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Uma década
em retrospectiva
Programa de Desenvolvimento Tecnológico em Insumos para
Saúde (PDTIS) e Programa de Desenvolvimento Tecnológico
em Saúde (PDTSP) se firmam como modelos de sucesso
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Por Mara Figueira

esde 2011, um novo
teste, capaz de detec-
tar o vírus da Aids e

da hepatite C de forma mais
segura do que os tradicionais,
vem sendo utilizado nos ban-
cos de sangue da rede públi-
ca brasileira. O produto levou
cerca de cinco anos para ser
desenvolvido e será usado, até
o fim de 2012, para testar 3,5
milhões de bolsas de sangue,
representando uma economia
anual para o Ministério da
Saúde de, no mínimo, R$ 75
milhões. Atualmente, meta-
de do sangue da hemorrede
pública nacional é testado
com esse produto, elaborado
por um consórcio liderado por
Bio-Manguinhos e que teve o
suporte do Programa de De-
senvolvimento Tecnológico
em Insumos para a Saúde (PD-
TIS), da Vice-Presidência de
Pesquisa e Laboratórios de
Referência (VPPLR) da Fiocruz.

“O objetivo principal do
PDTIS é desenvolver produtos
importantes para a saúde”,
explica o coordenador geral
do programa, Wim Degrave.
“O PDTIS faz o meio de cam-
po entre as unidades e os la-
boratórios de pesquisa da
Fiocruz e parceiros produtivos
públicos e privados”. Criada
em 2002, a iniciativa come-
mora neste ano uma década
de existência e celebra o fato
de sete tecnologias e poten-
ciais produtos já terem sido
desenvolvidos e transferidos
para parceiros industriais -

entre eles, o teste para de-
tectar o vírus da Aids e da
hepatite C (saiba mais sobre
o produto no boxe Como fun-
ciona o novo teste?).

“O teste é um projeto de
sucesso”, avalia o coordena-
dor da Rede de Insumos para
Diagnóstico do PDTIS, Marco
Krieger. “Se fossem utilizados
produtos comerciais para tes-
tar 3,5 milhões de bolsas de
sangue, a preços de mercado,
o gasto poderia atingir entre
R$ 150 milhões e R$ 200 mi-
lhões para o Ministério da Saú-
de. Com o projeto nacional,
além de todo o desenvolvi-
mento tecnológico e da capa-
citação das equipes no Brasil,
temos uma economia de pelo
menos 50% desse valor”.

Academia e
indústria nacional:
mais próximos

Transferido para uma em-
presa privada brasileira, um
medicamento que pode se
tornar alternativa ao tratamen-
to convencional da asma é
outro exemplo de produto de-
senvolvido com o apoio do
PDTIS. “O que existe hoje de
tratamento clássico para a
asma são os corticóides, mui-
to eficazes, mas que têm efei-
tos adversos importantes”,
conta a coordenadora da rede
de medicamentos e bioinseti-
cidas do PDTIS, Sandra Perez.
“Por conta disso, o que a ci-
ência busca é ter alternativas

ao corticóide e o composto em
desenvolvimento pode repre-
sentar uma alternativa. Trata-
se de um composto inalatório
e pretende-se que não tenha
os efeitos adversos que os cor-
ticóides apresentam”, explica.

Atualmente em fase de
estudo toxicológico (leia o
boxe Etapas decisivas), o pro-
duto é um desenvolvimento de
química medicinal importante
e despertou bastante interes-
se por parte da empresa pri-
vada nacional, que pretende
produzi-lo, segundo Wim De-
grave. “Foram desenvolvidos
análogos de um medicamen-
to existente, eliminando e
acrescentando outras novas
características”, explica.

Desenvolvido pelo Institu-
to Oswaldo Cruz, que cuidou
da parte farmacológica, e por
Farmanguinhos, responsável
pelo trabalho síntese, o medi-
camento inalatório contra a
asma mostra na prática um
dos objetivos do PDTIS: envol-
ver diferentes grupos da Fio-
cruz em torno de uma mesma
iniciativa. “Todos os projetos
PDTIS envolvem pelo menos
dois grupos, normalmente de
unidades e de capacidades
complementares. Esse foi des-
de o início um desenho do pro-
grama. Nenhum grupo sozinho
tem a capacidade de desen-
volver toda a parte científica
e a parte mais industrial, tec-
nológica do produto”, diz Wim
Degrave. “Sempre é firmado
um contrato interno entre as
partes para somar capacida-
des e desenvolver um protóti-

po do produto. Quando preci-
samos da parte industrial mes-
mo, para finalizar toxicologia
e ensaios clínicos, por exem-
plo, fazemos licenciamento
para uma empresa pública ou
privada”.

“Uma questão importan-
te, que o programa está fa-
zendo, é a aproximação da
academia com a indústria”,
avalia a vice-presidente de
Pesquisa e Laboratórios de
Referência, Claude Pirmez.
Dos 41 projetos do PDTIS no
momento, 28 estão na fase
de desenvolvimento de pro-
duto. É o caso de um fárma-
co similar ao medicamento
contra a asma, só que com
outra base química e de uso
oral, que integra do portfólio
de projetos do PDTIS, mas é
ainda um estudo de labora-
tório e não foi transferido
para um parceiro industrial. O
restante dos projetos já tem
produtos desenvolvidos, sen-
do que dez estão em negoci-
ação com parceiros industriais
e três buscam parcerias.

Democratização
de plataformas
tecnológicas

No período de 2002 a
2011, o PDTIS canalizou cer-
ca de R$ 70 milhões em re-
cursos. Desse total, R$ 40
milhões foram destinados a
projetos de desenvolvimento
tecnológico e R$ 30 milhões
para Plataformas Tecnológi-

D

A princípio, o prazo esti-
mado para que o medicamen-
to inalatório para asma esteja
no mercado é de quatro anos.
No entanto, é difícil precisar ao
certo, já que, a partir de ago-
ra, o produto passará por su-
cessivas fases críticas, como a
atual, de estudo de toxicologia.
“Nesta etapa, ele pode apre-
sentar uma toxicidade impor-
tante, que não justifica o seu
desenvolvimento”, explica
Sandra Perez. Superados os
estudos toxicológicos, há ain-

Etapas decisivas
da a primeira fase clínica – em
que o fármaco é testado em
pessoas sem asma (sadias) e
se procura verificar a seguran-
ça do medicamento. Em segui-
da, envolve pacientes que têm
asma, em que é preciso saber
se o efeito terapêutico espera-
do foi alcançado ou não. Um
longo caminho que só mostra
o quanto o desenvolvimento de
um produto e sua produção em
escala industrial é um proces-
so complexo e que envolve
muitas variáveis.

cas, que contam com equipa-
mentos sofisticados, necessá-
rios para uma série de projetos,
além de pessoal especializado,
que trabalha em regime de de-
dicação exclusiva.

“A rede de Plataformas
Tecnológicas é uma rede de
prestação de serviço”, diz a
gerente executiva do PDTIS,
Cássia Pereira. Hoje são 11
plataformas estruturadas, com
41 subunidades ativas nas di-
versas unidades da Fiocruz. A
Rede de Plataformas atende
a 1.069 usuários cadastrados
no sistema informatizado (que
pode ser acessado em http://
plataformas.cdts.fiocruz.br) e
processa 153 mil amostras por
ano. “Cada plataforma tem
sua especificidade, mas, na
maioria das vezes, o usuário
cadastrado tem condições de,
on-line, com acesso remoto,
fazer o agendamento do ser-
viço que necessita, saber como
mandar a sua amostra, conhe-
cer as normas e os critérios que
precisa seguir, além de saber
de que forma e em quanto
tempo receberá o resultado”,
explica Cássia.

No início, a rede de pla-
taformas atendia apenas aos
projetos do PDTIS, mas hoje
não há essa restrição: para
cobrir uma grande lacuna que
existia Fiocruz, todo tipo de
projeto passou a ser atendido.
Embora iniciativas ligadas ao
desenvolvimento tecnológico
tenham prioridade, as Plata-
formas Tecnológicas estão
abertas hoje a toda a comuni-
dade acadêmica, mesmo de

A vice-presidente de Pesquisa e Laborató-
rios de Referência, Claude Pirmez, ao lado
de Adeilton Brandão, coordenador da
Rede de Genômica e Proteônica Aplicada,
e Sandra Perez, coordenadora da rede de
medicamentos e bioinseticidas do PDTIS.
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fora da Fiocruz. “O PDTIS pos-
sibilitou uma democratização
grande no uso de plataformas
tecnológicas”, diz Cássia.

“Além disso, essas plata-
formas deixaram de trabalhar
apenas no ambiente acadêmi-
co e passaram a prestar servi-
ços para a comunidade e a ter
que seguir algumas regras que
o programa define. Hoje, a
gente sugere fortemente, por
exemplo, que todas tenham
que aderir ao sistema de ges-
tão da qualidade porque não
queremos apenas que as pes-
soas tenham acesso, mas que
tenham acesso a um serviço
de qualidade”, diz a gerente
executiva do PDTIS.

Atualmente grande nú-
mero de grupos propõem
que seus equipamentos en-
trem para a rede de plata-
formas PDTIS. Isso ocorre em
parte pelas contrapartidas.
“O programa oferece supor-
te, recursos humanos com-
plementares com dedicação
exclusiva, para prestar servi-
ços por meio da plataforma.
Também disponibilizamos re-
cursos para os insumos e con-
trato de manutenção para os
equipamentos”, explica Cássia.

A previsão orçamentária
de 2012 inclui mais 22 novas
subunidades, ampliando e mo-
dernizando a rede e incorpo-
rando as unidades da Fiocruz
Amazônia, Rondônia e Ceará.
“A rede de plataformas tem
um papel importante na regio-
nalização de tecnologias tam-
bém”, diz Wim Degrave.

De acordo com o coorde-
nador da Rede de Genômica
e Proteômica Aplicada, Adeil-
ton Brandão, o modelo de pla-
taformas tecnológicas do
PDTIS trouxe uma mudança
cultural com relação a equi-
pamentos na Fiocruz. “Hoje
já é mais fácil aceitar a ideia
de compartilhar equipamen-
tos, independentemente de
estar no PDTIS, porque outras
unidades já têm instalado pro-
gramas de plataformas nos
mesmos  moldes, com o in-
tuito de maximizar o investi-
mento em equipamento. Isso
é influência direta”, afirma.

Dez anos em
balanço

Após uma década, o ba-
lanço que se pode fazer do
PDTIS é positivo. O programa
tem o mérito de ter contribuí-
do na mudança da cultura ins-
titucional da Fiocruz com
relação ao desenvolvimento
tecnológico, segundo Wim
Degrave. “Há dez anos, muita
gente achava que o desenvol-
vimento tecnológico acontece-
ria em detrimento da pesquisa
básica, quando, na verdade,
é algo totalmente comple-
mentar, um sendo a continu-
ação do outro”, afirma o
coordenador geral.

A maximização do traba-
lho em rede na Fiocruz é uma
conquista do programa. “Hoje
a maioria dos nossos projetos
não acontecem em um único

laboratório: são grupos traba-
lhando entre si: Rio de Janeiro
com Recife, Rio de Janeiro e
Bahia, Farmanguinhos com
IOC, IOC com René Rachou.
É algo altamente promovido
pelo programa”, diz a geren-
te executiva do PDTIS, Cás-
sia Pereira.

Se comparada à situação
de dez anos atrás, a interação
com empresas privadas está
muito mais desenvolvida, se-
gundo Wim Degrave  “Damos
assistência considerável à ges-
tão tecnológica da Fiocruz
(GESTEC) para ajudar a promo-
ver a transferência de potenci-
ais produtos em interação
público-privada”, diz.

Por suas características,
como modelo, o PDTIS é to-
talmente transferível para ou-
tra instituição. A metodologia
de avaliação e acompanha-
mento dos projetos, por exem-
plo, já está estabelecida,
sedimentada e registrada. En-
tre os critérios para entrada de
projetos no programa está a
importância do potencial pro-
duto para a saúde pública, seu
impacto tecnológico, a possi-
bilidade de a tecnologia ser
usada em outras áreas e seu
potencial econômico, entendi-
do de forma ampla e englo-
bando a economia que pode
trazer para o governo ou para
o sistema de saúde.

 “Quando o projeto entra
no portfólio, é avaliado anu-
almente de maneira formal.
Os avanços são apresentados
perante um painel de avalia-

dores, que têm pelo menos
duas pessoas de fora da Fio-
cruz”, explica Wim. “Os rumos
do projeto, o grau de desen-
volvimento e o que precisa ser
feito no ano seguinte são dis-
cutidos e, se o projeto não fez
avanço ou se a prova de prin-
cípio não se concretiza, ele
pode ser finalizado no progra-
ma”, completa.

PDTIS segue
adiante

A metodologia, assim
como os resultados do PDTIS,
será tema de uma série de
publicações propostas para
celebrar seus dez anos. Um
seminário específico sobre a
última década também está
previsto para ocorrer no ani-
versário da Fiocruz. Ao longo
do ano serão organizados ain-
da workshops por conta da
data. Mas o ano de 2012 não
é apenas de comemoração
para o PDTIS: guarda também
um desafio especial, que
abarca todos os projetos da
Vice-Presidência de Pesquisa
e Laboratórios de Referência.
Trata-se da tentativa de ob-
ter a certificação ISO 9001,
uma norma de certificação in-
ternacional focada justamen-
te na gestão.

“Isso está embutido den-
tro do PDTIS uma vez que
estamos fazendo desenvol-
vimento tecnológico e bus-
camos atingir um produto,
que tem que estar qualifica-
do. Então, faz parte realizar
melhorias do processo de
gestão do PDTIS”, explica
Claude Pirmez. “Qualificar
toda a gestão, a maneira
como os projetos são condu-
zidos, como são orientados,
como são alinhados dentro
dos macroprojetos institucio-
nais e do Ministério da Saú-
de, só faz fortalecer, estrutu-
rar, dar solidez, concretude,
robustez e segurança àquilo
que a gente faz”.

A rede de plataformas é
gerenciada pela Eliane Cam-
panucci e a de vacinas, por Ri-
cardo Gazinelli. Ana Paula
Cavalcanti, Ana Paula Rocha
e Renata Teixeira completam
o time de gestão do programa.

Os testes tradicio-
nais utilizados em bancos
de sangue são baseados
na detecção da respos-
ta imunológica do orga-
nismo à presença de
determinado patógeno
(organismo capaz de ata-
car outros organismos vi-
vos e causar doenças,
geralmente, bactérias,
fungos ou vírus). “Uma
pessoa que está na fase
inicial da infecção, no
entanto, pode estar com
o vírus circulando em seu
organismo, mas ainda
não ter desenvolvido a
resposta imunológica”,
explica Marco Krieger.
Dependendo do pató-
geno, pode ser preciso
entre 15 e 20 dias a até
70 dias para haver uma
resposta imunológica
eficaz. É o período co-
nhecido como janela
imunológica.

Neste período, os
testes tradicionais, base-
ados na detecção da res-
posta imunológica ao
patógeno, não são capa-
zes de identificar o indi-
víduo como portador de
um agente patogênico.
Testes moleculares como
o desenvolvido como
parte do PDTIS para HIV
e hepatite C – que rece-
beu ainda apoio da Fi-
nanciadora de Estudos e
Projetos, da Secretaria
de Ciência e Tecnologia
do Ministério da Saúde,
da Fiocruz e contou com
a participação de grupos
da Universidade Federal
do Rio de Janeiro – não
sofrem com essa limita-
ção, pois são baseados
na identificação de um
alvo molecular do pró-
prio patógeno e não na
resposta imunológica.

Como
funciona
o novo
teste?

A gerente executiva do PDTIS, Cássia
Pereira, ao lado do coordenador
geral do programa, Wim Degrave
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Por Mara Figueira

m meados de fevereiro,
dez moradores de Man-
guinhos, no Rio de Ja-

neiro, começaram a entrevistar
moradores do território realizan-
do uma pesquisa cujo objetivo
é o diagnóstico de saúde da
população, e do uso de servi-
ços de saúde, com o intuito de,
a partir dos dados levantados,
planejar ações locais. Nos net-
books que carregam como ins-
trumento de trabalho, um
software desenvolvido especi-
almente para essa iniciativa
permite que, ao final de cada
dia de pesquisa, as informações
levantadas sejam repassadas
para um servidor. Os dados são
atualizados automaticamente,
todos georreferenciados.

Essa tecnologia foi conce-
bida por meio do Programa de
Desenvolvimento Tecnológico
em Saúde Pública (PDTSP), –
da Vice-Presidência de Pesqui-
sa e Laboratórios de Referên-
cia (VPPLR) da Fiocruz, que
também está por trás da ela-
boração do questionário aplica-
do em Manguinhos. “Fazem
parte do PDTSP projetos que
desenvolvem processos ou me-
todologias que tenham utiliza-
ção prática e resultem, por
exemplo, em recomendação
ou mudança de protocolo por
parte do Sistema Único de Saú-
de”, explica a coordenadora do
programa, a médica Ana Ra-
bello, pesquisadora titular do
Centro de Pesquisa René Ra-
chou (Fiocruz Minas Gerais).

O PDTSP passou por uma
reformulação em 2009. Nesse
novo modelo, surgiu a rede que
tem um único grande projeto,
do qual participam dezenove
grupos de pesquisa de seis uni-

Inovação em
saúde pública
Muito mais do que financiador, o
Programa de Desenvolvimento
Tecnológico em Saúde Pública (PDTSP)
é parceiro de importantes iniciativas

dades da Fiocruz e que hoje
começa a conhecer melhor as
condições de saúde de Mangui-
nhos. Trata-se da Rede PDTSP-
Teias, cujo objetivo é
desenvolver e avaliar tecnologi-
as que contribuam para a ges-
tão de Territórios Integrados de
Atenção à Saúde (Teias). A pro-
posta de Territórios Integrados de
Atenção à Saúde foi lançada
pelo Ministério da Saúde em
2000 para o aperfeiçoamento
das formas de organização da
atenção do Sistema Único de
Saúde (sabia mais lendo o boxe
Em Manguinhos, um novo
jeito de cuidar da saúde).

“A Rede PDTSP-Teias tem
como proposta desenvolver e
avaliar experiências que cons-
tituam um modelo de gestão
de território integrado de aten-
ção à saúde em Manguinhos,
que possa ser utilizado por ou-
tros gestores na implantação
de outros Teias em territórios
semelhantes, gerando produ-
tos que um gestor, de qualquer
município pudesse se apropri-
ar para iniciar um Teias em sua
região”, explica a coordenado-
ra do PDTSP, Ana Rabello.

Por trás de uma tarefa apa-
rentemente simples – como
pode parecer, à primeira vista,
a aplicação de um questioná-
rio em uma comunidade –, um
olhar mais atento revela toda
a expertise do PDTSP. “Há
muito conhecimento envolvido,
por exemplo, na seleção da per-
gunta que melhor indica uma
determinada condição de saú-
de”, explica Ana Rabello. “Este
conhecimento vem da grande
experiência de pesquisadores
do Programa de Computação
Científica (PROCC), do Icict e
da coordenação do Teias-esco-
la Manguinhos”, explica.

E

Peter Ilicciev

PDTSP 10 ANOS

Até 2008, três gestões
do PDTSP estabeleceram
marcos conceituais e orga-
nizaram cinco redes de tra-
balho, contemplando 74
projetos: Rede PDTSP-Den-
gue (2002-2008); Rede
PDTSP-SUS (2004-2008);
Rede Campus Fiocruz da
Mata Atlântica (2005-2010);
Rede Cidades Saudáveis:
saúde, ambiente e desenvol-
vimento (2007-2010); Rede
Recursos Hídricos (2004-
2007); e Rede de Pesquisa

Tecnologias para melhoria das condições de vida

Clínica (2007-atual).
O programa revelou e

valorizou o potencial da Fio-
cruz de contribuir de forma
inovadora para a saúde pú-
blica do país, segundo o ob-
jetivo central do PDTSP,
constante no Plano Quadri-
enal 2001-2005 – “o fomen-
to a atividades de pesquisa
e desenvolvimento voltadas
essencialmente para a ino-
vação tecnológica no cam-
po da saúde pública, nas
dimensões coletiva e indivi-

dual, promovendo a melho-
ra substancial do desempe-
nho do Sistema Único de
Saúde – SUS”.

Claude Pirmez destaca
a importância do PDTSP nes-
tes dez anos, com contribui-
ção relevante na ampliação
da competência da Fiocruz
para o desenvolvimento de
tecnologias voltadas para a
melhoria das condições de
vida da população brasilei-
ra. Nesta década, foram in-
vestidos R$ 15 milhões.
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“A metodologia do georre-
ferenciamento de cada domi-
cílio visitado e a metodologia
de análise dos dados para che-
gar ao diagnóstico de saúde do
território são produtos importan-
te do programa”, afirma Ana.
Este é apenas um dos produ-
tos, há grupos trabalhando em
outras áreas temáticas, como
ambiente, atenção à saúde e
participação social, em parce-
ria com as coordenações de
Cooperação Social da Ensp e
da Presidência.

Até o fim de 2012, a ex-
pectativa é que o PDTSP-Tei-
as, que recebeu R$ 1,3 milhão
em recursos entre 2010-2011,
faça a sua primeira publicação,
que incluirá todo o aprendizado
necessário ao diagnóstico de
saúde de um território. “Seria
quase um manual: uma publi-
cação com o passo a passo,
que pode ser utilizada em ou-
tros locais do Brasil e para ou-
tros objetos também”, explica
Ana Rabello. “O PDTSP-Teias
desenvolveu esse modelo para
fazer diagnóstico de saúde para
o planejamento, mas ele pode
ser usado para outro tipo de
pesquisa. Ou seja, trata-se de
uma ferramenta  para o SUS
que pode usada para pesquisa”.

Atuação em
pesquisa clínica

Se uma das rede do
PDTSP tem como produto a
contribuição para um modelo
construído a partir de várias
experiências validadas pelo
Teias-escola Manguinhos, para
utilização em outro territórios,
outros projetos estão ligados à
Rede de Pesquisa Clínica. No

segundo semestre de 2011 fo-
ram selecionados seis novos
projetos, que passaram a com-
por a Rede PDTSP de Pesqui-
sa Clínica.

“Todos têm como objeto
um estudo clínico que possa
resultar em mudança de pro-
tocolo e de prática clínica, o
que caracteriza inovação”,
explica Ana Rabello. Os proje-
tos fazem parte do Programa
de Excelência em Pesquisa
Clínica, com investimento de
R$ 6,5 milhões em quatro
anos, criado a partir do Termo
de Cooperação firmado entre
a Presidência da Fiocruz e o
Conselho Nacional de Pesqui-
sa (CNPq/MCT).

Uma das propostas, condu-
zida por Farmanguinhos e pela
Universidade Federal de Ron-
dônia, por exemplo, irá avaliar
a eficácia e a segurança de tra-
tamentos baseados em deriva-

dos da artemisinina para malá-
ria causada pelo Plasmodium
vivax. O estudo é uma deman-
da do Programa de Controle
Nacional de Malária. “Atual-
mente, a malária é tratada com
cloroquina e primaquina, mas
tem surgido resistência. O Mi-
nistério da Saúde, seguindo as
recomendações da Organiza-
ção Mundial da Saúde, precisa
se preparar para saber como
funcionam os derivados da ar-
temisinina para tratar P. vivax
no Brasil”, explica a coordena-
dora do programa. “O objetivo
é ter uma nova indicação no
caso de resistência aos medi-
camentos atuais”.

O estudo mostra na práti-
ca um dos objetivos do PDTSP:
financiar projetos que tenham
clareza não só quanto ao pro-
duto a ser desenvolvido, mas
também quanto ao caminho a
ser utilizado pelo SUS. “A pro-

Em 2010, a Fiocruz assu-
miu, por meio da Escola Naci-
onal de Saúde Pública, o
desafio da gestão do Teias-es-
cola Manguinhos, uma coope-
ração inovadora tripartite entre
o governo federal, os governos
estadual e municipal do Rio de
Janeiro. Na prática, isso signi-
fica que a Ensp assumiu a res-
ponsabilidade de gerenciar
atividades e serviços de saú-
de da rede assistencial básica

posta é que os projetos partis-
sem de uma demanda de se-
cretarias de saúde, seja de
municípios ou estados, ou do
próprio Ministério da Saúde,
para que a incorporação do
resultado pelo Sistema Único
de Saúde não se tornasse um
novo problema”, explica Ana
Rabello. A iniciativa está ali-
nhada com a proposta do
PDTSP de fazer a pesquisa clí-
nica que o país precisa.

Suporte
e formação

Para dar apoio aos proje-
tos que fazem parte da Rede
PDTSP de Pesquisa Clínica,
estruturou-se a Plataforma de
Pesquisa Clínica. Em funcio-
namento no prédio da Expan-
são, no Rio de Janeiro, em um
espaço cedido pela Escola Na-
cional de Saúde Pública Ser-
gio Arouca, a plataforma tem
como finalidade dar suporte à
elaboração e gerenciamento
de projetos, captura e análise
de dados, análise de custos,
monitoria e acompanhamen-
to de boas práticas clínicas.
“A plataforma é uma das ma-
neiras de aumentar a profissi-
onalização e o potencial da
pesquisa clínica da Fiocruz”,
diz Ana Rabello. No período
entre 2010 e 2011, a iniciati-
va recebeu investimentos de
cerca de R$ 1 milhão.

Em 2011, a Fiocruz – por

meio da VicePresidência de
Pesquisa e Laboratórios de
Referência – e a Drugs for
Neglected Diseases Iniative
(DNDi) assinaram um acordo
de cooperação técnica com o
propósito de estabelecer e pro-
mover projetos de pesquisa clí-
nica em colaboração. Na
prática, o acordo ocorrerá por
meio de capacitação em boas
práticas clínicas, formação de
monitores clínicos e implemen-
tação de sistema de gerencia-
mento de dados.

Da parceria do PDTSP
com a DNDi e o Instituto de
Pesquisa Evandro Chagas foi
criado um curso de formação
de monitores de pesquisa clí-
nica. “Faz parte das boas prá-
ticas clínicas os estudos serem
acompanhados por monitores,
que visitam os locais em que
a pesquisa clínica é realizada
e conferem todas as etapas e
a documentação. Trata-se de
um serviço que tem custo ele-
vado e são poucos os profissi-
onais bem capacitados“,
explica Ana Rabello.

PDTSP: futuro
e passado

Em um futuro mais imedi-
ato, os planos do PDTSP inclu-
em lançar, ainda no primeiro
semestre, nova chamada para
projetos no escopo do Progra-
ma de Excelência em Pesquisa
Clínica. Fazendo um balanço
do programa até o momento,
os resultados alcançados des-
de a reformulação realizada
em 2009, na visão da coorde-
nadora do PDTSP, são positivos.
“Hoje, com a Rede PDTSP-Tei-
as, podemos falar que existe na
Fiocruz, de fato, uma rede”,
salienta Ana Rabello.

“Essa é uma rede inova-
dora, real, em que todos os
processos são compartilhados.
Não há projetos individuais: há
componentes de um projeto
comum”. Além da inovação
que é trabalhar em rede, o
PDTSP hoje se orgulha de ter
um outro diferencial. “O Pro-
grama participa das decisões
e das ações diárias e assume
responsabilidade. Não se limi-
ta a ser um financiador, é par-
ceiro”, diz Ana.

de Manguinhos, em modelo
participativo de gestão em
saúde, enfocando a interseto-
rialidade e os determinantes
sociais da saúde.

“Há uma responsabilidade
a mais por estar na Fiocruz e,
por isso ser Teias-Escola-Man-
guinhos, já que associa ainda
inovação das práticas de cui-
dado, ensino e pesquisa”, ex-
plica Ana Rabello.

Na concepção do Teias, a

atenção à saúde é feita por ter-
ritório, com base no programa
de saúde da família, em que
não se busca somente investir
em assistência (por meio de
consultas, medicação etc), mas
também em promoção da saú-
de, o que leva em conta as-
pectos como qualidade de vida,
ambiente, lazer, educação e
participação comunitária, de
forma integrada ao trabalho
das equipes de saúde.

Em Manguinhos, um novo jeito de cuidar da saúde

Pesquisadores que compõem a Rede PDTSP
de Pesquisa Clínica junto à coordenadora do
programa, Ana Rabello (segunda à esquerda)

Peter Ilicciev
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Por Glauber Queiroz

ma das metas do pro-
grama Fiocruz Saudá-
vel – oferecer como-

didade aos trabalhadores da
Fundação nos deslocamentos
entre suas residências e o tra-
balho – está mais próxima de
ser alcançada. Foram conclu-
ídos os pregões eletrônicos
para seleção das empresas

Trabalhadores da Fiocruz terão benefício
de transporte coletivo este ano

Pregão eletrônico
define empresa
para operar seis
itinerários a partir
do Campus de
Manguinhos

que serão responsáveis pelo
transporte dos trabalhadores
da Fundação entre o Campus
de Manguinhos e bairros do
município do Rio e de cida-
des vizinhas. “Avançamos e
vamos pensar cada vez mais
em formas de facilitar a vida
e melhorar as condições para
as pessoas que trabalham na
Fiocruz”, afirmou o presiden-
te Paulo Gadelha.

A empresa Três Amigos
ganhou a concorrência para as
seis rotas definidas – Zona
Norte, Zona Oeste, Centro/
Zona Sul, Baixada, Niterói/São
Gonçalo e Ilha do Governador.
O resultado foi publicado no
Diário Oficial da União em 12/
3. A previsão para o começo
da efetiva implementação é
de 90 dias. “Essa experiência
no Campus de Manguinhos se

umentar a oferta de
refeições para os tra-
balhadores da Funda-

ção, com qualidade e redução
de filas de espera, é uma das
metas do programa Fiocruz

Foco na alimentação saudável
Saudável na área de
conforto do trabalha-
dor. Para isso, estão
sendo realizadas ações
que resultarão em con-
trole de qualidade das
refeições fornecidas
nos campi da Funda-
ção e na reutilização de
um antigo polo de re-

feições, o bandejão, localiza-
do no Pavilhão Carlos Augusto
da Silva, no andar acima da
sede da Asfoc, no Campus de
Manguinhos.

A Presidência estuda, em

parceria com a Casa de Oswal-
do Cruz (COC) e a Diretoria
de Administração do Campus
(Dirac), a realocação dos pro-
fissionais que hoje ocupam o
local destinado ao novo ban-
dejão, para que o espaço pos-
sa ser reaberto ainda em 2012.
“Teremos, assim, três grandes
centros de concentração de
pessoal para realização de re-
feições no campus: Bio-Man-
guinhos, Escola Nacional de
Saúde Pública (Ensp) e este
novo, que englobaria as proxi-
midades do Castelo”, explica

o diretor de RH, Juliano Lima.
Além da quantidade de

ofertas, a instituição preocupa-
se com a qualidade dos ali-
mentos. Uma das vertentes do
Fiocruz Saudável será o con-
trole e fiscalização das refei-
ções servidas nos diversos
restaurantes, por meio do pro-
grama chamado Avaliação das
condições higiênico-sanitárias
dos restaurantes e lanchone-
tes da Fiocruz.

À frente deste trabalho,
atua uma equipe de nutricio-
nistas e outros profissionais da

Coordenação de Saúde do Tra-
balhador (CST/Direh) e da
Ensp. A ação constituirá uma
comissão oficial e realizará,
além de inspeções, atividades
de educação em saúde volta-
das para a promoção de hábitos
saudáveis. Como instrumento
de apoio para as ações no cam-
po da alimentação saudável,
será realizada nos próximos
meses uma pesquisa para afe-
rir o grau de satisfação dos
trabalhadores em relação às
opções disponíveis no Campus
de Manguinhos.

estenderá também para as
outras unidades da Fiocruz”,
anunciou Gadelha. Para os
profissionais que optarem pelo
serviço, o benefício substituirá
o vale transporte.

“Considero o programa
Fiocruz Saudável um dos mais
importantes da nossa gestão
porque tem dimensões bas-
tante amplas que dizem res-
peito à qualidade de vida, a
questões de ambiente e bios-
segurança”, afirmou Gadelha.
O presidente citou como
exemplo seguido pelo proje-
to de transporte coletivo para
os trabalhadores a experiên-
cia bem-sucedida implemen-
tada em Bio-Manguinhos
desde 2010. “Ganharemos
em qualidade de vida não só
pela diminuição do tempo
despendido e do estresse,
mas por reduzir a pressão so-
bre o Campus de Manguinhos
em relação a impactos ecoló-
gicos e áreas de estaciona-
mento”, disse o presidente.

Uma pesquisa de adesão
ao uso do transporte coletivo,
realizada no segundo semestre
de 2011, estimou a adesão dos
trabalhadores à iniciativa e ser-
viu de base para elaboração do

edital para contratação do ser-
viço, publicado no dia 10 de
fevereiro de 2012. Baseado nas
quase 2,5 mil respostas obtidas
à época, o projeto básico esti-
ma a necessidade de oito linhas
de ônibus para transportar os
trabalhadores do campus até os
bairros de residência.

O diretor de Recursos Hu-
manos (Direh), Juliano Lima,
explica que, para comportar
o alto fluxo de ônibus, o ser-
viço será implantado de for-
ma gradativa, já que serão
necessárias mudanças estru-
turais no campus. A previsão
é implementar primeiro as li-
nhas para os bairros da Zona
Norte, para os quais houve
maior demanda, com 800 in-
dicações de interessados.

A Direh e a Diretoria de
Administração (Dirac) farão
um estudo de impacto no cam-
pus. Em parceria com a em-
presa vencedora, será feito o
mapeamento das rotas. Tam-
bém será finalizado o Termo
de Adesão para os usuários
utilizarem o serviço. O traba-
lho de implementação do ser-
viço se estenderá ao longo do
ano, conforme a real adesão
dos trabalhadores.
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eusa Aparecida Emili-
ano já foi motorista de
ônibus, caminhoneira

e, há cinco meses, trabalha na
Fiocruz como operadora de
máquinas pesadas. Quem per-
corre o Campus de Mangui-
nhos, no Rio de Janeiro, pode
vê-la ao volante de uma retro-
escavadeira, realizando serviços
para a jardinagem. Com essa
máquina de peso, Neusa dá
um destino adequado ao lixo

da Fundação, retira entulhos de
obras e ajuda em demolições,
quando necessário. “Ainda cau-
sa espanto nas pessoas me ver
operando a retroescavadeira.
Engraçado, né? Não devia. De-
via ser algo bem simples. Por-
que hoje em dia há tanta mu-
lher na área masculina...”, con-
ta ela, que tem 37 anos, é ca-
sada e mãe de duas meninas.

A habilidade da operado-
ra de máquinas pesadas na re-

Mulheres que fazem a Fiocruz

alização de suas tarefas arran-
ca elogios. “Ninguém espera
ver uma mulher fazendo esse
trabalho. Mas ela faz coisas
aqui melhor do que os opera-
dores anteriores”, conta o co-
ordenador de turma Wellington
Silva. Como Neusa, milhares de
mulheres, com seu trabalho,
contribuem para fazer da Fio-
cruz o que a instituição é hoje.

De acordo com dados de
dezembro de 2011 do Serviço

Trabalhadoras da Fundação mostram que competência não é uma questão de gênero

de Informação em Recursos
Humanos da Diretoria de Recur-
sos Humanos (Direh), são 6.629
mulheres atuando na Fundação,
entre servidoras, terceirizadas,
bolsistas e ocupantes de cargos
de direção e assessoramento
superior cedidas de outros ór-
gãos. Levando em conta esse
número absoluto, elas são a
maioria na Fundação (veja o
quadro ao lado): somam 52,7%
da força de trabalho total.

Não que ser a maioria faça
alguma diferença para elas. A
vigilante Juliana Temporal, por
exemplo, acredita que o que
importa é ser profissional, in-
dependente do sexo. Com isso
em mente, ela superou barrei-
ras. Antes de assumir seu ser-
viço atual – dedicado integral-
mente ao monitoramento das
câmeras do Campus de Man-
guinhos e de setores da Far-
mácia Popular –, durante cin-

N
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co anos Juliana foi a única
mulher a trabalhar no plantão
noturno da Fundação.

“Meu expediente era das
seis da noite às seis da manhã.
Metade do tempo era dedica-
da ao monitoramento das câ-
meras e metade ao campus,
fazendo o mesmo que um vi-
gilante masculino faria: reali-
zando ronda e vendo se há al-
gum problema”, conta ela,
que ostenta em seu currículo,
além de um curso antibomba
da Coordenadoria de Recursos
Especiais da Polícia Civil do Rio
de Janeiro (Core), o fato de ser
faixa azul de jiu jitsu – ou seja,
separando-a da faixa preta,
estão apenas as faixas roxa
e marrom.

Juliana é ainda um
exemplo de como as mulhe-
res buscam ser vistas de ma-
neira igualitária no merca-
do de trabalho. “Trabalhei
muito tempo à noite sendo
a única mulher. Mas nunca
fiz esse diferencial, para não
ter essa coisa de, por ser
mulher, não poder fazer”,
explica. A vigilante traba-
lhou em vários setores da
Fundação, mesmo naqueles
em que, em um primeiro mo-
mento, pensou-se que não
poderia haver mulheres, por
não haver banheiro à disposi-
ção ou guarita. “Eu fui que-
brando tabus”, conta ela.

Fazendo a
diferença na
Fiocruz

Desafios, aliás, não faltam
às mulheres. As estatísticas
mostram que, se elas já avan-

çaram muito quanto à escola-
ridade e inserção no mercado
de trabalho, ainda há muito a
conquistar. De acordo com o
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística, o rendimento
das mulheres trabalhadoras
continua sendo inferior ao dos
homens. Pesquisas no merca-
do de trabalho também mos-
tram que as mulheres são mi-
noria entre os executivos das
maiores empresas brasileiras.

Diante disso, é digno de
nota o fato de, na Fiocruz,
as mulheres serem maioria
em cargos de chefia. Elas
ocupam 51,1% dos cargos

de direção e assessoramen-
to superior e funções gratifi-
cadas. A Fundação também
conta com duas mulheres
vice-presidentes. Claude Pir-
mez, por exemplo, é vice-
presidente de Pesquisa e La-
boratórios de Referência. Faz
parte do seu trabalho promo-
ver e articular todas as ações
de pesquisa da Fiocruz, ana-
lisando a produtividade e
identificando lacunas que
precisam ser preenchidas.

“Estar no poder, para
mim, é muito mais a oportu-

Número %

Mulheres 6.629 52,70%

Homens 5.940 47,30%

Total 12.569 100%

No FioTube, assista a um
vídeo que mostra um

pouco do trabalho desen-
volvido pelas mulheres
que atuam na Fiocruz:

fiotube.icict.fiocruz.br

O Comitê Pró-Equidade de
Gênero e Raça apoia, na Fio-
cruz Minas, a criação do Dici-
onário Feminino da Infâmia –
Acolhimento e Diagnóstico de
Mulheres em Situação de Vio-
lência. “Temos no momento
50 pesquisadoras de inúmeros
institutos e órgãos de todo o
Brasil trabalhando como cola-
boradoras do projeto”, conta
Elizabeth Fleury. “Os verbetes
se destinam a esclarecer e sen-

nidade que a gente tem de
encaminhar soluções. É a
oportunidade de fazer coisas
pela Fiocruz, pela pesquisa da
Fiocruz, e o resultado disso ser
refletido na sociedade e no
bem-estar da população bra-
sileira”, diz ela. No Laborató-
rio de Fisiologia Bacteriana, é
fácil perceber a superioridade
numérica feminina na Funda-
ção. “Aqui os homens são es-
cassos. Em um universo de
quinze pessoas, três são do
sexo masculino”, conta a bi-
óloga Clara Cavados, chefe
substituta do laboratório e pes-
quisadora titular.

Nesse espaço em
que as mulheres domi-
nam, são realizados tra-
balhos com bactérias
que têm uma ampla va-
r iedade de funções,
como uso na indústria
para produção de anti-
bióticos e aplicação em
controle biológico de in-
setos. Entre outras inici-
ativas, também conta
com uma linha de pes-
quisa voltada para a área
de alimentos, com foco
em bactérias que causam

intoxicação alimentar.
Segundo Cavados, o fato

de as mulheres serem maioria
na Fundação não exige neces-
sariamente políticas diferenci-
adas para esse público por par-
te da instituição. “Só porque
nós somos majoritariamente
mulheres? Não tem aquela his-
tória de que somos todos
iguais? Então, eu acho que não
tem que ter diferenciação. A
Fiocruz não vê você como ho-
mem ou mulher: vê você como
pesquisador, como tecnologis-
ta, como profissional”, afirma.

Pela igualdade
Desde 2009, a Fiocruz con-

ta com o Comitê Pró-Equida-
de de Gênero e Raça, vincula-
do à Vice-Presidência de Ges-
tão e Desenvolvimento Institu-
cional. Composto por repre-
sentantes de todas as unida-
des da Fiocruz, o Comitê atua
na promoção e a adoção de
práticas de equidade de gênero
e raça de forma sistemática na
Fundação, como instrumento
de gestão. Uma função que se
torna ainda mais importante
diante de dados como o do
Serviço de Informação em Re-

cursos Humanos da Diretoria
de Recursos Humanos (Direh),
que mostram as mulheres for-
mando a maior parcela da for-
ça de trabalho da Fundação.

“O Comitê entende que a
instituição necessita se debru-
çar sobre estes números e pen-
sar políticas públicas em que
esta expressiva presença femi-
nina seja levada em conta. Po-
líticas que auxiliem no proces-
so de equidade nos espaços de
trabalho”, diz a coordenadora
adjunta do Comitê de Pró-
equidade de Gênero e Raça da
Fundação, a pesquisadora da

sibilizar equipes de profissio-
nais de saúde e de assistência
social que atendem na ponta
os casos de mulheres em situ-
ação de violência”. O dicioná-
rio deverá ser distribuído à rede
do Sistema Único de Saúde e
do Sistema Único de Assistên-
cia Social em todo o país. Se-
gundo Elizabeth Fleury, a Edi-
tora Fiocruz irá analisar a pos-
sibilidade de edição dentro da
própria instituição.

Fiocruz Minas Elizabeth Maria
Fleury Teixeira.

Entre as realizações já al-
cançadas pelo Comitê, Elizabe-
th lembra a atuação junto à co-
missão criada pela Diretoria de
Recursos Humanos e a Ouvido-
ria da Fiocruz com o objetivo de
dar andamento a queixas, de-
núncias e reclamações relativas
a assédio moral e sexual no tra-
balho. “Essas questões eram
tabu na instituição, como têm
sido na maioria das instituições
públicas e empresas. O Comitê
deu apoio político ao efetivo fun-
cionamento desta comissão,
que, no momento, está atuan-

te. Acreditamos que nosso
apoio tenha sido de fato im-
portante”, afirma.

O Comitê Pró-Equidade
de Gênero e Raça da Fiocruz
começa agora em 2012 a
terceira participação da Fio-
cruz no Programa Nacional
Pró-Equidade de Gênero e
Raça da Secretaria de Políti-
ca para Mulheres da Presi-
dência da República. Faz par-
te do plano de ação envia-
do a Brasília e a ser desen-
volvido pela Fundação dar

visibilidade a questões como a
desigualdade entre homens e
mulheres no mundo do traba-
lho; promover relações de tra-
balho equitativas entre homens
e mulheres; corroborar na luta
pelo fim da violência contra a
mulher; e promover a adoção
de relações de equidade de gê-
nero e raça na cadeia de rela-
cionamentos da instituição, bus-
cando envolver as empresas for-
necedoras e de terceirização.
Um trabalho que só tem a so-
mar e a fazer da Fiocruz um
lugar em que as mulheres sin-
tam orgulho de trabalhar.

Trabalhadores da Fiocruz*

*Servidores, terceirizados,
bolsistas, ocupantes de cargos
de direção e assessoramento
superior cedidos de outros órgãos
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Mudança de operadora
Migração gerará economia de
cerca de R$ 1 milhão por ano

Por Leonardo Azevedo

iminuição de custos e
aprimoramento das
operações telefônicas.

Esses são benefícios da migra-
ção de operadora de telefonia
que será realizada ainda no
primeiro semestre de 2012 nos
campi da Fiocruz no Rio de Ja-
neiro. Os serviços prestados
pela operadora Oi serão subs-
tituídos pelos da Intelig. Com
a mudança, resultado da lici-
tação realizada em setembro
de 2011, os usuários deverão
utilizar o código 23 nas ligações
de longa distância. A migração
vai gerar economia de quase
R$ 1 milhão por ano aos cofres
da Fundação.

Com a portabilidade, todos
os números de telefone serão
mantidos. O principal impacto
será nas contas, informa a che-
fe da Seção de Telefonia (Se-
tel) da Diretoria de Administra-
ção do Campus, Maria das
Graças Veríssimo. Com a isen-
ção das taxas de assinatura das
linhas e de Discagem Direta a
Ramal (DDR), deixarão de ser
gastos pelo menos R$ 978 mil,
valor pago em 2011 à antiga
operadora. Só com as assinatu-
ras, a redução será de R$ 56
mil mensais.

Sem a taxa de DDR, serão

Como ligar
Ligações para outras regiões do Estado do Rio

e demais estados do Brasil

Disque 0 + 23 + código da cidade + número do telefone.

Ligações para outros países

Vale a mesma lógica:
00 + 23 + código do país desejado + código da cidade + número do telefone.

D
menos R$ 25 mil mensais. Com
o fim da tarifação, todas as li-
gações entre prefixos da Fio-
cruz no Rio serão gratuitas.
Uma chamada feita do Cen-
tro de Criação de Animais de
Laboratório (Cecal), por exem-
plo, para outra unidade da Fio-
cruz na cidade, como Farman-
guinhos, não terá custo ne-
nhum para a instituição.

O DDR funciona da seguin-
te maneira: há um número ge-
ral e, a partir dele, uma sequên-
cia numérica em que os quatro
últimos algarismos correspon-
dem ao ramal do setor. É como
se o serviço transformasse os
ramais em linhas diretas, sem
precisar da intervenção de tele-
fonista, tanto para ligações in-
ternas quanto externas.

Outra mudança será na
infraestrutura. A empresa
construiu um sistema de comu-
nicação de dados, chamado
anel ótico, por onde a fibra
ótica da operadora chegará ao
campus, em duas entradas di-
ferentes. Isso possibilitará que,
caso o cabo da central telefô-
nica de uma unidade apresen-
te algum problema, o local seja
atendido pela outra entrada.

A portabilidade será feita
por etapas, pois envolve não
apenas técnicos da Fiocruz,
mas também da Agência Na-

cional de Telecomunicações
(Anatel) e da Intelig, explica o
chefe do Serviço de Manuten-
ção de Utilidades e Redes (Se-
mur) da Diretoria de Adminis-
tração do Campus (Dirac), Ri-
cardo Cusatis.

Pré-testes serão realiza-
dos, para adequar o protoco-
lo de software utilizado pe-
las centrais telefônicas da
Fundação com o da empresa
prestadora do serviço. Só
após os testes será feita a
migração e os usuários deve-
rão utilizar o código 23. “As-
sim detectamos os problemas
antecipadamente, evitando
eventuais problemas quando
for realizada a portabilidade”,
enfatiza Ricardo.

Portabilidade
A portabilidade numérica

começou a ser disponibilizada
aos usuários de todo país em
2009. O serviço permite a
mudança de operadora, mó-
vel ou fixa, sem precisar tro-
car o número. Segundo dados
da Associação Brasileira de
Recursos em Telecomunica-
ções (ABR Telecom), a porta-
bilidade atingiu o número de
5,37 milhões de migrações
concluídas em 2011, o maior
já registrado na série histórica.



A ministra do Desenvolvi-
mento Social e Combate à
Fome, Tereza Campello, este-
ve na Fiocruz em março para
firmar acordo que define ações
no âmbito do plano Brasil Sem
Miséria, programa lançado
pelo governo federal com o
intuito de articular e mobilizar
esforços das três esferas de
governo para a superação da
extrema pobreza. O objetivo
da parceria é estimular a ge-
ração de conhecimentos vol-
tados para a mitigação de pro-
blemas relacionados à miséria,
elaborando propostas de apli-

A parceria entre o Instituto
de Pesquisas Jardim Botânico do
Rio de Janeiro (JBRJ) e a Fiocruz
avançou em mais uma frente de
trabalho: o Museu do Meio
Ambiente – projeto do Jardim
Botânico previsto para ser inau-
gurado em junho desde ano, no
período da Conferência das
Nações Unidas Sobre o Desen-
volvimento Sustentável, a Rio +
20. “Procuramos a Fiocruz com
a proposta de ampliar a intera-
ção entre as duas instituições,

Acordos entre MDS e Fiocruz permitirão
ações de combate à miséria

cação de tecnologias biomé-
dicas, sociais e educacionais.
A ministra ressaltou a impor-
tância da parceria com a Fio-
cruz, que considera estratégi-
ca, dada a tradição na tarefa
de estudar as doenças e seus
problemas. Os presidentes da
Capes, Jorge Guimarães, e da
Fiocruz, Paulo Gadelha, parti-
ciparam do evento.

O plano Brasil Sem Misé-
ria tem como objetivo promo-
ver ações nacionais e regionais
com base em três eixos: ga-
rantia de maior acesso aos ser-
viços públicos à população em

situação de extrema pobreza;
transferência de renda, por
meio dos programas Bolsa-Fa-
mília e Benefício de Prestação
Continuada; e inclusão produ-
tiva rural e urbana, por meio
de incentivos ao aumento da
produção dos agricultores e da
qualificação da mão de obra
e identificação de oportunida-
des de geração de trabalho
para a população de renda
muito baixa. O principal foco
de atuação do programa são
os 16 milhões de brasileiros
cuja renda familiar per capita
é inferior a R$ 70 mensais.
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Museu do Meio Ambiente une Jardim Botânico e Fundação

como a integração das ativida-
des do Museu com as do Cam-
pus Fiocruz da Mata Atlântica”,
afirmou o presidente do Jardim
Botânico, Liszt Vieira, que este-

ve no Castelo Mourisco acom-
panhado da chefe do Museu do
Meio Ambiente, Lidia Vales. O
museu funcionará no Prédio
Sede Histórica do Jardim Botâ-
nico, em reforma, e terá duas
novas edificações. Funcionarão
ali três programas: de divulga-
ção científica, educativo e de ex-
posições. Hoje, as parcerias en-
tre o Jardim Botânico e a Fio-
cruz tem amparo de um acordo
de cooperação técnica amplo,
assinado em 2010.

O Centro de Saúde Escola
Germano Sinval Faria, vincula-
do à Escola Nacional de Saúde
Sergio Arouca, da Fundação
Oswaldo Cruz (CSEGSF/Ensp/
Fiocruz), conquistou acredita-
ção internacional conferida
pelo Consórcio Brasileiro de
Acreditação (CBA), que aplica
o método da organização nor-
teamericana Joint Commission
International (JCI). O centro de
saúde é a primeira unidade de
atenção primária no mundo a
receber essa certificação. O re-
conhecimento da cultura de
segurança e qualidade no aten-
dimento aos pacientes é o re-
sultado do comprometimento
da Fundação com os princípios
do Sistema Único de Saúde e
com a população brasileira.

“Essa é uma conquista de
todos os trabalhadores da equi-
pe e não só da área técnica.
O processo exigiu um nível de
colaboração e sensibilização de
todas as pessoas, daqui e de
outras áreas da instituição,
para atender às exigências e
padrões de qualidade”, afirma
a chefe do CSEGSF, Emilia
Correia, destacando o envol-
vimento de seguidas gestões.
“O orgulho é ainda maior por-
que a certificação internacio-
nal veio para uma instituição
pública, para o Sistema Único
de Saúde pelo qual a gente
tanto luta”, completa Emília.

“A conquista da acredita-
ção é de enorme relevância.
Associa crivos rigorosos de qua-
lidade a uma das áreas mais
caras e tradicionais da Fiocruz,
que acumula experiência e tem
pioneirismo no esforço de pen-
sar e organizar a saúde no cam-
po das atividades básicas, tra-
tando a questão do acesso, da
humanização e do acolhimen-
to”, diz o presidente da Fiocruz,
Paulo Gadelha.

Centro de Saúde conquista
acreditação internacional

A coordenadora de Gestão
de Qualidade do centro de saú-
de, Yrlene Veloso Cherques,
lembra que o processo de acre-
ditação começou em 2004,
mas se intensificou nos últimos
quatro anos. “É um trabalho
difícil, porque cada profissional
acha que está fazendo tudo
certo. Com a acreditação, pre-
cisam ser seguidos padrões de
qualidades e implementados
processos“, explicita. Emília
Correia destaca que a unidade
enfrentará a requalificação em
três anos. “A acreditação visa
melhorar a atenção prestada,
com segurança não só para o
paciente, mas também para o
trabalhador”, ressalta.

O Centro de Saúde Escola
Germano Sinval Faria, vincula-
do à Escola Nacional de Saúde
Pública Sergio Arouca, foi cria-
do em 1967. Hoje, conta com
200 profissionais e atende cer-
ca de 45 mil pessoas, a maioria
moradora no Complexo de
Manguinhos. A unidade realiza
por ano aproximadamente 78
mil visitas domiciliares com suas
sete equipes do Programa de
Saúde da Família (PSF); 64 mil
exames laboratoriais; 33 mil
atendimentos na farmácia, com
entrega de medicamentos; 14
mil imunizações; 25 mil atendi-
mentos médicos e 15 mil aten-
dimentos feitos por outros pro-
fissionais de nível superior (nu-
tricionistas, psicólogos e outros).

Duas unidades ambulatori-
ais da Fiocruz foram acreditadas
pelo CBA em novembro do ano
passado: o Serviço de Referên-
cia Nacional em Filarioses do
Centro de Pesquisas Aggeu Ma-
galhães (CpAM/Fiocruz Pernam-
buco) e o Centro de Estudos da
Saúde do Trabalhador e Ecolo-
gia Humana da Escola Nacional
de Saúde Pública Sergio Arouca
(Cesteh/Ensp/Fiocruz).
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Por Haendel Gomes

á começou a brinca-
deira: este mês, o Mu-
seu da Vida abriu o ci-
clo de atividades sobre

o mundo dos insetos no Cam-
pus de Manguinhos. Em Vida
de Inseto – que integra o pro-
jeto Uma exposição sobre a Bi-
odiversidade brasileira, apoia-
da pelo CNPq – crianças e
adolescentes são estimuladas
a conhecer o papel desses ani-
mais no meio ambiente. Rea-

Vida de inseto
em Manguinhos

J

Algumas atividades
do programa
Dissecação de insetos – Mostra de forma divertida e
interativa a estrutura dos insetos sob vários aspectos,
como forma de sobrevivência e adaptação ao meio.

Insetos esquisitos – O visitante será estimulado a usar
a imaginação e meter a mão na massa para criar seu
próprio inseto com materiais reciclados. São abordadas
as características gerais dos insetos que os fazem inte-
grar o grupo dos artrópodes.

Hora do lanche... dos insetos – A atividade mostra
como se organizam e se alimentam diversas espécies. O
visitante poderá participar da preparação de pratos di-
vertidos para os insetos.

De olho nos insetos – Imagem do inseto da semana,
com informações sobre ele.

Asas pra que te quero – Explora as características dos
insetos por meio da observação das asas de diferentes
espécies em microscópio.

Investigação entomológica – O visitante usará suas
habilidades para mapear a área e descobrir quais inse-
tos ocupam um determinado local.

Histórias para contar – Atividade de animação com
insetos de massinha.

Quem mora aqui? – Serão explorados os diferentes
tipos de insetos e ambientes, inclusive o aquático.

Insetos do meu jardim – A relação entre plantas, flo-
res e insetos é mostrada de maneira divertida durante o
plantio de mudas, com destaque à biodiversidade e ao
papel dos insetos na agricultura.

Corrida de baratas – O objetivo da brincadeira é a des-
coberta de informações sobre esses insetos.

Caminhadas ecológicas – Visita guiada com profissio-
nais da área de biologia em diferentes percursos nas
trilhas no campus da Fiocruz.

lizada pelo museu e desenvol-
vida com a colaboração e con-
sultoria científica do Laborató-
rio de Biodiversidade Entomo-
lógica do Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz), a iniciati-
va tem como objetivo fazer
com que o público explore es-
pécies da fauna brasileira e
entenda sua importância.

Serão abordados temas
como características, alimen-
tação, exploração do meio e
a relação entre insetos e do-
enças. “Em geral, a gente faz

uma associação dos insetos a
questões ruins, como causado-
res de nojo, medo ou doenças.
Vida de inseto busca uma ou-
tra abordagem, instigando o
visitante a pensar sobre como
o mundo é visto do ponto de
vista desses minúsculos ani-
mais”, diz Luisa Massarani,
chefe do Museu da Vida. A
iniciativa destaca a grande bi-
odiversidade existente no
Campus de Manguinhos, um
oásis verde na poluída Aveni-
da Brasil.

Título: Vida de Inseto
Data: de 3 de março até 31 de julho. Grátis.

Público: Crianças e adolescentes.

Local: Campus da Fiocruz em Manguinhos –
gramado da Tenda da Ciência

End.: Avenida Brasil 4.365 – perto da Passarela 6

Visitação: terça a sexta-feira, de 9h às 16h30
(agendada) e aos sábados, de 10h às 16h (livre).

Agendamento: (21) 2590-6747

E-mail: recepcaomv@coc.fiocruz.br
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