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Para depois do trabalho
Programa de Preparação para Aposentadoria chega a servidores de Pernambuco
Por Edurado Muller
Programa de Preparação para a Aposentadoria (PPA), desenvolvido pela equipe do Núcleo
Atenção Integral à Aposentadoria da Coordenação de Saúde do Trabalhador da Diretoria de Recursos Humanos
(Naia/CST/Direh), realizou sua
primeira edição fora do Rio
de Janeiro. O Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães
(CPqAM/Fiocruz Pernambuco) foi a unidade escolhida
para dar início ao processo de
expansão da iniciativa. Os
módulos do Programa aconteceram no período de 5 a 9
de maio e contaram com a
participação de 13 servidores.
A equipe deslocou-se até
Recife e durante os cinco dias
promoveu palestras, dinâmicas
de grupo e ações de sensibilização e orientação relativas ao
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processo de transição para a
aposentadoria. “Desde sua criação, o Programa de Preparação para Aposentadoria está
projetado para inclusão das unidades regionais da Fiocruz”,
explica a coordenadora do Programa, Conceição Robaina.
“Um breve mapeamento da situação dos servidores nos apontou que as iniciativas teriam
que ser particularizadas, seja
pelo número de servidores em
condição de se aposentar, seja
pelo tamanho da equipe local
de saúde do trabalhador”.

Vida em versos
O último dia do Programa
foi marcado por um clima de
emoção e homenagens aos participantes. Versos em formato
de cordel, gênero literário muito popular no nordeste brasileiro, foram preparados pela Assessoria de Comunicação da

Direh, parceira da iniciativa. Os
versos contavam a trajetória
profissional dos participantes
e ficaram em exposição no
mezanino da Fiocruz Pernambuco. Foi apresentado ainda
um vídeo criado especialmente para o encerramento do
Programa com mensagens do
presidente da Fiocruz, Paulo
Gadelha, do diretor de Recursos Humanos, Juliano Lima, e
do diretor do CPqAM, Sinval
Pinto Brandão Filho.
Há previsão para que, em
2015, o Programa chegue ao
Centro de Pesquisa Gonçalo
Muniz (CPqGM), na Bahia. O
Centro de Pesquisa Leônidas e
Maria Deane (CPqLMD), na
Amazônia, e o Centro de Pesquisa René Rachou (CPqRR), em
Minas Gerais, estão também entre as unidades que poderão receber os módulos do PPA ainda
em 2015, desde que identificada demanda suficiente.

Foto: Ascom Fiocruz/PE

Sustentabilidade na Fiocruz Brasília
Direb lança campanha de consumo consciente
Por Nayane Taniguchi e
Nathállia Gameiro
s vésperas do
Dia Mundial do
Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, a Diretoria de Brasília (Direb/Fiocruz Brasília) lançou a Campanha de Sustentabilidade e Consumo Consciente. A inciativa tem como objetivo
conscientizar os funcionários a adotarem hábitos sustentáveis na utilização dos recursos da
instituição como, por
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exemplo, água, luz, energia
elétrica, ar-condicionado, telefone, papel e copos plásticos, a fim de evitar o desperdício e consumo de forma inadequada.
Voltada para o público
interno e externo – funcionários, alunos e professores
que circulam diariamente
pelo prédio da Fiocruz Brasília -, a campanha terá a
duração de 12 meses. A
cada trimestre será abordado um tema, guiado por um
dos quatro elementos da natureza: água, terra, ar e
fogo. Serão usadas várias
estratégias para garantir a

integração, mobilização e o
engajamento dos trabalhadores ao longo de toda a
ação. Uma delas, em referência a super-herois, cria a
Liga da Sustentabilidade.
O grupo, formado por
quatro trabalhadores de diferentes áreas, será capacitado por técnicos para percorrer periodicamente todos os setores e estimular
as pessoas a adotarem práticas sustentáveis. A partir
destas visitas, selos serão
dispostos nas áreas, indicando de que forma têm
sido a adesão dos trabalhadores à causa. A apresen-
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tação da campanha foi
feita pelo coordenador
da Assessoria de Comunicação (Ascom) da
Fiocruz Brasília, Wagner Vasconcelos. “Queremos que as pessoas
se apropriem das informações e as incorporem ao seu dia a dia,
não só no trabalho,
mas em suas vidas”,
afirmou.
Veja o lançamento do
vídeo da Campanha em
www.youtube.com/
watch?v=GKSWRal30BE
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Por que acreditar?
Fundação busca evidenciar a qualidade
de seus processos e serviços
Por Daniela Savaget
Ambulatório Souza
Araújo, vinculado ao
Instituto Oswaldo
Cruz (IOC), acaba de
receber o Certificado de Acreditação Internacional por meio
do Consórcio Brasileiro de
Acreditação (CBA), órgão ligado à Joint Commission International (JCI), maior e mais antiga comissão acreditadora dos
Estados Unidos. Com o título,
o ambulatório passa a ser reconhecido como o primeiro
centro brasileiro do país especializado em hanseníase a atuar alinhado aos padrões de excelência internacional.
O anúncio foi feito durante
as comemorações do aniversário de 114 anos da Fiocruz, realizadas na última semana do
mês de maio. Na ocasião, a
chefe do Laboratório e do Ambulatório de Hanseníase, Euzenir Sarno, traçou um histórico da
doença no Brasil, destacando
que hoje o Ambulatório possui,
de fato, o reconhecimento da
sua posição de referência. “Isso
nos mostra que estamos no caminho certo”, afirmou.
Na Fundação, assim como
o Souza Araújo, diferentes unidades também são acreditadas, como o Centro de Estudos
da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana (CESTEH), da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp), e o Laboratório de Filariose, do Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães (CPqAM/Fiocruz Pernambuco). A acreditação é o reconhecimento formal, por um organismo independente especializado em normas técnicas,
de que uma instituição atende
a requisitos previamente definidos e demonstra ser competente para realizar suas atividades com segurança.
“O processo de acreditação se configura como uma iniciativa fundamental para a ele-
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vação da qualidade dos serviços nas dimensões da gestão
e do atendimento direto ao
usuário. Os padrões definidos
para a acreditação são harmonizados internacionalmente”,
afirma o vice-presidente de
Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz, Valcler Rangel, que coordenou o
processo de acreditação do
Souza Araújo. “Com isso, os
serviços passam a se adequar
às melhores práticas que visem
à qualidade do cuidado e à segurança dos pacientes, criando um movimento permanente de manutenção desses padrões. Para a Fiocruz, a acreditação coloca a atenção à
saúde prestada em suas unidades como referência de qualidade para todos os serviços
no SUS”, completa.

Sistema de
Gestão da
Qualidade
A coordenadora da Qualidade da Fiocruz, Mirian Cohen, explica que, para entender a importância do processo de certificação, é preciso
conhecer a finalidade da Gestão da Qualidade. “Ela visa
apoiar a organização rumo ao
alcance de seus objetivos estratégicos. Para isso, é preciso que a instituição se organize de forma a aperfeiçoar
os seus recursos, usar ao máximo as suas competências
internas, atualizar-se constantemente e estar em condições de desenvolver práticas sustentáveis”, ressalta.
“No dia a dia, organizamos
o Sistema de Gestão da Qualidade para que a organização tenha sucesso nas suas
metas, cumprindo sua missão
institucional”, completa.
Nesse cenário, a organização emprega um conjunto de

metodologias e técnicas que garantem os
requisitos de qualidade para o desenvolvimento de seus processos de trabalho. A
instituição pode, então, se dispor a participar de processos
que busquem evidenciar a qualidade intrínseca de seus serviços. Tal movimento pode se dar de
maneira voluntária,
com foco na sustentabilidade, ou de
forma compulsória,
uma vez que existem questões que,
pela própria natureza, exigem a manutenção de padrões
de qualidade.
“Alguns processos, como os produtivos, são obrigatórios. Para tanto, a instituição precisa estar
certificada por organismos determinados pela organização
brasileira. O principal
deles, no Brasil, é a
Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa)”, afirma
Mirian. Hoje, está
em processo de acreditação o Núcleo de
Saúde do Trabalhador (Nust/CST/Direh). O Sistema de
Gestão da Qualidade
da Vice-Presidência
de Pesquisa e Laboratórios de Referência (VPPLR) possui o
certificado NBR ISO
9001:2008, pela British Standards Institution (BSI) – que no
Brasil é acreditada
pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (Inmetro).
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Por Leonardo Azevedo
Fiocruz deu mais
um passo importante no caminho da
democratização da
informação, tornando disponível de forma fácil, pública
e sem custo o conteúdo integral de suas publicações e
todo o conhecimento produzido na instituição. Com a
publicação da Política de
Acesso Aberto ao Conhecimento, em março, a Fundação se alinha a diretrizes e experiências in-
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Aprovada em março pelo Conselho Deliberativo (CD), a Política é resultado de um processo iniciado em
outubro de 2010, quando foi considerada como prioridade pelo 6º Congresso Interno da Fiocruz. Um ano
depois, a Escola de Saúde Pública
Sergio Arouca (Ensp) aderiu ao Movimento Internacional de Acesso Livre ao Conhecimento e o Instituto
de Comunicação e Informação Científica em Saúde (Icict) lançou o Repositório Institucional Arca. A partir daí, o Conselho Deliberativo aprovou os princípios norteadores da
Política e a criação de um Grupo Técnico com o objetivo de aprofundar
tais princípios. Fóruns, discussões e
eventos sobre o assunto foram realizados. Uma consulta pública reuniu colaborações ao documento elaborado por um Grupo de Trabalho
composto por profissionais de diversas áreas da Fundação.

4 | LINHA DIRETA

ternacionais e ao Movimento para o Acesso ao Conhecimento, com a ideia de informação científica como
conceito de cidadania e de
comunicação pública da ciência como valor fundamental.
“A Política reflete a capacidade da instituição de
compreender as diversas dimensões da cidadania plena
e de se colocar como protagonista no campo da saúde
pública no país”, ressalta o
presidente Paulo Gadelha. “É
preciso que as instituições se
adequem a novas formas de
pensar a apropriação e produção coletiva nos campos da
informação e comunicação
na sociedade moderna”, diz.
A adoção da Política é
um compromisso da Fiocruz com a sociedade, uma vez que

BVS

As Bibliotecas Virtuais em Saúde (BVS) são uma iniciativa do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (Bireme/Opas) e do Ministério da Saúde para ampliação à informação em saúde. Coordenada pelo Icict, a BVS Fiocruz
integra diferentes acervos temáticos, como doenças infecciosas e parasitárias, aleitamento materno e saúde pública, e tem o objetivo de
difundir a informação científica e tecnológica em saúde. A página
da BVS é www.bvsfiocruz.fiocruz.br

SciELO Livros

A Editora Fiocruz integra o projeto que oferece dezenas de títulos em formato eletrônico (PDF e Epub). O objetivo é maximizar a
visibilidade, a acessibilidade, o uso e o impacto dos livros acadêmicos
brasileiros. O Portal SciELO Livros já conta com seis editoras e mais
de 300 livros on-line, cerca de 250 deles em acesso livre e os outros
em acesso controlado, disponíveis para aquisição em formato eletrônico por preços reduzidos.

a sua produção intelectual,
em todas as áreas do conhecimento, está disponível para
todos os usuários e não restrita apenas para a comunidade acadêmica. O usuário
tem acesso de qualquer lugar, em qualquer dia e horário, sem a necessidade de assinaturas de revistas ou periódicos. Assim, a pesquisa de
um profissional da Fundação
pode servir de referência tanto para um estudante na pequena Serra da Saudade
(MG), menor município do Brasil, com aproximadamente 825
habitantes, quanto para um
pesquisador em Garissa, cidade com 67 mil habitantes no
nordeste do Quênia.
Para o pesquisador, é
muito importante saber se
sua pesquisa está tendo impacto, contribuindo para o
avanço da pesquisa no seu
campo de atuação. O acesso aberto a qualquer leitor
permite um aumento nos indicadores de impacto do conteúdo intelectual produzido
pela instituição, com a citação de estudo ou pesquisa
em trabalhos de cientistas de outras instituições. Essa questão
está diretamen-

te ligada à redução da possibilidade de plágio, uma vez
que os trabalhos estão “linkados” com os seus autores,
identificados por um endereço eletrônico simples e persistente. Segundo estudo divulgado em 2004 (Brody e
Harnard), artigos disponíveis
livremente recebem entre
2,5 e 5,8 mais citações que
artigos off-line.
Os trabalhos estão armazenados no Repositório Institucional Arca, do Instituto
de Comunicação e Informação Científica em Saúde
(Icict). É um ambiente seguro, que garante a preservação da memória institucional
e tem impacto direto no planejamento e gestão da pesquisa na Fiocruz. O acesso
aberto também apresenta vertente no
campo da trans-

Toda produção intelectual da Fundação
está disponível no Repositório Institucional Arca
(www.arca.fiocruz.br), administrado pelo Instituto de Comunicação e Informação Científica e
Tecnológica em Saúde (Icict). Na página é possível acessar o conteúdo por assunto de interesse, autor ou unidade da Fiocruz. Além do Português, a página está disponível em três línguas:
espanhol, inglês e francês.
O Arca é uma plataforma tecnológica que
conjuga base de dados web e serviços de informação. Com o repositório, artigos científicos, teses e dissertações, relatórios técnicos,
vídeos e todo um conjunto de conteúdos digitais originários da pesquisa, do ensino e do
desenvolvimento tecnológico da Fiocruz ganham mais visibilidade.

parência, como forma de
prestar contas dos recursos
empregados na pesquisa,
oriundos majoritariamente
de recursos públicos. “A Política está alinhada com a
visão de transparência na
gestão e nas instituições de
pesquisa, garantidas as salvaguardas em questões de
soberania nacional e de produção do conhecimento direcionado para a inovação”,
ressalta a vice-presidente de
Ensino, Informação e
Comunicação, Nísia
Trindade Lima.

O que antes era um ato
voluntário e nem sempre sistemático passa a ser um compromisso da instituição e de
cada um de seus pesquisadores, possibilitando o acesso
aberto à comunidade científica e a quem mais possa interessar, explica Nísia. “Ganha
a sociedade, que tem
acesso à infor-

Atualmente está em tramitação
no Senado o Projeto de Lei 387/
2011, do senador Rodrigo Rollemberg (PSDB-DF), que propõe que o
desenvolvimento e implantação de
repositórios institucionais seja obrigatório para as universidades e institutos de pesquisa.
Apesar de ainda não ter uma lei
que trate do assunto, o Brasil tem obtido destaque quando se trata de
acesso aberto. Estudo encomendado
pela Comissão Europeia mostra que
quase 50% dos artigos publicados
entre 2004 e 2011 nos países do bloco, Estados Unidos, Canadá, Japão e
Brasil encontram-se disponíveis em
acesso aberto na Internet. O Brasil lidera o ranking com 63% dos artigos
em acesso aberto.
Quando se fala do impacto da
pesquisa acadêmica produzida em
cada instituição, a Fundação se destaca no país. Pesquisa da Universidade de Leiden (Holanda) apontou
a Fiocruz como o melhor instituto
de pesquisa no Brasil em termos de
qualidade de produção científica. O
resultado foi apresentado no IV Encontro Brasileiro de Bibliometria e
Cienciometria (EBBC), que ocorreu
em maio, na Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE).

mação; o próprio produtor do
conhecimento, que tem assim,
entre outros pontos, um direito ao resultado e preservação
do seu trabalho. Enfim, ganha
a instituição, ganha o autor,
ganha a sociedade”, enfatiza.

No Portal do
Acesso Aberto, o
usuário encontra
uma série de informações sobre a
Política, além de
temas como direito autorial, repositórios institucionais, integridade
da pesquisa na Fiocruz, glossário e
benefícios do acesso aberto e perguntas frequentes, como a questão relacionada à
preservação e integralidade da pesquisa em relação a
dados sigilosos ou
que podem se tornar patentes. A página foi desenvolvida pela Vice-Presidência de Ensino,
Informação e Comunicação (VPEIC)
e a equipe do Portal Fiocruz (Icict), e
contou com a colaboração da Coordenadoria de Comunicação Social (CCS).
O endereço é http:/
/portal.fiocruz.br/
acessoaberto.
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Integração é a chave
Construção das propostas orçamentárias em
parceria é meta do Planejamento
Por Gustavo Mendelsohn
de Carvalho
ntegração é um elemento essencial e indispensável nas atividades da Diretoria de
Planejamento (Diplan). Sem a
colaboração estreita das unidades e demais instâncias da Fiocruz, não seria possível, por
exemplo, coordenar o processo
de planejamento e de construção da proposta orçamentária
anual da instituição.Tampouco
poderia ser elaborado o Relatório de Gestão (que pode ser consultado no Portal na Intranet Fiocruz), instrumento de prestação de contas ao governo federal e à sociedade, que a cada
ano implica num amplo esforço
coletivo. No momento, além
desses processos permanentes,
novos projetos reforçam a busca pela integração do planejamento com outras unidades e
setores. Confira a seguir alguns
desses projetos.

I

Modelo Gerencial
Contábil
Quais serviços e gastos em
materiais de consumo tiveram
mais impacto no aumento das
despesas? Como monitorar as
despesas da Fiocruz? Para responder questões como essas, a
Diplan - com o apoio da Diretoria de Administração (Dirad) e
acompanhamento direto da
Vice-Presidência de Gestão e
Desenvolvimento Institucional
(VPGDI) - está elaborando um
modelo gerencial contábil. Trata-se de um sistema de padronização dos registros contábeis
e monitoramento de despesas,
para qualificar o processo gerencial e fornecer informações adequadas para a prestação de contas e tomada de decisão.
O projeto visa desenvolver
o Plano Interno da Fiocruz, tendo como base conceitos do Sistema Integrado de Administra-
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ção Financeira (Siafi) e modelos de outras instituições públicas, de modo a compatibilizar
planejamento, programação orçamentária e execução, facilitando o monitoramento físicofinanceiro do orçamento. Isso
significa aperfeiçoar o acompanhamento das ações constantes na Lei Orçamentária Anual
(LOA) e das despesas executadas com recursos extra orçamentários. O êxito do projeto
depende de uma boa definição
das áreas de negócio e do mapeamento das operações e
principais despesas das unidades, com sua classificação detalhada no Plano Interno. A
expectativa é que este patamar
seja alcançado até 2016.

Reestruturação
Outro resultado do trabalho integrado foi a unificação
do processo de cooperação técnica com a transferência, no fim
de abril, da Seção de Prestação de Contas de Convênios
(SPCC), até então vinculada à
Dirad, para a Coordenação de
Convênios (CConv), da Diplan.
A decisão tem como objetivo
dar maior fluidez e evitar a fragmentação dos processos de
acompanhamento dos projetos
de cooperação técnica da Fiocruz com outras entidades nacionais, públicas ou privadas.
Até então, as atividades de
análise, formalização e celebração de acordos e convênios vinham sendo realizadas pela
CConv e a prestação de contas,
pela SPCC. Esta separação formal dos processos de trabalho e
das competências dificultava a
troca de informações e saberes.
A mudança faz parte do processo de reestruturação, cujo objetivo é aprimorar processos e competências, para que os projetos
de cooperação técnica nacional
sejam executados de forma mais
efetiva e eficaz, trazendo mais
qualidade no atendimento às
unidades e parceiros.

Avaliação de
Desempenho
e Escola
Corporativa
A introdução de uma cultura de avaliação na Fiocruz é um
desafio, que tem na integração
um ponto forte. Nesse sentido,
a corresponsabilidade sobre a
Avaliação de Desempenho Institucional é, talvez, o exemplo
mais consolidado do
trabalho integrado entre a Diplan e a Diretoria de Recursos Humanos (Direh), que
coordenam, respectivamente, os
componentes institucional
e individual.
Outro exemplo é o projeto da Escola Corporativa Fiocruz, coordenado pela Direh,
no qual a Diplan
colabora diretamente
no desenvolvimento do
Plano de Capacitação da
Área de Planejamento. Destaque recente neste campo foi o
Curso de Capacitação em Planejamento e Gestão Estratégica,
que recebeu alunos de todas unidades da Fiocruz e contou com
o apoio do Serviço de Capacitação da Direh. A Diplan também
participa da Capacitação em
Gestão de Projetos, ação associada ao Serviço de Soluções Educacionais, que está em fase de
elaboração do termo de referência e definição de metodologia
e tecnologia adequadas.

PDTI e
Planejamento
Institucional
A Diplan e a Coordenação Geral de Tecnologia da
Informação (CGTI) estão trabalhando em conjunto para

que haja maior integração
entre o planejamento institucional mais amplo e o planejamento específico na área
de Tecnologia da Informação.
Além de encontros sistemáticos entre as equipes, foi realizada, em meados de abril
uma oficina com a participação das áreas de TI e de planejamento das diversas unidades da Fiocruz. Tem sido
muito estimulado o trabalho
conjunto das equipes para a
construção do Plano Diretor
de Tecnologia da Informação
da Fiocruz. O que se espera
é que, em setembro deste
ano, quando começa o pro-

cesso de
planejamento
das unidades
para 2015, já
seja possível
um maior alinhamento. Para
tanto, está sendo
feita uma adaptação no Sistema de Apoio à Gestão Estratégica (Sage), com a colaboração da CGTI. Além disso,
as duas áreas estão empenhadas em alcançar o alinhamento pretendido, com base no
Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI 2014/
2015), disponível também desde abril.

Patrimônio Genético:
Fiocruz contribui com
orientações técnicas
Normas do CGEN resultam de demandas e
questionamentos de pesquisadores da Fundação
Por Daniela Savaget
omo integrante do
Conselho de Gestão
do Patrimônio Genético (CGEN), a Fiocruz tem subsidiado discussões
importantes quanto à necessidade de esclarecimentos sobre
a legislação de acesso ao patrimônio genético no país, ou
seja, para uso da biodiversidade nativa. É o caso recente da
proposta de orientação técnica
encaminhada ao CGEN pelo
Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) a partir
de questionamentos de pesquisadores da Fiocruz, considerando a necessidade de se esclarecer a aplicabilidade da legislação vigente para a busca de
informações de origem genética disponíveis em bancos de
dados de domínio público.
A representante no CGEN
da Fundação, a assessora da
Vice-Presidência de Pesquisa e
Laboratórios de Referência Manuela da Silva, explica que as
discussões tiveram início a partir de dúvidas de pesquisadores
apresentadas em seminários
realizados na instituição sobre a
temática. “Para os pesquisadores não estava claro se a consulta e uso de informações genéticas em bancos de dados de
domínio público também se sujeitava à autorização de acesso
ao patrimônio genético”, explica Manuela. “Foi quando levei,
em nome da Fiocruz, tal questionamento ao CGEN”, ressalta.
Manuela lembra que depois
de extensas discussões e debates chegou-se a duas propostas.
“A orientação técnica que nós
discutimos com vários outros conselheiros, redigida pelo MCTI,

C

defendia que a pesquisa de informações de origem genética
disponíveis em bancos de dados
nacionais e internacionais de
domínio público não se sujeita à
prévia autorização de acesso ao
patrimônio genético. A segunda,
uma resolução, visava à necessidade de um cadastro de pesquisadores para o acesso a estas
informações”, afirma.

Votação
Em maio deste ano, com
15 votos a favor de um total de
17, foi deliberado que a leitura, consulta, comparação, averiguação, inquirição e extração
(incluindo outras atividades realizadas por simulação por
computador) de informações de
origem genética disponíveis em
bancos de dados nacionais e
internacionais de domínio público não se sujeita à autorização de acesso ao patrimônio
genético. Entretanto, caso haja
posterior acesso à amostra de
componente do patrimônio genético relacionado à informação obtida do banco de dados,
será necessária a autorização.
A orientação técnica ainda não foi publicada, mas a deliberação sobre a sua publicação consta em ata da reunião
do CGEN realizada no mês de
maio de 2014.

Outras
iniciativas
Esta é apenas uma das
contribuições da Fiocruz para o
melhor entendimento da legislação de acesso ao patrimônio
genético, com base em questionamentos da comunidade ci-

entífica, incluindo pesquisadores
da instituição. Em março deste
ano, o CGEN editou a última
orientação técnica que esclarece que a utilização de parasitas, pragas e vetores de doenças como alvo de teste das propriedades de componentes químicos, sintéticos ou naturais,
não configura acesso ao patrimônio genético destes organismos para as finalidades da Medida Provisória nº 2.186-16, de
23 de agosto de 2001, desde
que não envolva isolamento, caracterização ou identificação de
moléculas ou substâncias provenientes destes organismos.
É possível citar ainda outro
esclarecimento realizado pelo
CGEN, exposto no boletim informativo de setembro de 2013. O
esclarecimento foi resultado de
questionamentos de microbiologistas de várias instituições, entre as quais a Fiocruz, e levado
ao Conselho pela Sociedade Brasileira de Microbiologia. O documento explica em que etapa
devem ser realizados os depósitos de subamostra nos casos de
acesso ao patrimônio genético
que envolvam micro-organismos.
Manuela esclarece que as
pesquisas científicas que tenham como objetivo a seleção
de micro-organismos, ou, ainda,
de clones metagenômicos*,
com base em um potencial biotecnológico, geralmente começam com centenas ou milhares
de isolados ou clones. Sendo
assim, havia dúvidas se seria
necessário o depósito em instituição fiel depositária de todos
os isolados ou clones, ou apenas
daqueles que foram selecionados e, portanto, foram devidamente caracterizados. Assim, o
boletim informativo torna clara

As imagens que fazem parte da exposição e outras dos arquivos de negativos de vidro do IOC estão disponíveis na base Arch (repositório de
informações sobre o acervo arquivístico permanente da Fiocruz). A pesquisa pode ser realizada pelo site
http://arch.coc.fiocruz.br/.
Além dessas imagens, a base reúne
documentos institucionais e pessoais,
dos gêneros
textual, iconográfico, carFoto: Rodrigo
Mexas
tográfico, sonoro e filmográfico, que
abrangem o período de 1803 até os
a visão de que apenas os micro- bem como remeter amostra
dias atuais, referentes à história da Fiorganismos e clones seleciona- para o exterior sem autorização
e da saúde pública.
Outras
in- ou em dedos devemocruz
ser depositados.
do órgão
competente
formações podem ser
obtidas
pelo
e- são infrasacordo com a obtida
mail dad@coc.fiocruz.br.
ções. Também está em desacordo com a legislação deixar
Os pesquisadores da Fiocruz de repartir os benefícios resule outros interessados na temá- tantes da exploração econômitica podem ter mais informações ca de produto ou processo desobre Acesso ao Patrimônio senvolvido a partir do acesso e
Genético no Portal Fiocruz prestar falsa informação relaci(www.fiocruz.br). É importante onada ao acesso. As infrações
que todos da Fundação que re- podem ser punidas com adveralizam pesquisas com a biodi- tência, multa e até perda ou susversidade conheçam a legisla- pensão da participação em lição e que estejam em confor- nha de financiamento.
midade com ela. No caso de
Outras informações
pesquisas envolvendo acesso ao
sobre o CGEN podem ser
Patrimônio Genético, a Vice-Preacessadas no site do Misidência de Pesquisa e Laboranistério do Meio Ambientórios de Referência, como ação
te (www.mma.gov.br).
estratégica, recomendada que
*Metagenômica é a análise
se use a Plataforma Carlos Chagas para estas solicitações, se- genômica de organismos e tem
guindo as orientações disponí- papel fundamental na análise do
veis no Portal. Se as dúvidas genoma de comunidades de mipersistirem, os pesquisadores cro-organismos de um determinadevem entrar em contato com do ambiente por técnicas indepenos Núcleos de Inovação Tecno- dentes de cultivo. Fornece a informação da capacidade metabólica
lógica (NITs) de suas unidades.
Acessar componente do e funcional da comunidade micropatrimônio genético e conheci- biana e perfis evolutivos de funmento tradicional associado, ção e estrutura das comunidades.

Legislação

Foto: Peter
Ilicciev
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Acervo disponível

VídeoSaúde amplia acesso à sua produção

Por Daniela Muzi
m sintonia com a
Política de Acesso
Aberto ao Conhecimento da instituição, a VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz
decidiu fortalecer o canal de
comunicação pela Internet. O
Canal da VideoSaúde no Youtube disponibilizava, majoritariamente, trailers de suas produções, orientando os usuários a solicitar gratuitamente à
Distribuidora cópias em DVD
com o conteúdo integral dos
vídeos. Com a reformulação,
passa a disponibilizar conteú-

E

dos integrais de obras como os
documentários SUS 25 anos
(2014), Democracia Fiocruz
(2014), Paracoco: endemia brasileira (2013) e a série de vídeos produzidos em parceria com
a Secretaria de Vigilância Sanitária (2010).
O programa VideoSaúde,
atualmente exibido no Canal
Universitário do Rio de Janeiro
(UTV) e em outras seis emissoras brasileiras – Canal Saúde,
NBR, Canal Minas Saúde, TV
Floripa, TV Feevale e TV UFPR
– também será disponibilizado
no canal da distribuidora no Youtube. O programa exibe os ví-

deos do acervo da instituição,
que reúne mais de oito mil títulos em saúde pública, realizados por sindicatos, ONGs, produtoras, televisões, instituições
de saúde e pela própria Fiocruz,
e conta com a autorização da
maioria dos seus colaboradores.
O acesso aberto aos conteúdos na internet não excluirá a possibilidade de solicitação de cópias gratuitas à VideoSaúde, já que o intuito é
ampliar o acesso da população
às produções audiovisuais em
saúde disponíveis no acervo da
Distribuidora e contribuir para
o fortalecimento do SUS.

Para saber mais:Canal da VideoSaúde no Youtube: https://www.youtube.com/videosaudefio

