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A Fiocruz, por meio do Ministério de Meio Ambiente (MMA), celebrou o Termo de Adesão à Agenda Ambiental na Admi-
nistração Pública (A3P) junto à União. A ação consiste em adotar uma série de medidas ambientalmente sustentáveis e de
responsabilidade socioambiental em suas práticas de atuação. O compromisso institucional foi firmado no dia 18 de junho de
2014 e vigora pelo prazo de cinco anos. O plano de trabalho que deu início à elaboração do termo foi elaborado pelo Depar-
tamento de Gestão Ambiental da Diretoria de Administração do Campus (DGA)/Dirac).

Meio Ambiente: Fiocruz assume o compromisso com a A3P
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Por Leonardo Azevedo

urante a elaboração
de um projeto, pes-
quisadores e estu-
dantes encontram

inúmeros obstáculos. Com o
objetivo de contribuir com idei-
as e sugestões para o delinea-
mento, a modelagem mate-
mática e a análise estatística
de projetos de pesquisa desen-
volvidos na Fiocruz, as Sessões
Clínicas de Desenho e Análise
de Estudos, iniciativa do Pro-
grama de Computação Cien-
tífica (PROCC/VPEIC). São se-
minários realizados para discu-
tir aspectos de desenho e aná-
lise de dados dos estudos.

“Os pesquisadores e alunos
dos programas de pós-gradua-
ção da Fundação trazem algum

problema que estão enfrentan-
do no cotidiano e nós debate-
mos as soluções nos encontros
realizados aqui no Programa”,
explica o coordenador das Ses-
sões Clínicas, Daniel Villela.

O PROCC conta com pro-
fissionais de biologia, medicina
e das ciências exatas - mate-
mática, computação e enge-
nharia. Já passaram pelas ses-
sões projetos que tratavam des-
de a saúde dos adultos até a
biologia de insetos vetores, es-
tudos de laboratório, análises de
dados de campo ou estudos
puramente teóricos. Assim,
com uma equipe multidiscipli-
nar e baseado em estudos clás-
sicos da medicina, nos quais as
pessoas se reuniam para discu-
tir e sugerir soluções para pro-
blemas complexos clínicos, sur-

giu a ideia do projeto, ideali-
zado pela pesquisadora do
PROCC Marilia Sá Carvalho.

“Os questionamentos fei-
tos na sessão clínica nos obri-
garam a pensar o problema de
outra maneira. A experiência
foi ótima”, destaca a pesqui-
sadora do Instituto Oswaldo
Cruz Norma Lamberth. A pro-
fissional faz um estudo sobre
a influência ambiental sobre
a ocorrência de uma parasito-
se canina transmitida por mos-
quitos. “Saímos do encontro
com uma proposta interessan-
te para analisarmos a situação
partindo de outra visão, o que
provavelmente nos permitirá
avançar sem a necessidade de
voltar ao campo para obter
novas amostras”, completa.
(Colaborou Daniela Savaget)

Por Leonardo Azevedo

Rede Nordeste de
Formação em Saúde
da Família (Renasf),
coordenada pela Fio-

cruz Ceará, realizou, em se-
tembro, cerimônia de encerra-
mento da primeira e a abertu-
ra da segunda turma do mes-
trado profissional em Saúde da
Família. O curso conta com 130
alunos dos estados do Ceará,
Maranhão, Rio Grande do Nor-
te, Paraíba, Piauí e Pernambu-
co - um aumento de 38% em
relação à primeira turma.

O objetivo é oferecer uma
formação voltada para a melho-
ria do desempenho dos profissi-
onais e do serviço prestado à
população na atenção básica. “O
mestrado me possibilitou uma
capacitação de excelência nos
processos de serviço e ensino, de
forma gratuita e sem precisar me
deslocar da cidade em que
moro”, destaca o dentista Lizal-
do Maia, hoje coordenador da
Residência Multiprofissional em

A
Saúde da Família, da Secretaria
de Saúde de Fortaleza (CE).

O mestrado é voltado para
profissionais da área da saúde
que exerçam atividades de ges-
tão, atenção ou preceptoria em
serviço na Estratégia Saúde da
Família (ESF), como a enfermei-
ra Adriana Sávia, da Fundação
Municipal de Saúde de Teresina
(PI). “Pelas exposições dos pro-
fessores e o que foi relatado pe-
los alunos da primeira turma,
acredito que o mestrado colabo-
rará na condução das estratégi-
as de abordagem ao usuário e
com o fortalecimento do vínculo
entre profissional e usuário. Con-
sequentemente, com a presta-
ção de um serviço e assistência
de melhor qualidade”, disse.

A Renasf é formada pela Fi-
ocruz e mais oito universidades:
Regional do Cariri (Urca); as es-
taduais do Ceará (UECE) e do
Vale do Aracaú (UVA); e as fe-
derais do Ceará (UFCE), do Ma-
ranhão (UFMA), do Rio Grande
do Norte (UFRN), da Paraíba
(UFPB) e do Piauí (UFPI).

Parceria para capacitar profissionais
Fiocruz Ceará coordena rede de formação em Saúde da Família para o SUS

Sessões clínicas para a pesquisa

D

Programa de Computação Científica contribui com modelagem de projetos
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serviço de malo-
te nos campi do
Rio de Janeiro é

realizado pela Seção de
Expedição da Diretoria de
Administração (Dirad) de
segunda a sexta-feira, de
8h às 18h. De acordo com
a gestora da Seção, Ra-
faela Santos, apenas os
objetos que chegarem
até as 14h dos dias de
envio de malote serão en-
viados na data estipulada.
Para mais informações,
entre em contato com a
Seção de Expedição, lo-
calizada no Pavilhão Fi-
gueiredo Vasconcelos
(Quinino), sala 109, no
Campus Manguinhos, ou
ainda pelos telefones
3836-2012/2003/2002/
2151. Confira os horários:

Serviço de malote
no Rio de Janeiro

restar apoio so-
cial às famílias
e pacientes por-

tadores de HIV, tuberculo-
se ou dependência quími-
ca em situações emergen-
ciais. Esse é o objetivo do
Bazar da Solidariedade, ini-
ciativa promovida pelo
Núcleo de DST/Aids do
Centro de Saúde Escola
Germano Sinval Faria
(CSEGSF/Ensp).  A ativida-
de ocorre na primeira se-
mana de cada mês – de
terça à sexta-feira, de 10
às 16h, no hall de entra-
da do Centro de Saúde.
O Bazar recebe doações
de roupas, utensílios do-
mésticos, sapatos, bijute-
rias, artesanatos, livros e
CDs. Os objetos devem
ser entregues na portaria
do Centro de Saúde, de
segunda a sexta-feira, de
9h às 12h.

P
Bazar da Solidariedade

Núcleo de Saúde
do Trabalhador
(Nust/CST/Direh)

disponibiliza um veículo
específico para o desloca-
mento de trabalhadores
que necessitam de aten-
dimento médico no Cam-
pus Manguinhos. O servi-
ço funciona de segunda à
sexta-feira, de 8 às 17 ho-
ras, e deve ser solicitado
à recepção do Núcleo pelo
telefone (21) 3836-2203.

Ao receber a solicita-

O

Transporte para
atendimento interno

ção, a equipe técnica do
Nust avaliará se o caso de-
manda remoção interna,
com uso do veículo pró-
prio, ou externa, por meio
de ambulância, acionada
pela própria equipe de
saúde. O veículo utiliza-
do pelo Nust é cedido
pela Dirac e atende a to-
das as pessoas que esti-
verem dentro do campus,
independentemente de
vínculo profissional com a
instituição.

O

Foto: Peter Ilicciev
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definição das Dire-
trizes Orçamentári-
as 2015, aprova-
das por unanimi-

dade na reunião do Conselho
Deliberativo (CD) da Fiocruz em
julho passado, envolveu amplos
esforços da Vice-Presidência de
Gestão e Desenvolvimento Ins-
titucional (VPGDI), da Diretoria
de Planejamento (Diplan) e de
diversas instâncias da Fundação.
Essas diretrizes agora orientam
as unidades na construção de
estratégias para racionalização
de seus gastos. Sempre com o
apoio dos analistas da Diplan,
este processo deverá estar con-
cluído nas próximas semanas,
com a formulação do orçamen-
to geral da Fiocruz e de cada
unidade para 2015.

“São orientações marca-
das pela busca de eficiência
de gastos. Estamos num mo-
mento de constrangimento de
recursos, que impõe esforços
maiores ainda por economia”,
explica o vice-presidente de
gestão Pedro Barbosa. “Com
isso, pretendemos liberar re-
cursos para projetos estratégi-
cos, aumentando a capacida-
de de gerir com segurança o
crescimento e o desenvolvi-
mento da Fiocruz”, acrescen-
ta Barbosa no depoimento gra-

vado pela Coordenadoria de
Comunicação Social após a
apresentação no CD.

As diretrizes focalizam dois
grandes resultados institucio-
nais. A melhoria da eficiência
organizacional é um deles. Tra-
ta-se do realinhamento dos
gastos correntes aos níveis atu-
ais de produção da Fiocruz nas
diversas atividades que execu-
ta, adotando parâmetros téc-
nicos para a composição e
análise da evolução dos gas-
tos, visando a pactuação de
metas de economia.

Outro resultado esperado
é a garantia do alinhamento
estratégico na gestão do cres-
cimento institucional, ou seja,
a ampliação e a modernização
das atividades institucionais
devem ser analisadas e priori-
zadas à luz do Plano Estratégi-
co da Fiocruz. O impacto do
crescimento institucional em
seu orçamento deve ser dimen-
sionado de modo a subsidiar a
apresentação de uma propos-
ta orçamentária anual consis-
tente ao governo federal.

As diretrizes aprovadas in-
cluem, por exemplo, limita-
ções nos contratos de tercei-
rização, que não poderão ter
reajustes superiores ao dissí-
dio das categorias profissionais

envolvidas, entre outras deter-
minações. Além disso, serão
implantados uma nova políti-
ca e projetos automatizados
na área de segurança e con-
troles de acesso, visando re-
duzir em pelo menos 10% os
gastos com esses serviços.

Em relação aos serviços
públicos, uma das medidas
adotadas é a garantia de re-
cursos para o projeto de ins-
talação de relógios e medido-
res em todos os prédios dos
campi Fiocruz, que visa a ade-
são das unidades, até 2016,
a padrões de eficiência ener-
gética e consumo de água –
sob responsabilidade da Dire-
toria de Administração do
Campus (Dirac).

Os gastos com manuten-
ção predial e de equipamen-
tos também deverão ser rea-
dequados, substituindo aque-
les que incluam a definição de
postos de trabalho por contra-
tos que estabeleçam exigên-
cias mínimas de execução.
Quanto aos gastos com mate-
rial de consumo, será amplia-
da a estratégia de compras
compartilhadas e de registros
de preços para itens comuns
entre as unidades, visando eco-
nomia de escala e redução dos
ativos em almoxarifado.

A
Por Gustavo Mendelsohn de Carvalho

Diretrizes
orçamentárias
para 2015
Busca de eficiência nos gastos é uma das
orientações para o próximo ano
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ual o primeiro livro
da área médica a
tratar exclusivamen-
te sobre o Brasil?

Quando surgiu, quem escre-
veu e que tipo de informa-
ções constaria nessa publica-
ção? Se essas perguntas des-
pertaram sua curiosidade,
você vai gostar de saber que
esta obra se encontra bem
ali, no terceiro andar do Cas-
telo. Historia Naturalis Brasi-
liae, de Willem Piso e Georg
Marggraf, de 1648, o primei-
ro trabalho a descrever a fau-
na e a flora do país e a listar
as principais enfermidades
brasileiras daquele período, é
uma das preciosidades da
Seção de Obras Raras da Bi-
blioteca de Manguinhos.

É também ali onde estão

Q
Por Keila Maia

coleções especiais, como a
dos pesquisadores Fernandes
Figueira, Leônidas Deane e
Sebastião Oliveira, ou ainda
a Coleção Periódico Brasil
Médico, que traz uma série
de artigos científicos publica-
dos entre 1887 e 1971 por
pesquisadores das melhores
escolas da área de saúde e
que ajudou a formar muitos
profissionais.

“Sem dúvida, é um acer-
vo muito rico, constituído por
livros, teses, folhetos, perió-
dicos científicos dos séculos
19 e 20, obras de referênci-
as, além de materiais espe-
ciais, como, por exemplo,
estojos de lâminas microscó-
picas, contendo partes de or-
ganismos de animais, data-
dos de 1901 e que ainda es-

tão em prefeito funcionamen-
to”, afirma Maria Claudia
Santiago, coordenadora da
Seção de Obras Raras.

Fazem parte do acervo da
Seção publicações que te-
nham sido impressas até 1930.
É tanto material, que um dos
trabalhos da equipe da Seção
é mapear o conteúdo, tornan-
do mais fácil a tarefa de en-
contrar cada obra. “Fazemos
esse mapeamento e, depois,
colocamos as devidas identifi-
cações em um sistema de ge-
renciamento eletrônico. Com
frequência, nos deparamos
com materiais surpreendentes,
que não nos deixam esquecer
que aqui está guardada boa
parte da história da Fiocruz e
da ciência em geral”, conta
Maria Claudia.

Cuidado
A consciência da importân-

cia de todo esse acervo não é
de hoje. Basta entrar na sala
de guarda para comprovar que
a conservação das obras foi
pensada desde a concepção
da biblioteca. O cuidado pode
ser visto em detalhes, como no
piso feito em vidro, para cla-
rear o espaço sem acender as
luzes, e no sistema de ilumi-
nação setorizado, para mini-
mizar os danos provocados
pelas lâmpadas acesas. Um
zelo que, em 1943, chamava
a atenção do pesquisador Ar-
thur Neiva. Ao prefaciar o li-
vro Bibliofilos versus Bibliofa-
gos, de Monsenhor Joaquim
Nabuco, fez questão de regis-
trar suas impressões.

“Naquele Instituto, tem-se
comprovado durante mais de
20 anos, que os livros são pou-
pados pelos insetos bibliófa-
gos. Pelo que pude verificar isso
é mais devido à ação elevada
da média temperatura do que
a qualquer outro fator. (...) A
temperatura do piso é mais
baixa pelo arejamento que
experimenta; alguns palmos
acima o calor se mantém por
mais tempo e este fator impe-
de que a evolução dos insetos
se faça”, dizia.

Desde a publicação desse
prefácio, já se foram mais de
70 anos. O tempo passou, o
entendimento em relação à
ação dos insetos mudou, mas
a preocupação com a preser-
vação das publicações perma-
neceu. É por isso que a Seção

Coleções dos séculos 19 e 20 estão abertas para consulta em Manguinhos

Livros raros e acessíveis

Fotos: Peter Ilicciev (CCS) e Vinícius Marinho (Fiocruz Multi-Imagens)
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de Obras Raras conta com um
polo do Laboratório de Conser-
vação Preventiva de Documen-
tos (Lacopd) destinado especi-
ficamente a esse acervo, que
realiza não apenas reparos,
mas principalmente um traba-
lho de prevenção, visando im-
pedir a ação dos chamados
agentes de degradação.

Diariamente, é realizado
um monitoramento para con-
trolar a umidade e a tempera-
tura da Seção, uma vez que
tais fatores podem acelerar os
processos de degradação,
além de proporcionar o surgi-
mento de fungos e bactérias.
“Tentamos nos antecipar aos
riscos para que os acervos não
sejam afetados e, dessa forma,
não necessitem de tratamen-
tos de restauração. É um tra-
balho sistemático de estudo e
análise de dados”, explica
Marcelo Silva, responsável
pelo Laboratório.

Entretanto, por ser um
produto orgânico, o papel so-
fre um processo natural de de-
gradação e, por isso, as obras
recebem algumas interven-
ções, sempre que necessário.
Não importa qual seja o repa-
ro, se encadernação ou re-
constituição de folhas rasga-
das: tudo é realizado manu-
almente, com materiais apro-
priados para a conservação.
Além disso, os livros são higi-
enizados continuamente.

Atendimento
Todo esse cuidado não fa-

ria sentido se as obras não es-
tivessem disponíveis para o
público. O acesso é aberto à
comunidade técnico-científica
acadêmicos de graduação e
pós-graduação.  A consulta é
realizada no Salão de Leitu-
ra, no mesmo lugar onde
Oswaldo Cruz se reunia com
pesquisadores, todas as quar-
tas-feiras, para distribuir arti-
gos e trocar informações so-
bre os trabalhos que estavam
sendo realizados.

“O espaço em si já é ins-
pirador. As pessoas que vêm
aqui também contam com o
apoio dos bibliotecários, que
conhecem bem o acervo e
podem ajudar o usuário a en-
contrar o que precisa”, afir-

ma Maria Claudia. O atendi-
mento acontece de segunda
a sexta, de 8h30 às 16h30.
O ideal é que o interessado
entre em contato antes, por
e-mail ou telefone, porque,
caso seja possível e necessá-
rio, o material a ser consul-
tado será higienizado ou até
digitalizado.

Se o usuário precisar, tam-
bém é permitida a reprodução
de obras que estejam em do-
mínio público ou daquelas que
tenham sido autorizadas por
seus autores. Ticiana Santa
Rita, pesquisadora do Sistema
Nacional de Informações Tó-
xico-Farmacológico, usa o ser-
viço desde que começou a fre-
quentar a biblioteca. “Tenho
consultado periódicos científi-
cos publicados no fim do sé-
culo 19 e início do século 20.
Consigo fazer cópias dos do-
cumentos sem custo e com a
disponibilidade de tempo ne-
cessária para minha pesqui-
sa”, comenta.

Para quem está longe e
não pode comparecer pesso-
almente, a Seção de Obras
Raras oferece atendimento re-
moto. Para isso, dispõe de um
escâner especial, que possibi-
lita dar acesso ao acervo até
mesmo para pessoas de ou-
tros países. “Se for um usuá-
rio externo, é só se cadastrar
nas plataformas específicas; e
se for de alguma das unida-
des da Fiocruz, é ainda mais
simples: basta entrar em con-
tato com a gente”, orienta
Maria Claudia.

É possível que, daqui a al-
guns anos, o escâner seja des-
necessário para o acesso re-
moto. Trabalhando com publi-
cações de vários séculos atrás,
a Seção de Obras Raras utili-
za a evolução tecnológica
para tornar o acervo cada vez
mais acessível. Para isso, foi
criado pela seção de Multi-
meios do Instituto de Comu-
nicação e Informação Cientí-
fica e Tecnológica em Saúde
(Icict), o Laboratório Digital,
com o intuito de disponibili-
zar on-line boa parte do ma-
terial. Por se tratar de uma ini-
ciativa recente, ainda há pou-
cos volumes no ar – são 113
digitalizados e, em breve, es-
tarão disponíveis.

Fotos: Peter Ilicciev (CCS) e Vinícius Marinho (Fiocruz Multi-Imagens)



m agosto de 2008
começava no país o
Estudo Longitudinal
de Saúde do Adulto

(Elsa-Brasil). A partir da chama-
da Elsa convida à pesquisa,
15.105 voluntários – todos ser-
vidores com idade entre 35 e 74
anos - realizaram entrevistas e
exames para a avaliação inicial
do Estudo. Participam seis insti-
tuições públicas de ensino supe-
rior e pesquisa das regiões Nor-
deste, Sul e Sudeste do país,
entre as quais a Fiocruz.

“O objetivo do Estudo é
discutir uma realidade brasilei-
ra usando como base informa-
ções sobre doenças cardiovas-
culares e diabetes e sua rela-
ção com os determinantes so-
ciais e biológicos. Mais tarde
foi incluído o câncer”, explica
a coordenadora-adjunta do
Elsa no Rio de Janeiro, Maria
de Jesus Mendes da Fonseca.

Em setembro deste ano, o
Estudo encerrou a segunda fase
de coleta de dados com os par-
ticipantes, chamada Onda 2, no
Rio de Janeiro. Outros estados
precisam finalizar a etapa para
que, posteriormente, os pesqui-
sadores possam aprofundar os
conhecimentos a partir dos da-
dos coletados.

“O que podemos adiantar
e dizer em relação ao Rio de
Janeiro é que tivemos um per-
centual de perda de participa-
ção muito pequeno em relação
à primeira onda”, ressalta a pes-
quisadora colaboradora do Es-
tudo Arlinda Moreno. O suces-
so de pesquisas como o Elsa de-
pende, principalmente, da par-
ticipação dos voluntários. “Se as
pessoas não permanecem, se
abandonam a iniciativa, nós di-
minuímos a longevidade da pes-
quisa”, afirma Arlinda.

E

Saúde:
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Apontamentos
Na primeira onda do

Elsa, realizada entre os anos
de 2008 e 2010, os dados co-
letados revelaram que 37%
(5.667) da população brasi-
leira estudada estava hiper-
tensa. A hipertensão arterial
é o principal fator de risco
para doenças cardiovascula-
res e acidente vascular cere-
bral (AVC).

A coordenadora do Ser-
viço de Educação do Museu
da Vida, Hilda da Silva Go-
mes, foi uma das voluntári-
as. Ao fazer a bateria de exa-
mes da primeira onda, verifi-
cou alterações na avaliação
de sua pressão. “Minha pres-
são arterial estava alterada.
Procurei, então, meu médico
para fazer mais exames e
acompanhar melhor a ques-
tão”, afirma.

Para voluntários como Hil-
da, participar do Elsa é se de-
dicar à própria saúde. “Hoje
em dia, com a correria cotidi-
ana, somos impedidos de ter
um acompanhamento médi-
co mais adequado. Uma pes-
quisa como essa nos permite
uma assistência no ambiente
do trabalho, com credibilida-
de”, destaca.

Particularidades
nacionais

Estudos como o Elsa já
foram feitos em diferentes
países desenvolvidos e os re-
sultados serviram como base
para recomendações sobre
hábitos alimentares e físicos.
Estes estudos não contem-
plam, entretanto, as diversi-
dades do Brasil. “Muita coi-

Elsa-Brasil conclui segunda fase no Rio com
participação ativa de voluntários

 como está a sua?

sa já se sabe, mas quase tudo
lá fora. A ideia, a partir do
Elsa, é tentar conhecer, de
fato, a realidade brasileira.
Saber se temos dados seme-
lhantes, ou diferentes. Saber
como estamos aqui”, afirma
a coordenadora-adjunta do
Estudo no Rio de Janeiro,
Maria de Jesus.

É importante destacar
que o Elsa não tem o objeti-
vo de diagnosticar e tratar
doenças. O Estudo visa, na
realidade, fomentar o desen-
volvimento de novas investi-
gações e subsidiar políticas
públicas de saúde às neces-
sidades nacionais. Os conhe-
cimentos obtidos a partir dos
dados coletados na Onda 2
devem ser disponibilizados no
fim do próximo ano.

“Como o estudo é
longitudinal, busca acom-
panhar as pessoas em
longo tempo, com grupos
específicos. Assim, ao
trabalhar com servidores,
temos a facilidade de fa-
zer esse acompanha-
mento, e diminuímos um
dos grandes problemas
desse tipo de estudo, que
é a perda de segmento”,
explica a coordenadora-
adjunta do Estudo no Rio
de Janeiro, Maria de Je-
sus Mendes Fonseca.

Por que só voluntários
servidores participam?Tecnicamente, o Elsa-

Brasil é um estudo de co-
orte - em estatística, co-
orte é um conjunto de
pessoas que tem em co-
mum um evento que se
deu no mesmo período.
Estudos desse tipo, com
foco na pesquisa de do-
enças cardiovasculares,
foram iniciados depois do
fim da Segunda Guerra
Mundial. Por ser um es-
tudo do tipo de coorte
fechada - mesmo grupo
de indivíduos - não é pos-
sível mais se tornar volun-
tário do Elsa-Brasil.

Por que não posso
mais me candidatar
como voluntário?

Fundação
Oswaldo Cruz

Universidade
Federal da Bahia

Universidade
Federal do Espírito
Santo

Universidade
Federal de Minas
Gerais

Universidade
Federal do Rio
Grande do Sul

Universidade
de São Paulo

Conheça as
instituições
que formam
o consórcio
responsável
pelo Elsa

Por Daniela Savaget



o mês de setembro,
a equipe do Núcleo
de Saúde do Traba-

lhador, do Centro de Saúde
do Trabalhador da Diretoria
de Recursos Humanos (Nust/
CST/Direh) iniciou o agenda-
mento para os exames perió-
dicos dos servidores da Dire-
toria de Administração do
Campus (Dirac). O trabalho
nesta unidade dá continuida-
de ao cronograma proposto e
acontece concomitantemen-
te ao processo de finalização
dos exames dos servidores da
Escola Nacional de Saúde Pú-
blica Sérgio Arouca (Ensp),
cuja adesão no mês de agos-
to foi de 100%.

Desde 2013, esta ação de
saúde do trabalhador passou
a ser incluída como meta da
Avaliação de Desempenho
Institucional da Fiocruz. “A
medida tem o objetivo de for-
talecer a participação dos ser-
vidores. O Conselho Delibe-
rativo criou indicadores para
estimular o cumprimento e
foram propostas metas exe-
quíveis”, explica Sônia Gert-
ner, chefe do Nust.

O estímulo deu resultado.
O número de servidores par-
ticipantes saltou de 456, no
biênio 2011/2012, para 1.077
em 2013 - superando a meta
estabelecida, que era de 800.
Para 2014, os dados catalo-
gados pelo Núcleo indicam a
realização de 513 exames no
primeiro semestre. A meta
prevista para este ano é de
mil servidores.

No Rio, a Diretoria de

N

Recursos Humanos ressaltam a relevância
da participação de todos os servidores
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Administração (Dirad) e uni-
dades como a Casa de Oswal-
do Cruz (COC) e os institutos
Oswaldo Cruz (IOC), Nacio-
nal de Controle de Qualida-
de em Saúde (INCQS) e de
Comunicação e Informação
Científica e Tecnológica em
Saúde (Icict) também partici-
param. Informação positiva
vem também das regionais,
nas quais a adesão superou
os 75% em cada uma delas.

Os servidores da Fiocruz
no Amazonas, Pernambuco,
Minas Gerais e Bahia, além
da Diretoria Regional de Bra-
sília (Direb), já concluíram as
avaliações. Ainda para 2014,
está prevista a realização dos
exames no Centro de Criação
de Animais de Laboratório
(Cecal). Para 2015, o proces-
so deve se iniciar na Direh e
nos escritórios regionais. As
unidades de Bio-Manguinhos
e Farmanguinhos realizam os
exames periódicos de forma
permanente.

Política de
atenção

Os exames periódicos fo-
ram regulamentados pelo De-
creto 6.856/09 e visam à pre-
servação da saúde dos servi-
dores, em função dos riscos
existentes no ambiente de
trabalho e de doenças ocu-
pacionais ou profissionais. A
coordenadora de Saúde do
Trabalhador, Fátima Rangel,
afirma que tais situações têm
uma dimensão coletiva e a

identif icação de agravos
constitui-se em importante
elemento para disparar ações
de vigilância. “Realizamos a
devolução dos resultados das
avaliações de forma coletiva
nas unidades, buscando as-
sociar epidemiologicamente
os dados com os ambientes
e processos de trabalho e pro-
por ações de vigilância e pro-
moção à saúde dos trabalha-
dores”, explica.

A participação é impor-
tante para que se dê um “pas-
so significativo” na consolida-
ção da política de atenção à
saúde do servidor público, ar-
gumenta Fátima, convidando
todos os servidores a realiza-
rem os exames no momento
em que a ação estiver sendo
executada em suas unidades.
O servidor que não desejar
participar deverá, no momen-
to da convocação, preencher
um termo de recusa, de acor-
do com o modelo estabeleci-
do pelo Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Ges-
tão (MPOG).

O modelo de exame pe-
riódico proposto pelo MPOG,
por meio do decreto, teve sua
abordagem aprimorada na Fi-
ocruz, com a inclusão da ava-
liação psicossocial. A coorde-
nadora diz que este tema tem
sido debatido no Fórum Per-
manente das instituições fe-
derais do Rio de Janeiro liga-
das ao Subsistema Integrado
de Atenção à Saúde do Ser-
vidor (Siass), com objetivo de
fortalecer esta ação no âm-
bito estadual.

Por Eduardo Muller
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rojetar um ambien-
te com plantas não
é uma tarefa fácil,
já que diversos fa-

tores influenciam no trabalho,
como a forma, harmonia, cor,
textura, beleza e técnica. Um
bom paisagismo leva em con-
ta a integração com a arquite-
tura presente e os critérios de
escolha das plantas que me-
lhor se adaptam ao clima e à
finalidade do ambiente. Atu-
almente, o paisagismo se fun-
de às construções. Na Fiocruz,
utiliza-se o verde para realçar
as formas das edificações, dis-
farçar as imperfeições de ter-
reno e tornar o ambiente de
trabalho mais agradável.

Recentemente, duas áreas
de grande circulação do Cam-
pus Manguinhos passaram por
um processo de revitalização: a
área externa do Prédio de La-
boratórios da Escola Nacional de
Saúde Pública Sergio Arouca
(Ensp), ao lado da Central de
Saneamento, e a Portaria de
Pedestres da Avenida Brasil. A
ação tem o objetivo de criar um
cenário interno de sustentabili-
dade, proporcionando benefíci-
os como a unificação da lingua-
gem paisagística e a harmoni-
zação das áreas verdes. As no-
vas áreas colaboram com a pro-
teção do patrimônio natural de
flora e fauna existentes, além
de proporcionar um ambiente
de bem-estar e saúde à comu-
nidade Fiocruz.

Outro aspecto positivo está
relacionado à economia de re-
cursos da administração públi-

P
ca. O projeto utilizou apenas
materiais reciclados ou de res-
quícios de obras do campus. “A
intenção foi reaproveitar total-
mente os materiais, em siner-
gia com a sustentabilidade e a
responsabilidade ambiental”,
ressalta a arquiteta e paisagista
da Diretoria de Administração
do Campus (Dirac) Cíntia Mo-
reira. A vegetação foi toda pro-
duzida no Horto Fiocruz, com o
composto proveniente do ma-
terial da varrição do campus.

Os projetos executados mais
recentemente foram de jardins
no Museu da Vida, ao lado da
Central de Saneamento (Cam-
pus Manguinhos) e na Portaria
de Pedestres da Avenida Brasil.
Até o final do ano, cinco áreas
serão revitalizadas: Pavilhão Ro-
ckfeller, de Bio-Manguinhos; Pa-
vilhão Osório de Almeida; Cen-
tro de Estudos da Saúde do Tra-
balhador e Ecologia Humana
(Cesteh/Ensp); container de Far-
manguinhos; e a área ao lado
do Banco do Brasil. Estão sendo
feitos estudos para teto verde em
veículos elétricos.

Mandalas
O jardim do prédio de la-

boratórios da Ensp estava com
um quadro de degradação
ambiental - erosão e ausência
de recobrimento vegetal, que
estavam afetando as árvores
e deixando suas raízes muito
expostas. A recuperação per-
mitiu que o ambiente passas-
se a ser usado para descanso
e bate-papo informal, como
reivindicavam os trabalhadores

do grupo Ideias para mudar a
Fiocruz, do Facebook.

Ao transitar pelo novo jar-
dim pode-se perceber antigos
materiais com novos usos, como
os meios-fios de granito sobre-
postos que servem como ban-
cos. Os paralelepípedos e o pó
de brita, sobra de obras, cobrem
o solo do caminho para evitar
novo processo de erosão, além
de definir os locais de vegeta-
ção e passagem. O caminho
informal cedeu espaço ao pro-
jeto de uma trilha de pedestres,
que liga a Rua Belisário Penna
aos fundos da edificação do
antigo Politécnico, atualmente
prédio de laboratórios da Ensp.

O projeto do jardim foi pen-
sado como uma mandala, cria-
da com o intuito de manter o
histórico do uso da área para
prática de meditação e ioga. O
Departamento de Gestão Am-
biental (DGA/Dirac) ressalta que
o jardim foi executado exclusi-
vamente com sobras de materi-
ais de obras realizadas no cam-
pus. As espécies vegetais que
produzem flor foram priorizadas,
a partir das plantas já existentes
no Horto Fiocruz. A sequência
da mandala é formada pelo de-
senho artístico no próprio solo,
onde os canteiros parecem la-
birintos de flores.

A criação dos projetos é de
responsabilidade do Setor de
Paisagismo da Dirac, com exe-
cução da equipe do Setor de
Manutenção de áreas Verdes
e Viárias e apoio do Departa-
mento de Manutenção Civil e
da área de coleta seletiva.

Projeto de paisagismo recupera áreas de lazer com materiais reaproveitados de obras

Por Talita Barroco

Fotos: Peter Ilicciev



Por Talita Barroco

portaria de pedestres
da Avenida Brasil foi
inaugurada em 2012
com o projeto paisa-

gístico do local pronto, mas ain-
da faltava um detalhe na pare-
de lateral para completar o tra-
balho. Como a edificação pos-
sui mais de quatro metros de al-
tura, a parede cinza se desta-
cava de forma árida em meio à
área verde local. “A solução
para integrar a guarita com o
verde ao seu redor foi a coloca-
ção de módulos de jardim verti-
cal”, explica a arquiteta e pai-
sagista da Diretoria de Adminis-
tração do Campus (Dirac) Cín-
tia Moreira. O projeto consiste
em módulos, com sistema de fi-
xação sob encaixe, de maneira
que cada um pode ser retirado
da parede, independente-
mente do conjunto, o que
oferece praticidade na con-
fecção e manutenção.

Faça você
mesmo

Tanto em áreas ex-
ternas, quanto inter-
nas, o jardim vertical in-
tegra-se perfeitamente
ao ambiente. São pa-
redes verdes formadas
pela montagem de va-
sos, garrafas pet, ma-
teriais de demolição ou
o que a criatividade dei-
xar fluir. É possível mon-
tar em casa um belo jar-
dim vertical, sem gastar
muito. A dica é usar garra-
fas pet de dois litros (vazias
e limpas). Além das garrafas,
você vai precisar de tesoura,
terra adubada, brita, manta e
mudas de plantas.

A
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Fácil de fazer e cuidar, técnica pode ser usada em casa
Jardim vertical integra ambientes

Foto: Peter Ilicciev



Por Fernanda Marques

Pavilhão Carlos Au-
gusto da Silva – pré-
dio onde funciona a
sede da Asfoc-SN –

tem novos ‘moradores’: em
uma pequena, mas confortá-
vel sala do primeiro pavimen-
to, ao final do corredor, insta-
lou-se a Livraria Editora Fio-
cruz. Antes localizada na Bi-
blioteca de Manguinhos, tro-
cou de endereço na última
semana de agosto. A princi-
pal motivação para a mudan-
ça foi aproveitar o horário de
maior movimentação dos tra-
balhadores e estudantes da
Fiocruz. “As pessoas costu-
mam ter mais mobilidade na
hora do almoço e agora esta-

O
mos muito próximos – logo
embaixo – de um dos maiores
restaurantes do campus”, ex-
plica o editor executivo da Edi-
tora Fiocruz, João Canossa.

O restaurante no segundo
andar do Pavilhão funciona de
11h às 14h30, justamente o
horário de maior movimento
na Livraria. “As pessoas apro-
veitam para dar uma olhada
nos livros antes ou depois do
almoço”, comenta Jonathan
Figueiredo, responsável pelo
atendimento no livraria. Outra
facilidade é o pagamento não
só em dinheiro e cheque, mas
também em cartão de débito
e crédito (antes, o fraco sinal
da máquina de cartão dificul-
tava seu uso).

Contando com a parceria

da Asfoc-SN, a Editora Fiocruz
nutre planos para o novo espa-
ço. Além de promoções regu-
lares e lançamentos coletivos,
a expectativa é promover ou-
tras atividades culturais, como
bate-papos com autores na
Sala Sergio Arouca, que fica
quase em frente à Livraria.
“Com essa infraestrutura, com
amplo corredor, lanchonete,
banheiros, salão e varanda, já
cogitamos até a possibilidade
de uma feira de livros universi-
tários, com a participação de
outras editoras do Rio de Janei-
ro e até de outros estados, fili-
adas à Associação Brasileira das
Editoras Universitárias (Abeu).
São ideias que vamos ainda
amadurecer para os próximos
tempos”, afirma João Canos-

sa, atual presidente
da Abeu.

Atualmente, os
livros da Editora Fio-
cruz podem ser en-
contrados em sua
sede (no campus da
Expansão), em sua
renovada livraria e na
Abrasco Livros (no
prédio da Ensp). Para
a distribuição dos tí-
tulos, a Editora conta
também com parce-
rias em unidades e
escritórios regionais
da Fiocruz. Para co-
nhecer as livrarias e
distribuidoras parcei-
ras em todo o Brasil,
acesse www.fiocruz.br/
editora.

Livraria Editora Fiocruz de casa nova

Por Fernanda Marques

Foto: Peter Ilicciev


