultados
confiáveis sejam alcançados
em determinados processos.
“Hoje a Fundação percebe o avanço que teve desde a última avaliação,
saltando do nível 4 para o
nível 6. A Fiocruz é uma instituição com ampla área de
atuação e começa a potencializar seu peso institucional no campo da ciência e
tecnologia em saúde a partir da avaliação da sua prática de gestão”, avalia a
coordenadora da Qualidade
da Fiocruz e responsável
pela Secretaria Executiva do
Comitê Gestor da Qualidade e do Comitê GesPública
Fiocruz, Mirian Cohen.

Facilidade
no acesso
Durante o evento, foram
lançados produtos institucionais ligados ao aprimoramento contínuo buscado pela
Fundação: a Carta de Serviços ao Cidadão e a Pesquisa
de Satisfação e Imagem dos
Cidadãos, disponíveis para
acesso numa nova ferramenta, a Intranet da Qualidade.
“Estamos aqui em um momento de comemoração, mas
precisamos olhar para frente
e aprimorar nossa oferta ao cidadão, avançando no campo
da GesPública”, reforçou o
vice-presidente de Gestão e
Desenvolvimento Institucional, Pedro Barbosa.
A Carta de Serviços ao
Cidadão é um instrumento
proposto pelo GesPública que
expressa os principais compromissos da instituição no
atendimento a seus diversos
públicos e procura facilitar o
acesso aos serviços e produtos da Fiocruz. Imediatamente a partir de seu lançamento
começou o processo de avaliação e revisão da publicação - um trabalho que deve
contar com a participação de
toda a comunidade Fiocruz.

Na Pesquisa de Satisfação foram ouvidos 600 secretários municipais e estaduais
de Saúde de todo o Brasil,
com o objetivo de avaliar a
imagem e a atuação da Fiocruz. “Este é o principal
segmento de usuários da
Fiocruz, que assume em
sua missão o compromisso
de consolidação do SUS”, diz
Mirian. O objetivo é utilizar
esse trabalho como ponto de
partida para estreitar o relacionamento da Fundação
com as secretarias municipais e estaduais de Saúde de
todo o país.
A Fundação alcançou
avanços em relação às autoavaliações de gestão feitas
nos anos anteriores. “No critério seis, que foca em pessoas, o processo de melhoria
da prática de avaliação do desempenho, o mapeamento
das competências e a formação de gestores merecem destaque”, diz Mirian Cohen,
citando alguns dos progressos
feitos. “No critério três, que
foca nos cidadãos, a segmentação dos usuários, a Carta
de Serviços e a Pesquisa de
Imagem e Satisfação com
gestores do Sistema Único de
Saúde também foram pontos
fortes”, avalia.

Ambulatórios
recebem
certificação
internacional
Duas unidades ambulatoriais foram acreditadas
pelo Consórcio Brasileiro de
Acreditação (CBA), que
aplica o método de acreditação internacional da organização norteamericana
Joint Commission International (JCI). A certificação foi
conferida ao Serviço de
Referência Nacional em Filarioses do Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães
(CpAM/Fiocruz Pernambuco) e ao Centro de Estudos
da Saúde do Trabalhador e
Ecologia Humana da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Cesteh/
Ensp). O processo de acreditação internacional é
uma avaliação externa que
tem como objetivo criar e
manter uma cultura de segurança na instituição e de
qualidade no atendimento.
Para consultar os documentos no formato digital
na Intranet da Qualidade
solicite acesso pelo e-mail
cqualifiocruz@fiocruz.br.

