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MENSAGEM DO VICE-PRESIDENTE DE
PESQUISA E COLEÇÕES BIOLÓGICAS
Pensar a ciência de forma ampla, complexa e contínua. É assim que a Vice-Presidência de Pesquisa e
Coleções Biológicas da Fiocruz (VPPCB) trilha o caminho da pesquisa na Fundação que é referência
nacional e internacional na promoção da saúde pública.
Nossa lógica de trabalho é orientada por um ‘fazer ciência’ que busca integrar ações, articular políticas e
formas de pensar a produção de conhecimento e a sua circulação. Um processo que envolve a dedicação
das equipes para assegurar que a pesquisa científica de excelência contribua para a melhoria das
condições de vida da população.
Desde a pesquisa fundamental de geração do conhecimento, iniciação científica e tecnológica, passando
pela pós-graduação, pesquisa clínica, do acesso a tecnologias, da preservação da biodiversidade, da
transferência de conhecimento até modelos de políticas públicas, a VPPCB tem papel estratégico e
fundamental para o avanço da pesquisa na Fiocruz, garantindo sua continuidade e apoio à qualidade das
atividades que são desenvolvidas.
Participante da missão Fiocruz de entregar ao Sistema Único de Saúde (SUS) produtos e serviços em
saúde, com incorporação de tecnologia e inovação, formação de recursos humanos especializados, a
Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas apresenta seu Relatório de Gestão relativo às
atividades desempenhadas em 2018.
Este documento registra os objetivos alcançados na organização das atividades de pesquisa estruturadas
em projetos que possam ser traduzidos em benefício para a sociedade, promovendo a vigilância, a
prevenção, a atenção e a pesquisa em saúde.
Boa leitura!
Rodrigo Correa de Oliveira
VICE-PRESIDENTE DE PESQUISA E COLEÇÕES BIOLÓGICAS DA FIOCRUZ

5

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO
A Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas da Fiocruz (VPPCB) é a responsável pelas diretrizes da pesquisa científica institucional, e tem por compromisso investir em Ciência, Tecnologia e Inovação para geração de conhecimento, formação
e qualificação de recursos humanos em saúde.
Desde a formulação de políticas públicas e notas técnicas até a entrega final de medicamentos, vacinas, reagentes diagnósticos e demais processos de saúde, a Fiocruz exerce um papel estratégico frente às necessidades do país. A VPPCB faz
parte de um conjunto institucional que atua para assegurar e incentivar que a pesquisa científica e tecnológica de excelência
contribua para a melhoria das condições de vida da população.
Para cumprir com seus objetivos, a Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas conta com uma equipe formada
por servidores, colaboradores terceirizados e bolsistas organizados em um gabinete do vice-presidente e sete assessorias
definidas por áreas finalísticas – Coleções Biológicas, Coordenação de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica, Gestão e
Planejamento, Insumos Estratégicos, Pesquisa Clínica, Políticas Públicas e Modelos de Atenção (PMA), Programa de Pesquisa
Translacional (PPT) e Rede de Plataformas Tecnológicas (RPT).
Este relatório de gestão apresenta as ações relativas ao ano de 2018 que compreendem a integração e harmonização das
atividades de pesquisa; a articulação para respostas à emergências em saúde; a elaboração de políticas de indução e fomento à pesquisa; a formação de recursos humanos em saúde; o acompanhamento de projetos de pesquisa; estratégias de comunicação; dentre outras realizações.
A estrutura deste documento elaborado pela Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas da Fiocruz está organizado em duas seções. A primeira traz os dados do planejamento financeiro e da gestão desta vice-presidência, e na segunda
parte o detalhamento das atividades realizadas por suas áreas de atuação.
Boa leitura.
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GESTÃO E PLANEJAMENTO
INDICADORES E METAS

INDICADORES GLOBAIS

A Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas (VPPCB)
monitora cinco indicadores – três globais e dois intermediários – que fazem parte da cesta de indicadores da Fiocruz e
visam o alcance de objetivos institucionais, por meio do
Programa de Avaliação do Desempenho Institucional.

Resultado-chave 1: mede a produtividade científica da instituição, relacionando o
quantitativo de artigos científicos publicados em revistas indexadas e o quantitativo de
servidores com função de pesquisa. Este indicador possibilita a comparabilidade da
Fiocruz à outras instituições de ensino superior, sendo considerado um indicador clássico
para avaliação da atividade científica.

Meta anual

Resultado

≥ 1,24

janeiro a
dezembro
– 1643

80%

98%

70%

89%

Meta anual

Resultado

80%

93%

4 programas
estabelecidos

6 programas
estabelecidos

Produtividade em pesquisa (média rolante quadriênio)

Os indicadores globais possibilitam mensurar os principais macroprocessos desenvolvidos pela Fiocruz. Já os
intermediários medem o desempenho dos processos que
são desenvolvidos no âmbito das Unidades de Pesquisa.

Atendimento das solicitações de serviços às plataformas tecnológicas

Todos os indicadores apresentaram resultados acima
das metas estabelecidas para 2018, conforme demonstrado nas tabelas a seguir.

Resultado-chave 3: mede a capacidade de atendimento das solicitações de serviço que
são demandadas às coleções biológicas.

Resultado-chave 2: mede a capacidade de atendimento das solicitações de serviço que
são demandadas à Rede de Plataformas Tecnológicas.
Atendimento de serviços prestados pelas Coleções Biológicas

INDICADORES INTERMEDIÁRIOS
Recurso financeiro destinado aos programas de indução à pesquisa da VPPCB
Resultado-chave 1: mede o total de Recurso financeiro recebido pela VPPCB que foi
destinado aos programas de indução à pesquisa – Custeio.
Indução a pesquisa a partir de programas institucionais
Resultado-chave 2: mede o estabelecimento de promoção de programas e redes
translacionais para o desenvolvimento de processos, insumos, serviços e produtos
para saúde.
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Além desses indicadores, são monitorados cinco indicadores internos que avaliam o desempenho dos programas desenvolvidos pela VPPCB. Como resultado, 80% das
metas foram atingidas. Os indicadores são:

INDICADORES INTERNOS (VPPCB-COGEPLAN)1

Meta anual

Resultado

Contribuição no aprimoramento de políticas públicas em saúde e promoção da aplicação dos resultados das pesquisas
visando à incorporação no SUS
Resultado-chave 1a: mede a capacidade de sistematização dos resultados de pesquisas
para subsidiar planos para discussão de políticas públicas em saúde.

25% dos
projetos
financiados
pelo PMA

100%

Resultado-chave 1b: mede a capacidade de apresentação de resultados consolidados de
pesquisas para subsidiar planos para discussão de incorporação no SUS.

1 relatório

0%

Participação em mecanismos de escuta das demandas do SUS para o direcionamento das ações de pesquisa
Resultado-chave 2: mede às participações em fóruns para discussão das demandas do SUS
para o direcionamento das ações de pesquisa.

5
4
participações participações

Apresentação dos resultados das pesquisas e o uso dos produtos/insumos/novas tecnologias pelo serviço de saúde
contribuindo para o desenvolvimento econômico nacional
Resultado-chave 3: mede a capacidade de apresentação de resultados consolidados de
projetos preparados para apresentar ao MS.

1 relatório

0%

Articulação e desenvolvimento de pesquisas integradas na área de saúde e ambiente e sustentabilidade
Resultado-chave 4: mede a capacidade de ações em parceria com outras Vices.

1 edital

2 editais

Promoção de pesquisa e de políticas públicas, democratização do conhecimento científico, desenvolvimento
de processos, insumos, serviços e produtos para a saúde
Resultado-chave 5: mede o número de cursos, oficinas, encontros e treinamentos realizados
para promoção a indução de pesquisa e de políticas públicas, a democratização do
conhecimento científico, o desenvolvimento de processos, insumos, serviços e produtos para
a saúde.
1

1

Cogeplan: Coordenação-Geral de Planejamento Estratégico da Fiocruz.

3 eventos

6 eventos
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PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
Em 2018, a VPPCB recebeu uma dotação orçamentária total
de R$ 33.191.134,47, distribuídos entre as Ações 2000, 20K1 e
8315.2 Do total de recursos executados em custeio, cerca de
94% foram aplicados diretamente em pesquisa. Este percentual ficou acima de 80%, que foi pactuado para o
Indicador Intermediário que mede os Recursos destinados
a programas de indução à pesquisa da VPPCB.

Natureza

Total geral
planejado

Total geral
executado

% Execução

Custeio

21.452.380,00

28.319.674,23

132,01

4.592.268,00

4.871.460,24

106,08

26.044.648,00

33.191.134,47

127,44

Capital
Total

A execução dos recursos de capital merece destaque,
tendo em vista a responsabilidade recebida do Conselho
mDeliberativo da Fiocruz para gestão dos recursos da Ação
8315. Assim, a Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções
Biológicas investiu parte dos recursos para a aquisição de
equipamentos de pequeno porte para Coleções Biológicas,
e de médio porte para a Rede de Plataformas Tecnológicas
(RPT). O investimento possibilitou ainda o início da implantação da Plataforma 3D.

A execução dos recursos de capital para a RPT teve como base um mapeamento de necessidades de equipamentos por unidade de pesquisa. Somente dois pleitos
não puderam ser atendidos, em função de problemas
burocráticos.

APLICAÇÃO DE RECURSOS
DE CAPITAL POR UNIDADE
DE PESQUISA
Unidade

Ações orçamentárias estabelecidas pelo Governo Federal para classificação do
orçamento recebido pela instituição.

Coleções

Pesquisa

Rede de
plataformas

TOTAL

Fiocruz – Infraestrutura da Rede de Plataformas

0,00

0,00

23.800,00

23.800,00

Fiocruz Plataforma 3D

0,00

0,00

664.510,70

664.510,70

IAM

0,00

0,00

181.247,20

181.247,20

Fiocruz Rondônia

0,00

0,00

210.887,00

210.887,00

ILMD

0,00

0,00

232.085,00

232.085,00

ENSP

0,00

0,00

269.724,00

269.724,00

INI

7.890,00

0,00

274.000,00

281.890,00

IRR

84.370,00

0,00

156.080,00

240.450,00

IFF

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

IGM

0,00

0,00

592.355,00

592.355,00

IOC

199.200,00

16.500,00

560.000,00

775.700,00

ICC
2

Finalidade

Total

0,00

0,00

898.811,34

898.811,34

291.460,00

16.500,00

4.563.500,24

4.871.460,24
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APLICAÇÃO DE RECURSOS POR PROGRAMA/AÇÃO DA VPPCB
Ação/programa
Atividades da VPPCB
Fomento à Pesquisa

Custeio

Capital

1.810.321,73

16.500,00

Total
1.826.821,73

799.706,68

0,00

799.706,68

Pesquisa Clínica

2.386.658,79

0,00

2.386.658,79

Coleções Biológicas

3.362.140,06

291.460,00

3.653.600,06

2.417.701,61

0,00

2.417.701,61

1.708.630,07

0,00

1.708.630,07
12.208.015,53

PMA
PPT e Insumos
Rede de Plataformas
Programa Inova
Total

7.644.515,29

4.563.500,24

8.190.000,00

0,00

8.190.000,00

28.319.674,23

4.871.460,24

33.191.134,47

SISTEMA DE APOIO À GESTÃO ESTRATÉGICA –
GESTÃO DE PROJETOS
A Presidência da Fiocruz instituiu o monitoramento dos
projetos considerados prioritários por meio da plataforma
de gestão de projetos SAGE-GP.
Assim, as vice-presidências e coordenações ligadas à
Presidência da Fiocruz passaram a adotar o sistema para
acompanhar, atualizar e monitorar as ações com o registro
qualificado de relatórios, portarias, atas, novas metodologias, entre outras.
A VPPCB inciou o uso do SAGE-GP no segundo semestre
de 2018 com um grupo de trabalho dedicado ao assunto,
liderado pela Presidência.

Câmara Técnica de Pesquisa
Em 2018, a Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Bio
lógicas realizou três Câmaras Técnicas de Pesquisa, instância
consultiva para discussão e proposição de atividades de
pesquisa, análise de necessidades institucionais e estratégias de desenvolvimento tecnológico. São convidados a participar das reuniões, vice-diretores de pesquisa das Unidades
da Fiocruz e/ou representante por estes indicados.
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AÇÕES REALIZADAS POR ÁREA DA VPPCB
COORDENAÇÃO DAS
COLEÇÕES BIOLÓGICAS
A Coordenação de Coleções Biológicas tem como principal
objetivo gerir as ações das Coleções Biológicas da Fiocruz,
assessorando a Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções
Biológicas (VPPCB) com subsídio de uma instância colegiada – a Câmara Técnica de Coleções Biológicas da Fiocruz
(CTCol/Fiocruz) – e seguindo as diretrizes estabelecidas no
Manual de Organização de Coleções Biológicas da Fiocruz.
A coordenação lidera um conjunto de iniciativas associadas à promoção da qualidade e aperfeiçoamento das
condições para a excelência da pesquisa e serviços da
Fundação Oswaldo Cruz.
Principais ações:
■■

coordenar os processos que garantem a manutenção e
salvaguarda das Coleções Biológicas;

■■

coordenar o processo de desenvolvimento do Sistema
de Gerenciamento das Coleções Biológicas (Fiocol);

■■

apoiar a implementação da gestão da qualidade nas
coleções biológicas;

■■

planejar em conjunto com as curadorias das coleções
as ações anuais de fortalecimento;

■■

avaliar novas Coleções com o objetivo de reconhecimento institucional;

■■

atualizar o Guia de Serviços da Fiocruz, em que constam três serviços especializados das Coleções:
■■ caracterização, autenticação e identificação
taxonômica;
■■ depósito de Material Biológico;
■■ fornecimento de Material Biológico;

■■

integrar as Coleções em diferentes redes e plataformas,
tais como SiBBr, specieslink, GGBN, WFCC, GBIF;

■■

realizar Câmaras Técnicas semestrais;

■■

padronizar e atualizar as páginas web das Coleções no
Portal Fiocruz;

■■

participar do Comitê Gestor da Rede Brasileira de
Centro de Recursos Biológicos.

WWW

COLEÇÕES BIOLÓGICAS
<https://portal.fiocruz.br/colecoes-biologicas>

Coleções Biológicas na Fiocruz
As Coleções Biológicas da Fiocruz preservam o patrimônio
genético e biológico de espécies de interesse para a saúde,
assim como as informações associadas aos indivíduos e às
populações de cada espécie. As informações contidas em
seus acervos ajudam, por exemplo, no entendimento de padrões de mudanças da biodiversidade e de variações ocorridas em agentes etiológicos ao longo do tempo, decorrentes
da dinâmica dos sistemas naturais ou de intervenções humanas sobre o ambiente. A partir da modelagem de dados
biológicos relacionados com outros dados ambientais, é
possível, por exemplo, prever o aparecimento e o alastramento de doenças humanas e animais, o que possibilita
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uma maior eficácia nas ações de combate a epidemias. Além
disso, os recursos genéticos mantidos pelas coleções da
Fiocruz são bioprospectados e usados na produção de insumos para diagnóstico, vacinas e medicamentos, dando suporte à inovação biotecnológica na área da saúde.
Do ponto de vista histórico, são importantes testemunhas da história institucional e do desenvolvimento da
ciência brasileira e de sua projeção internacional, tendo
atravessado os mais diferentes momentos da Fiocruz.
Alguns destes momentos foram bastante conturbados e
acarretaram a perda de patrimônio biológico e humano,
perdas essas que são sentidas até hoje. Nesse sentido,
várias coleções ainda possuem grandes deficiências de
infraestrutura, em especial no tocante a espaço físico, mobiliário e recursos humanos.
EEm 2018 havia 35 Coleções Biológicas institucionalizadas na Fiocruz, sendo elas 18 microbiológicas, 13 zoológicas,

3 histopatológicas e 1 botânica. Elas são periodicamente
submetidas a processo de revisão de reconhecimento institucional, momento em que seu grau de atividade é avaliado,
assim como a sua adequação a sistemas de gestão da qualidade. Os acervos destas coleções representam a biodiversidade de bactérias, fungos, protozoários, helmintos,
insetos, moluscos de importância médica e ambiental,
amostras histopatológicas humanas e animais, amostras
paleoparasitológicas e de fezes recentes de animais, assim
como exsicatas – amostras secas e prensadas – de vegetais
de uso medicinal, fruto do trabalho de grupos de pesquisa
institucionais. Todas possuem páginas web com catálogo de
material biológico disponíveis via Portal da Fiocruz e outras
redes de propagação da informação.
O movimento de organização e reconhecimento institucional das coleções biológicas da Fiocruz teve início em
2006, com a criação do Fórum Permanente de Coleções

Biológicas da Fiocruz. A VPPCB deu continuidade a este
processo, inclusive transformando o Fórum em Câmara
Técnica de Coleções Biológicas da Fiocruz. Um dos resultados deste movimento é o Documento institucional para
o desenvolvimento de política de coleções biológicas na
Fundação Oswaldo Cruz, a partir do qual se iniciou o
processo de reconhecimento institucional, formalizado
por meio do Manual de Organização de Coleções
Biológicas da Fiocruz e da portaria 327/2010-PR que
aprova o Manual.
A meta é garantir as condições para que os serviços, os
materiais biológicos e informações associadas que são
ofertados pelas coleções à rede de vigilância epidemiológica, academia e indústria, sejam de qualidade e garantir
que elas também cumpram seu objetivo primário, o de repositórios da biodiversidade brasileira.
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Resultados alcançados
A Câmara Técnica de Coleções Biológicas da Fiocruz é uma
instância colegiada que subs idia a Coordenação de
Coleções Biológicas e a VPPCB na Gestão das Coleções
Biológicas. Duas vezes ao ano os participantes se reúnem
para o cumprimento de sua missão. Em 2018, os encontros
ocorreram em 24 de abril e em 4 de outubro.
Em 2018, a VPPCB disponibilizou recurso de custeio específico para a manutenção das atividades das Coleções
Biológicas da Fiocruz. O valor de 1,5 milhão foi aplicado de
forma igualitária na manutenção das 35 Coleções Biológicas
institucionais. Além disso, foram contratados bolsistas para
algumas das Coleções do Instituto René Rachou (IRR/
Fiocruz Minas), Instituto Oswaldo Cruz (IOC) e Instituto
Leônidas e Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazonas).
Entretanto, esta distribuição igualitária deverá mudar nos
próximos anos a partir de 2020, com base nas discussões
que estão ocorrendo no Grupo de Trabalho sobre planejamento, orçamento e sustentabilidade das Coleções. O objetivo é desenvolver um instrumento global para a repartição
racional do recurso entre as Coleções. Uma capacitação de
pessoal foi realizada por meio do curso intitulado
“Transporte de Material Biológico por Via Aérea, segundo
normas da IATA, ANAC e ANVISA”,3 que foi ministrado em
parceria com a equipe de Pesquisa Clínica e contou
com a participação de 23 Coleções. Esta capacitação

3

Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA).
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)

é fundamental para as Coleções, considerando a necessidade de uma pessoa treinada nestas normas para os procedimentos de remessa.

um processo que permite revisar o status da Coleção Biológica institucionalizada, levando ou não à suspensão do
reconhecimento institucional.

Além do recurso de custeio, R$ 291.460,00 foram disponibilizados para aquisição emergencial e urgente de equipamentos para as Coleções Biológicas. Outro grande
investimento é a manutenção do contrato SERES, que financia o contrato dos funcionários terceirizados alocados
nas Coleções Biológicas. Atualmente há 13 profissionais
terceirizados atuando em 13 coleções.

As Coleções Entomológicas da Fiocruz participaram
durante dois anos de um projeto financiado pelo CNPq/
SiBBr para integração de dados disponíveis nas Coleções
ao Sistema de Informações sobre a Biodiversidade
Brasileira (SiBBr). Cada Coleção participante do projeto
contou com o apoio de um bolsista durante 2 anos, os
acervos foram de uma forma geral melhor organizados e as
Coleções publicaram em torno de 211 mil registros na plataforma do SiBBr. Adicionalmente, foram adquiridos alguns
equipamentos/materiais permanentes necessários para a
digitalização de dados e de imagens do acervo. O relatório
final do projeto foi enviado ao CNPq em março de 2018.
Este projeto viabilizou a disponibilização digital de dados
mantidos em livros tombos e outros documentos, reduzindo o backlog existente nas Coleções.

Essas ações são de grande importância, pois contribuem para a continuidade do processo de implementação
da qualidade nas Coleções que pode ser classificada como
básica, intermediária e avançada. Atualmente, no nível
básico, temos em torno de 30% das Coleções. No intermediário, 60%, e no avançado, em torno de 10% do total
de Coleções.
A Coordenação de Coleções Biológicas em parceria
com a Coordenação da Qualidade da Fiocruz realiza anualmente a avaliação das Coleções Biológicas por meio de um
questionário on-line disponível no Sistema de Acompanhamento da Gestão da Qualidade. Como desdobramento
da avaliação de 2018, foi necessária a avaliação
presencial de quatro Coleções – Coleção de
Mosquitos Neotropicais (CMN), Coleção
de Flebotomíneos (COLFLEB), Coleção
de Enterobactérias (CENT) e Coleção
de Archaeas de Referência em Vigilância Sanitária (CARVS). A avaliação
foi realizada no segundo semestre nas
Coleções CMN, COLFLEB e CENT. Este é

As Coleções Biológicas utilizam documentos padronizados que devem ser atualizados periodicamente. Esta
atualização é responsabilidade do Grupo de Trabalho
Formulários, que tem trabalhado na atualização do Termo
de depósito e Termo de Transferência de Material utilizado
pelas Coleções.
Após 10 anos de publicação, um outro Grupo de
Trabalho se dedicou à atualização do texto e conteúdo do
Manual de Organização de Coleções Biológicas da Fiocruz,
considerando documentos como o Relatório Final do VII
Congresso Interno, Política de Preservação dos Acervos
Científicos e Culturais da Fiocruz e com base na evolução e
atividades das Coleções.
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Desde 2016, participamos do Grupo de Trabalho para
propor à Presidência e ao Conselho Deliberativo a política
de constituição, preservação, gestão integrada e difusão
dos acervos científicos e culturais da Fiocruz, coordenado
pela Casa de Oswaldo Cruz (COC). Com base no trabalho
deste GT, em 2018 foi instituído o Comitê Gestor do Preservo
conforme previsto na Política de Preservação dos Acervos
Científicos e Culturais da Fiocruz, do qual participamos ativamente. Em paralelo também participamos de outro GT
coordenado pela COC para a formulação do Plano de
Preservação Digital da Fiocruz que está em fase de finalização. Adicionalmente, participamos de um outro GT que foi
estabelecido em 2018 e trata da visibilidade e organização
virtual dos acervos culturais e científicos, que incluem as
Coleções Biológicas, no Portal da Fiocruz.

Perspectivas e desafios para 2019
■■

Implementação da gestão da qualidade nas Coleções
Biológicas (VPPCB): apoiar as coleções com Recursos
Humanos, recurso financeiro e capacitação e participar
das ações coordenadas pela CQuali;

■■

manutenção das atividades das Coleções Biológicas
reconhecidas institucionalmente;

■■

suporte emergencial ao parque tecnológico das
Coleções Biológicas: disponibilizar recurso de capital
para aquisição de equipamentos para as Coleções
Biológicas;

■■

manutenção do contrato de mão de obra dos colaboradores terceirizados: financiar o contrato dos funcionários terceirizados alocados nas Coleções Biológicas;

■■

organizar o acervo; realizar manutenção do acervo; incrementar banco de dados das Coleções; refinar as informações dos espécimes; publicar registros na plataforma do
SiBBr;

■■

desenvolver sistema de gerenciamento de dados atendendo às necessidades específicas das Coleções
Zoológicas;

■■

desenvolver sistema de gerenciamento de dados
atendendo às necessidades específicas da Coleção
Botânica (Fiocol-Zoo) e das Coleções Microbiológicas
(Fiocol-Micro);

■■

revisar o texto e conteúdo do Manual de Organização
de Coleções Biológicas da Fiocruz, considerando documentos como o Relatório Final do VII Congresso Interno
e a Política de preservação dos acervos científicos e
culturais da Fiocruz;

■■

atualização dos formulários padronizados das Coleções
Biológicas;

■■

organizar reuniões de Câmara Técnica de Coleções
Biológicas da Fiocruz, que conta com a participação de
representantes das unidades técnico-científicas que
abrigam coleções biológicas, da Gestec, da Cquali e da
Cogeplan.

Nos últimos anos, algumas ações da Coordenação de
Coleções Biológicas não puderam ser concretizadas, dentre estas a finalização do sistema de gerenciamento Fiocol
para as Coleções Zoológicas, a despeito do grande esforço
envidado pela equipe da VPPCB. Estas coleções, em sua
grande maioria, utilizam planilhas Excel, carecendo urgentemente de um sistema para gerenciar suas atividades e

acervos. Outro desafio é desenvolver os módulos para a
Coleção de Botânica e Coleções Microbiológicas.
Desde 2009, a VPPCB tem se dedicado à criação do
Centro de Recursos Biológicos em Saúde (CRB-Saúde), que
será constituído por acervos de micro-organismos patogênicos, relacionados, principalmente, a doenças tropicais,
ou com potencial biotecnológico na área da saúde, incluindo bactérias, fungos, protozoários e vírus, material microbiológico diverso com valor agregado (ex. diversidade
taxonômica e/ou potencial biotecnológico e/ou epidemiológico) e informação associada de qualidade. A partir de
2011, foi estabelecida uma ação orçamentária específica
para a construção do CRB-Saúde e, em 2012, foi elaborado
um Plano de Negócios para sua estruturação e implementação de atividades. No entanto, não foi possível definir o
local da sua construção. Portanto, o estabelecimento do
CRB-Saúde permanece um grande desafio, que em 2019
pode começar a se concretizar a partir de containers para
iniciar suas atividades.
Em paralelo, desde 2011 a VPPCB tenta estabelecer o
projeto para cobrança pelos serviços prestados pelas
Coleções Microbiológicas, para apoiar a sustentabilidade
das mesmas. Após vários esforços e com base no novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação, em 2019 este
projeto será finalizado e as Coleções Microbiológicas poderão começar a cobrar pelos serviços prestados, incluindo
fornecimento, depósito e identificação de material
microbiológico.
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COORDENAÇÃO DE BOLSAS
DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
E TECNOLÓGICA

Metas e ações
■■

Aperfeiçoamento constante na formação de recursos
humanos para a pesquisa;

■■

acompanhamento qualitativo dos bolsistas durante a
vigência das bolsas;

■■

realização de reuniões com coordenadores dos
Programas Pibic/Pibiti das Unidades Fiocruz;

■■

apresentação do novo sistema de bolsas Pibic e Pibiti;

■■

revisão e lançamento do edital 2018-2019;

■■

seleção dos bolsistas;

■■

realização de evento de abertura da 26a Reunião Anual
de Iniciação Científica – RAIC com grande público de
bolsistas, pesquisadores e coordenadores;

Na Fiocruz, os bolsistas são orientados por pesquisadores qualificados da Instituição e com oportunidade de
acesso à técnicas e metodologias de pesquisa inovadoras.

■■

parceria com o Museu da Vida para apresentação de
esquetes teatrais nos eventos promovidos para os
bolsistas;

O processo de seleção é realizado por meio de lançamento de editais em parceria com o regulamento da
Resolução Normativa no 017/2006 do CNPq, contando com
a participação de todas as Unidades da Fiocruz. Os projetos são submetidos à avaliação por pesquisadores internos (doutores) dentro de suas áreas de conhecimento e
validado por avaliadores, pesquisadores externos, vinculados ao CNPq.

■■

realização dos processos de recepção de documentos,
avaliação dos candidatos, apresentação da RAIC nas
unidades, reunião com Comitê Externo para finalização
das notas, recursos e divulgação de resultados;

■■

seleção e indicação dos melhores trabalhos para representação da Fiocruz no Prêmio Destaque CNPq.

O objetivo do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica (Pibic) é desenvolver o pensamento
crítico e a iniciação cientifica de estudantes de graduação
do ensino superior para a formação de recursos humanos
em pesquisa. O Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
(Pibiti) tem o mesmo propósito, mas com o foco no desenvolvimento e na transferência de novas tecnologias e inovação aplicadas às necessidades da área de saúde da
população brasileira.

15

Resultados alcançados
■■

Maior integração entre as equipes de coordenação dos
programas Pibic e Pibiti das diferentes unidades da
Fiocruz;

■■

boa receptividade das novas diretrizes do programa
pela comunidade científica da Fiocruz, com melhorias
no sistema eletrônico para acompanhamento dos
bolsistas;

■■

■■

■■

■■

participação dos bolsistas na realização dos cursos
on-line;
oferta do curso A História da Saúde Pública no Brasil –
500 anos na busca de soluções;
introdução do curso Qualidade, Biossegurança e
Ambiente (QBA on-line), no sistema do Programa;
participação dos bolsistas na visita guiada ao Castelo
Mourisco e a outras dependências da Fiocruz no
Campus Manguinhos, Rio de Janeiro. A atividade foi
realizada em parceria com o Museu da Vida e objetivou
apresentar a história da Fundação e sua importância
para a ciência.

OS PROGRAMAS EM NÚMEROS EM 2018

PIBIC

227

■■

Premiar bolsistas que se destacarem na RAIC 2019 com
o custeio de despesas para a participação na 72a Reu
nião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC), a ser realizada em 2020;

■■

alinhamento para futuras visitas guiadas aos complexos tecnológicos de Bio-Manguinhos e Farmanguinhos;

36

■■

novas cotas para bolsas Pibic;

■■

novo convênio para bolsas Pibiti;

54

■■

identificada a necessidade de aprimoramento do atual
Sistema Eletrônico de Bolsas Pibic/Pibiti com a criação
de novas funções que facilitem a navegabilidade e o
trabalho do administrador/orientador.

PIBITI

bolsas renovadas

bolsas renovadas

bolsas novas avaliadas

bolsas novas avaliadas

bolsas implementadas
de imediato

bolsas implementadas
de imediato

Banco
de Reserva

Banco
de Reserva

338
155
75

Perspectivas e desafios para 2019

5

27
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COORDENAÇÃO DA
PESQUISA CLÍNICA
A pesquisa clínica, no âmbito da Vice-Presidência de
Pesquisa e Coleções Biológicas (VPPCB) da Fiocruz, tem
como objetivo fortalecer o desenvolvimento tecnológico,
contribuindo para o alcance de autonomia e suficiência do
país na pesquisa translacional, inovação e racionalidade
dos processos e produtos para o cuidado da saúde da população brasileira. Por meio da pesquisa clínica, é possível
avaliar novas formas de tratamento ou produtos inovadores para a saúde capazes de substituir aqueles já existentes, gerando novos conhecimentos científicos que
garantam a segurança, eficácia e efetividade da abordagem terapêutica, diagnóstica ou profilática proposta.
As prioridades estratégicas para a área transversal do
conhecimento em Pesquisa e Ensaios Clínicos fortalecem as
estruturas comuns de pesquisa clínica da instituição, promovendo o desenvolvimento tecnológico e, como parte da pesquisa translacional, também a inovação econômica e
industrial e o acesso da população a produtos para a saúde.
A principal ação para indução de financiamento em
pesquisa clínica pela VPPCB é realizada por meio de abertura de Chamadas – voltadas para o público interno da
Fiocruz – para a seleção de projetos de pesquisa clínica
com perfil de desenvolvimento tecnológico por intermédio
do Programa de Excelência em Pesquisa-Pesquisa e
Ensaios Clínicos (PROEP/PEC), em cooperação com o CNPq.
A primeira chamada deste Programa foi publicada em julho de 2017 e selecionou 9 projetos de pesquisa clínica que

foram iniciados no ano de 2018. A segunda chamada está
prevista para o segundo semestre de 2019, para seleção de
até 10 projetos de pesquisa clínica.
A gestão de recursos dos projetos selecionados no programa PROEP/PEC é descentralizada e diretamente executada pelo pesquisador principal do projeto. Entretanto, o
repasse de recursos acordado em edital é parte do orçamento da VPPCB e se dá em função das metas alcançadas.
O acompanhamento da execução física e financeira dos
projetos financiados pela Vice-Presidência de Pesquisa e
Coleções Biológicas, e a entrega final do produto pactuado
com o cumprimento das metas, são atividades desempenhadas pela Plataforma de Pesquisa Clínica da VPPCB.
Também é centralizada na Plataforma de Pesquisa
Clínica a gestão e articulação entre as ações indutoras de
fortalecimento da pesquisa clínica na Fiocruz – a Rede
Fiocruz de Pesquisa Clínica (RFPC), Rede Fiocruz de
Biobancos (RFBB), o Fórum de Comitês de Ética em
Pesquisa (CEP's) da Fiocruz, o curso de especialização em
monitoria de ensaios clínicos – bem como o gerenciamento e suporte em atividades transversais de pesquisa clínica
(Gerenciamento de projetos, gerenciamento de dados,
qualidade, monitoria e etc) dos projetos selecionados pelas Chamadas PROEP/PEC e PROEP/PCLIN.
A Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica (RFPC) é a mais ampla
ação indutora de fortalecimento da pesquisa clínica na
Fiocruz, pois é o ambiente que representa legitimamente a
comunidade de pesquisadores da área e agrega todas as
demais inciativas. Esta rede é uma ação única na Fiocruz que,
pela primeira vez, tem um fórum de profissionais de pesquisa
clínica permitindo que iniciativas inovadoras – como a Rede
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Fiocruz de Biobancos (RFBB) – sejam constituídas de maneira
participativa. Neste ambiente também se dá o Fórum de
Comitês de Ética em Pesquisa (CEP's) da Fiocruz, que tem
por objetivo harmonizar os processos e procedimentos nos
comitês a fim de aumentar a eficiência institucional na avaliação e no acompanhamento de projetos de pesquisa envolvendo seres humanos. A RFPC promove ainda ações de
treinamento e capacitação que ampliam cada vez mais a
formação profissional multidisciplinar em pesquisa clínica
na instituição e no país. A Rede também tem intensificado o
estabelecimento de parcerias internas e externas, nacionais
e internacionais, seja por meio de suas intersecções com
outras redes, seja por meio de estruturas institucionais, que
permitem uma representação legítima de toda a pesquisa
clínica da Fiocruz.
A Rede Fiocruz de Biobancos (RFBB) é uma estratégia
institucional que vai ao encontro da necessidade de organizar o armazenamento e a utilização de material biológico
humano com finalidade de pesquisas futuras. A RFBB representa uma proposta inovadora no país no que diz respeito à organização de biobancos institucionais em um
formato de rede, cabendo à Vice-Presidência de Pesquisa e
Coleções Biológicas da Fiocruz a coordenação e sua articulação institucional. A RFBB é uma Rede em constante formação e será composta pelos biobancos constituídos nas
Unidades Técnico-científicas da Fiocruz, que estejam em
concordância com as políticas estabelecidas pela RFBB e
assessoradas por esta.

Metas e ações
As prioridades estratégicas da VPPCB para pesquisa clínica
têm como objetivo fortalecer as estruturas comuns de
pesquisa clínica na instituição, promovendo o desenvolvimento tecnológico e, como parte da pesquisa translacional, também a inovação e o acesso da população aos
produtos gerados para a saúde. Estas prioridades são divididas em dois grandes grupos:
■■

Ações indutoras de fortalecimento da pesquisa clínica
da Fiocruz: compostas pelas iniciativas Plataforma de
Pesquisa Clínica, a Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica
(RFPC), o Fórum de Comitês de Ética em Pesquisa da

Fiocruz, a Rede Fiocruz de Biobancos (RFBB), e ações de
treinamento e capacitação em pesquisa clínica (Curso
de especialização em monitoria de ensaios clínicos;
Curso de Capacitação em Boas Práticas Clínicas).
■■

Fomento e acompanhamento de projetos de pesquisa
clínica em desenvolvimento tecnológico com aplicação no SUS: o portfólio de projetos é constituído por
projetos financiados pela VPPCB, como os editais internos já mencionados, e por projetos externos, oriundos
de parcerias com instituições nacionais e internacionais de pesquisa, alinhados com o desenvolvimento de
produto para aplicação na saúde pública.
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Resultados alcançados
No ano de 2018, 19 projetos de pesquisa, em 65 centros de
estudo das cinco regiões do país, compuseram portfólio de
projetos acompanhados pela Plataforma de Pesquisa
Clínica. Fazem parte os trabalhos contemplados nos editais
PROEP/PCLIN (Chamada 2012), PROEP/PEC (Chamada 2017)
e projetos externos em parceria com iniciativas e instituições como: o Instituto Butantan, DNDi (sigla em inglês para
Drugs for Neglected Diseases Initiative) e o Programa
Nacional de Controle de Malária do Ministério da Saúde.
No que diz respeito à Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica
(RFPC), em 2018 foi realizada a revisão do regimento interno
e modelo de funcionamento da Rede pela equipe da
Plataforma, que em momento posterior passará por uma
etapa de validação junto ao Comitê Gestor e, por fim, a efetiva implementação junto às equipes que compõe a RFPC.

amostras biológicas humanas oriundas de projetos de
pesquisa clínica e demais projetos de Bio-Manguinhos. A
proposta de desenvolvimento do Biobanco do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC) encontra-se em tramitação na CONEP,
em fase final de avaliação para credenciamento.
Em 2018, também foi definida como estratégia institucional o desenvolvimento de um software para gerenciamento
da RFBB por profissionais da equipe da VPPCB. A proposta da RFBB, bem como o desenvolvimento interno do sistema foram apresentadas em reunião promovida pelo
Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT) da Secretaria
de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério
da Saúde (SCTIE/MS) e foram consideradas como absolutamente inovadoras e estratégicas para o país.
Outras atividades da Rede Fiocruz de Biobancos conduzidas no ano de 2018 foram:

Foram conduzidas ainda reuniões de grupos de trabalho que se estruturam no âmbito da RFPC; tais como: grupos de farmacovigilância, fórum de usuários REDCap, ética
e assuntos regulatórios. Ainda no âmbito da RFPC, no ano
de 2018 mais de 250 profissionais foram capacitados em
Boas Práticas Clínicas pela equipe da Plataforma de
Pesquisa Clínica, nas cidades de Belo Horizonte (MG), Rio
de Janeiro (RJ), Manaus (AM), Cuiabá (MS), João Pessoa (PB),
Campo Grande (MS), São Paulo (SP).

■■

Acompanhamento periódico do status e tramitação das
propostas de implementação dos biobancos do IOC e
Bio-Manguinhos junto aos CEP's e à Comissão Nacional
de Comitês de Ética em Pesquisa (CONEP);

■■

suporte e orientação na resposta às pendências apontadas pelo CEP e CONEP;

■■

disponibilização de pacote de modelos para envio às
Unidades-Técnico Científicas interessadas no credenciamento;

No âmbito da Rede Fiocruz de Biobancos (RFBB), no
ano de 2018, o primeiro Biobanco da instituição foi credenciado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa –
CONEP. O Biobanco de Bio-Manguinhos armazenará

■■

realização de reuniões periódicas no Instituto René
Rachou (IRR/Fiocruz Minas) e na Fiocruz Rondônia para
avaliação da viabilidade de implementação de biobancos em seus espaços físicos.

Outras ações estratégicas da Pesquisa Clínica no ano de
2018 foram em relação às consultas públicas abertas pelo
Ministério da Saúde e pelo Conselho Nacional de Saúde em
temáticas e resoluções que envolvem e afetam diretamente
a pesquisa clínica no país, como: “Plataforma Brasil”,
“Doenças raras e ultrarraras” e “Pesquisas estratégicas para
o SUS”, bem como audiências públicas sobre a tramitação
do Projeto de Lei no 7083 (antigo PLS200). A Fiocruz teve sua
participação efetivada nessas ações públicas por meio de
reuniões e encontros realizados pela RFPC e também pelo
Fórum de CEP's, em que as temáticas foram amplamente
debatidas e aprofundadas em caráter institucional. As contribuições da Fiocruz às Consultas Públicas, realizadas por
meio da RFPC, foram acatadas e incorporadas ao texto final
das normativas em questão. A interface da Fiocruz com a
Rede Nacional de Pesquisa Clínica, coordenada pelo DECIT/
SCTIE/MS também é realizada por meio da RFPC.
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Em parceria com o Instituto Nacional de Infectologia
Evandro Chagas (INI) e o DNDi, a Plataforma de Pesquisa
Clínica da VPPCB realizou a 6a edição do Curso de Especialização em Monitoria de Ensaios Clínicos VPPCB/INI/DNDi,
com a formação de quatro especialistas em monitoria de
ensaios clínicos em outubro de 2018. O objetivo do curso é
formar profissionais qualificados para atuar em projetos de
pesquisa clínica para saúde pública. O curso é direcionado a
profissionais da área da saúde com atuação prévia em pesquisa clínica; possui uma carga horária total de 360 horas; e
inclui módulos teóricos e trabalho em campo (realização de
visitas de monitoria supervisionadas e atividades na Plata
forma de Pesquisa Clínica da VPPCB e do INI). Desde a primeira edição do curso, 19 profissionais foram formados,
sendo que 9 destes encontram-se atualmente alocados em
diferentes equipes de pesquisa da instituição.
Em 2018 foram realizadas duas reuniões ordinárias do
Fórum de CEP's da Fiocruz, nos meses de junho e outubro. Os
encontros do Fórum ocorrem com o objetivo de aumentar a
eficiência institucional na avaliação e no acompanhamento

de projetos de pesquisa envolvendo seres humanos, além de
harmonizar os processos e procedimentos nos CEP's.
Demais atividades estratégicas conduzidas pela equipe:
■■

Realização do primeiro Encontro de Investigadores dos
9 projetos contemplados na Chamada PROEP/PEC
no 16/2017 (fevereiro de 2018);

■■

promoção do 7o Encontro Rede Fiocruz de Pesquisa
Clínica (19 a 21 de julho de 2018);

■■

participação na coordenação do estudo multicêntrico
Chikungunya (Replick) com financiamento do DECIT/
SCTIE/MS coordenado pelo INI/Fiocruz. A rede de
Pesquisa Clínica aplicada em Chikunguya (Replick) é
um consórcio harmonizado de estudos clínicos aplicado as Chikunguya;

■■

participação na coordenação do estudo de fase III da
vacina da dengue do Instituto Butantã;

■■

participação da Fiocruz no Programa EDCTP-TDR (sigla
em inglês para European & Developing Countries
Clinical Trials Partnership);

■■

participação da Fiocruz no Consórcio Internacional
Clinical Research Iniciative for Global Health (CRIGH);

■■

participação da Plataforma de Pesquisa Clínica/VPPCB
nas reuniões do grupo de trabalho da ABNT/CEE-276
Biotecnologia.

Perspectivas e desafios para 2019
Como principais desafios para o período de 2019,
encontram-se:
■■

O lançamento da Chamada Pública PROEP/PEC 2019,
precedido pelas etapas de julgamento, contratação,
acompanhamento e suporte de (até) 10 novos projetos
a serem inseridos no portfólio da Plataforma;

■■

lançamento do Edital de seleção e realização do curso
de especialização em monitoria de ensaios clínicos; e
início do semestre letivo;

■■

finalização e implementação do novo regimento interno da Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica;

■■

desenvolvimento do software da Rede Fiocruz de
Biobancos;

■■

credenciamento do Biobanco do IOC pela Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). E início de
tramitação de outros biobancos institucionais;

■■

articulação com a Unidades Técnico – Científicas da
Fiocruz para promover e incentivar o credenciamento
de biobancos institucionais vinculados à RFBB;

■■

celebração de Cooperação entre VPPCB e DNDi para
novo ensaio multicêntrico para leishmaniose.

■■

Continuidade dos treinamentos e capacitação em
Pesquisa Clínica.
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COORDENAÇÃO DA CÂMARA
TÉCNICA DE BIOSSEGURANÇA
(CTBIO)
A atuação da CTBio compreende formular e rever a política
institucional de Biossegurança e Bioproteção (laboratorial,
animal, vegetal, grande escala e hospitalar), no que tange à
construção, cultivo, produção, manipulação, armazenamento, transporte, comercialização e descarte na pesquisa, ensino, desenvolvimento tecnológico, produção, controle de
qualidade e serviços envolvendo agentes biológicos de risco, incluindo Organismos Geneticamente Modificados (OGM)
e derivados, bem como os demais agentes de risco, no
cumprimento da legislação pertinente e nas ações voltadas
para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos
inerentes às atividades de pesquisa, desenvolvimento

tecnológico e inovação, as quais possam comprometer a
saúde das pessoas, dos animais, do ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos.

Metas e ações
■■

■■

■■

■■

Desenvolver e harmonizar planos, normas e práticas
institucionais em biossegurança e bioproteção, e assistir às Comissões e iniciativas para biossegurança e
bioproteção nas Unidades da Fiocruz;
zelar pela segurança e qualidade em biossegurança
das atividades de pesquisas e desenvolvimento;
contribuir com conhecimento, mapeamento e capacitação sobre o tema;
interagir com as instâncias do Ministério da Saúde e
outras instituições nacionais e internacionais na área
de biossegurança e bioproteção.

Resultados alcançados
■■

Ampliação do Curso de Capacitação em Biossegurança
por EAD;

■■

elaboração e revisão do Plano de Gestão de Resíduos
de Pesquisa;

■■

revisão da padronização de modelos de sinalização em
Biossegurança;

■■

elaboração de Pacote de documentos modelos para
Organismos Geneticamente Modificados (OGM);

■■

atualização do Manual de Biossegurança (em anda
mento);

■■

realização de Evento anual – simpósio da CTBio;

■■

representação da Fiocruz na Comissão de Biossegu
rança no Ministério da Saúde e em outros órgãos – CBS
(MS) e GTBio;

■■

em fase de elaboração o Plano de Ação de Contingência;

■■

pesquisa sobre níveis de segurança (em andamento);

■■

revisão de documento e procedimentos de descontaminação;

■■

compra de insumos de biossegurança e bioproteção
para as Unidades;

■■

aprovação, pelo Ministério da Saúde, o projeto “Mapea
mento, instrumentos de operação e capacitação em
Biossegurança e Bioproteção” com financiamento concedido para 2 anos de projeto no valor de R$ 2.000.000,
em custeio e R$ 1.300.000 em capital;

■■

realização de 10 reuniões da CTBio e o II Encontro de
Biossegurança e Bioproteção da Fiocruz.
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COORDENAÇÃO DO
PROGRAMA DE PESQUISA
TRANSLACIONAL
O Programa de Pesquisa Translacional (PPT) tem como finalidade o desenvolvimento de ferramentas e respostas
para o controle de um ou mais agravos importantes no
cenário epidemiológico do Brasil, e fortalecer a capacidade
tecnológica na fronteira do conhecimento. Integra cientistas das áreas biológica/biomédica, de pesquisa clínica e
de referência, de saúde coletiva, e de desenvolvimento e
produção de insumos para a Saúde.
Cada Programa visa desenvolver conhecimentos críticos e transversais para buscar soluções de combate da(s)
doença(s) em questão, serviços de suporte, protocolos e
ensaios clínicos, produtos para diagnóstico, prevenção ou
tratamento e estudos como, onde e quando melhor aplicá-los. Para isto, cada PPT conta com a cooperação das diversas Unidades da Fiocruz, dos cientistas (pesquisadores,
tecnólogos, técnicos, médicos, alunos de pós-graduação,
pesquisadores visitantes), das Plataformas Tecnológicas
institucionais relevantes, e das áreas de Gestão da Fiocruz,
bem como da ação de coordenação da Vice-Presidência de
Pesquisa e Coleções Biológicas (VPPCB).
Os objetivos do Programa de Pesquisa Translacional são:
■■

Mapear respostas, insumos e soluções críticos para
agravos importantes para a Saúde Pública em doenças
infecciosas e crônicas não transmissíveis, e para a incorporação de novas tecnologias em Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação nestas áreas;

■■

desenvolver serviços de suporte, protocolos e ensaios
clínicos, produtos para diagnóstico, prevenção ou
tratamento;

■■

atender às demandas estratégicas em Saúde e Ambiente
do país como formulados pelo Sistema Único de Saúde
(SUS), Ministério da Saúde (MS) e Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC);

■■

aperfeiçoar um sistema de indução, fomento e gerenciamento de projetos de desenvolvimento tecnológico;

■■

fortalecer a cooperação e estimular sua interação;

■■

aperfeiçoar os mecanismos institucionais de interação
com empresas públicas e privadas;

■■

promover canais de comunicação entre o programa e a
comunidade Fiocruz, patrocinadores, parceiros e clientes.

Metas e ações
Cada Programa translacional é gerenciado por um grupo
de cientistas especialistas nas áreas temáticas, com participação da VPPCB. Um coordenador geral é indicado para
promover as ações do Programa, garantir o cumprimento
dos objetivos, otimizar os esforços e interagir com a VPPCB
e outros atores de Ciência e Tecnologia em saúde.
Os PPT's receberam suporte administrativo, de comunicação e de gestão da VPPCB.
A adesão de grupos de pesquisa às PPT's foi feita em
resposta aos editais para este fim, mediante cadastro e
avaliação da capacidade e proposta de contribuição
específica.
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DIRETRIZ 1 – Estruturação de Rede de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação para cada Programa Translacional
■■

■■
■■

Meta: identificar prioridades em agravos, considerando o quadro epidemiológico do país, e mapear tecnologias críticas
transversais de suporte.

A coordenação realizou 29 reuniões:

Ação: organização das Redes PPT (11 Redes, sendo 5 em doenças infecciosas, 3 em doenças crônicas e 3 em novas tecnologias).

■■

1 reunião do programa Fio-TB;

Resultado: meta alcançada parcialmente. No final de 2018 foi formada mais uma rede em saúde coletiva, de Promoção
da Saúde – Fio-PromoS. As redes Fio-Neuro e Fio-Metabol ainda não foram instaladas.

■■

8 do programa Fio-Chagas;

■■

13 do Fio-Schisto;

■■

2 do Fio-Cancer;

■■

5 do Fio-PromoS.

DIRETRIZ 2 – Mapear e registrar os Grupos de Pesquisa na Fiocruz participantes nas Redes PPT
■■

Resultados alcançados

Meta: mapear todos os grupos de pesquisa da Fiocruz com atividades nos temas indicados, e convida-los a integrar as
Redes de Pesquisa Translacional – PPT.

■■

Ação: lançamento de edital, avaliação e cadastro dos grupos.

■■

Resultado: meta alcançada parcialmente. Atualização do cadastro, e inclusão de novos grupos será feita em 2019.

DIRETRIZ 3 – Organizar e estruturar as Redes PPTs, e acompanhar a sua coordenação
■■

Meta: organizar reuniões de estruturação e gerenciamento.

■■

Ação: foram organizadas reuniões para 9 Redes PPT.

■■

Resultado: meta alcançada.

DIRETRIZ 4 – Discutir prioridades de ações e busca de soluções em Saúde Pública para cada Rede, e propor projetos e
insumos prioritários a serem desenvolvidos
■■

Meta: executar diretriz para cada Rede PPT.

■■

Ação: organizar reuniões e eventos para este fim.

■■

Resultado: meta alcançada parcialmente.

DIRETRIZ 5 – Comunicar e divulgar resultados e ações de cada PPT
■■

Meta: ter um portal web e sistema de comunicação geral para o Programa PPT e um site para cada Rede.

■■

Ação: divulgação das informações na portal web.

■■

Resultado: meta alcançada.

DIRETRIZ 6 – Capacitação, treinamento
■■

Meta: mapear necessidades e oportunidades para cada Rede.

■■

Ação: promover capacitação para Rede.

■■

Resultado: meta alcançada.

Além dessas ações, a equipe do PPT realizou as atividades de acompanhamento orçamentário, gestão do programa,
apoio aos coordenadores de rede, apoio aos pesquisadores
dos projetos, agendamento de reuniões, organização de
avaliações, workshop, simpósio, oficinas e cursos.
Os Editais Inova Fiocruz trouxeram uma nova possibilidade de financiamento de projetos e ações concretas
oriundos dos PPTs.
As reuniões e workshops organizados em 2018 foram
bem-sucedidas, e a rede está motivada pela possibilidade
de financiamento.
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Portfólio de projetos do Programa de Pesquisa Translacional
Doenças Infecciosas
Doença de Chagas (Fio-Chagas)*

projetos de divulgação e de suporte para pessoas portadoras; desenvolvimento de diagnóstico molecular NAT; aprimoramento de diagnóstico
sorológico multi-epitopo; avaliação de novos medicamentos e regimes de tratamento.

Leishmaniose (Fio-Leish)

projetos de avaliação de novos medicamentos e métodos de tratamento; aprimoramento de métodos de diagnóstico sorológico e molecular de
leishmaniose visceral e tegumentar; humana e canina; caracterização de espécies de Leishmania; avaliação de vacinas experimentais.

Esquistossomose (Fio-Schisto)*

desenvolver, padronizar e validar testes diagnósticos com maior sensibilidade para identificação de casos em áreas com baixa prevalência e/ou
submetidas a ciclos de tratamento, ou para identificar a infecção natural nos caramujos hospedeiros; avaliar e validar ferramentas/estratégias
conjugadas de controle em condições reais de campo para elaborar critérios para certificação da eliminação da esquistossomose; desenvolvimento e avaliação da formulação pediátrica do praziquantel; identificar alvos terapêuticos para desenvolvimento de novas drogas; identificar
novos alvos e formulações vacinais anti-esquistossomóticas.

Doenças emergentes e reemergentes
(Fio-Emerge), com foco em arboviroses

muitos projetos em curso avaliam mecanismos de transmissão vertical; infecção de espécies de mosquitos com vírus; caracterização de isolados
e variantes de arbovirus; desenvolvimento e avaliação de protótipos de vacinas; avaliação de metodologias de controle de mosquitos.

Tuberculose e outras micobacterioses
(Fio-TB)*

estudos epidemiológicos; busca de novos medicamentos; caracterização de isolados clínicos; avaliação de BCG; estudos de determinantes sociais
e minimização de abandono de tratamento.

Doenças crônicas não transmissíveis
Doenças neurológicas (Fio-Neuro)

rede não iniciada.

Câncer (Fio-Cancer)*

busca de novos diagnósticos; novos métodos de tratamento; estudo de mecanismos de câncer e metástase; busca de novos medicamentos.

Doenças metabólicas (Fio-Metabol)

rede não iniciada.
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Novas tecnologias
Tecnologias – Ômicas e Computação
Científica em Saúde e ambiente
(Fio-ROCC)*

análise genômica e proteomica de patógenos e isolados ambientais; transcriptoma; computação científica como suporte para projetos de pesquisa e desenvolvimento; estudo de novos medicamentos e vacinas; construção de modelos e avaliação em saúde pública; epidemiologia.

Nanotecnologia (Fio-Nano)*

desenvolvimento e aplicação de métodos de nanoformulação de medicamentos e vacinas; uso de sistemas analíticas em nanotecnologia.

Biologia sintética (Fio-BioSin)*

desenho, construção e avaliação de novos diagnósticos; biofármacos, vacinas sintéticas, enzimas com relevância para saúde pública.

Saúde Coletiva
Promoção da Saúde (Fio-PromoS)*
(*) Redes em plena operação

programa e identificação de prioridades em construção.
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COORDENAÇÃO DA REDE
DE PLATAFORMAS
TECNOLÓGICAS
Objetivos da Rede
A Rede de Plataformas Tecnológicas da Fiocruz (RPT) integra o plano institucional de indução à ciência, tecnologia e
inovação em saúde por seu importante conjunto de infraestrutura utilizada pelos projetos de pesquisa nas diversas Unidades da Fiocruz. Atualmente, constituem a Rede 12
plataformas tecnológicas com equipamentos de alto desempenho e recursos humanos com excelente capacitação
técnica. As plataformas estão organizadas para a oferta de
serviços e de acesso às tecnologias para toda a comunidade cientifica.

■■

capacitar recursos humanos em novas tecnologias, além
de manter equipes capacitadas em tecnologias que
permitam à Fiocruz as condições não só de atender às
demandas atuais da pesquisa em saúde, como também
ter base para responder às demandas futuras. As necessidades de contratações direcionadas para as plataformas precisam ser dimensionadas e avaliadas, seja
através de terceirização ou vaga em concurso. Por outro
lado, é necessário manter um programa de bolsas de
capacitação para que a rede cumpra o seu papel estratégico de formar recursos humanos em tecnologias
muitas vezes na fronteira do conhecimento para o país.

Introduzir
novas
tecnologias

Os objetivos da RPT são:
■■

■■

Fortalecer as infraestruturas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação nas Unidades da Fiocruz,
por meio da aquisição, utilização e modernização racional dos equipamentos de grande porte e/ou na
fronteira do conhecimento, visando a continuidade dos
serviços prestados, além da otimização da manutenção
e do uso de insumos;
promover o acesso a análises (simples e/ou complexas) e o uso compartilhado de equipamentos ou conjuntos de equipamentos na Instituição;

Otimizar
recursos e
acesso a
tecnologias, bem
como fortalecer o
sistema de redes e
estimular sua
interação

Prestar serviços
por meio de
plataformas
tecnológicas

Capacitar recursos
humanos em
tecnologias
inovadoras
em saúde
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Objetivos específicos
■■

■■

Racionalizar o uso dos equipamentos na instituição
visando a continuidade dos serviços prestados e a otimização dos recursos para manutenção de equipamentos e do uso de insumos;
ampliar de forma racional a cobertura dos equipamentos nos contratos de manutenção, visando operação
contínua, qualidade e confiabilidade, e menor custo;

■■

racionalizar a aquisição e modernização dos equipamentos centrais e de suporte;

■■

capacitar e manter tecnologistas para a operação dos
equipamentos mais complexos;

■■

■■

■■

■■

aprimorar o sistema de gestão informatizado da Rede
via web, que permite o acesso e o monitoramento da
interação com usuários;
adquirir material de consumo básico para a operação
da plataforma, dando suporte e agilidade aos projetos
de pesquisa;
promover a Inclusão de novas Plataformas, caso haja
demanda para o uso, infraestrutura e capacidade de
operação presente na Instituição, e uma relação custo-benefício positiva;
promover a exclusão de plataformas com tecnologia
ultrapassada, ou com demanda ou escopo reduzida na
Instituição.

A coordenação da Rede de Plataformas Tecnológicas
iniciou, em 2018, o projeto de consolidação e sustentabilidade das Redes. Em uma das etapas do trabalho, estiveram
reunidos representantes de diversos setores e Unidades
da Fiocruz para discutirem, dentre outras questões, o posicionamento institucional da RPT. O resultado deste encontro foi a definição da missão, visão e dos valores da Rede
de Plataformas Tecnológicas da Fiocruz:

Metas e ações
■■

Avaliação da Rede de Plataformas e discussão na
Câmara Técnica de Pesquisa;

■■

elaboração do Plano para tornar a Rede de Plataformas
Tecnológicas mais sustentável;

■■

atendimento 968 usuários – meta cumprida com o
atendimento a 995 usuários (únicos);

■■

atendimento a 80% das solicitações de serviços às
plataformas tecnológicas – meta cumprida com o atendimento de 97% das solicitações;

■■

a rede de Plataformas foi pauta de duas reuniões de
Câmara Técnica de Pesquisa que resultaram em uma
série de recomendações atendidas pela VPPCB;

■■

implementação de um Plano Estratégico para promover
a Consolidação da Rede de Plataformas Tecnológicas
na prestação de serviços sustentáveis.

MISSÃO
Prover acesso a infraestrutura, equipamentos,
tecnologias e expertise técnica para a comunidade
científica e sociedade, sendo a fonte de prospecção
para a internalização de tecnologias inovadoras.

VISÃO
Ser um prestador de serviço tecnológico
reconhecido por toda a comunidade cientifica pela
sua capacidade técnica e inovadora, até 2023.

VALORES
■■

Expertise técnica

■■

Inovação

■■

Qualidade

■■

Integridade

■■

Ética

■■

Compromisso

■■

Eficiência (fazer certo as coisas) operacional
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Durante as reuniões de Câmara Técnica foram definidas
exclusões e inclusões das plataformas a seguir relacionadas.
QUADRO DAS EXCLUSÕES
Plataforma

Código

Unidades

Localização

Proteômica

Espectrometria de Massas

Subunidade

ROT02I

RO

RO

Geonômica

Sequenciamento genômica e transcriptoma NGS

RPT01G

ICC

PR

Nanotecnologia

Ressonância de Superfície Plasmônica

RPT03D

RO

RO

Produção de Anticorpos

Produção de Anticorpos

RPT14A

IRR

MG

QUADRO DAS INCLUSÕES
Plataforma

Unidade

Localização

Bioensaios

Bioensaio anti-neoplásicos

Subunidade

FAR

RJ

Demandas Estratégicas

Ainda sem título para a subunidade

ICC

PR

Plataforma Ambiente em
Saúde

Análise Toxicológica

ENSP

RJ

Nanotecnologia

Micro e Nanotecnologia

Impressão 3D

Ainda sem título para a subunidade

Análise de Água

Todas as novas Plataformas receberam acompanhamento através de visitas técnicas realizadas pela coordenação da Rede.
Foram oferecidos 2 cursos de curta duração nas áreas
de Proteômica, realizado na Fiocruz Ceará e de 1 Genômica,
realizado no Instituto Oswaldo Cruz (IOC) Rio de Janeiro.

FAR

RJ

IRR / RJ

MG/RJ
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Resultados alcançados

Eventuais problemas de execução

Em 2018 a Rede de Plataformas atendeu 995 usuários únicos de 878 grupos de pesquisa cadastrados que fizeram
32.654 solicitações de testes o que gerou o processamento
de 643.806 amostras conforme apresentado no quadro
abaixo:
Plataforma
Tecnológica
Genômica

Grupos

Solicitações

Amostras/
análises

252

2.855

Proteômica

65

650

149.975
9.316

Nanotecnologia

17

352

3.288

Bioinformática

3

3

8

Microscopia

147

1.771

6.540

Citometria

133

2.852

189.758

PCR Tempo Real

92

6.254

149.576

Bioprospecção

13

626

19.631

Bioensaios

71

2.132

77.084

Experimentação
animal

20

4.013

16.784

Métodos
Analíticos

59

10.893

21.593

6

253

253

878

32.654

643.806

Purificação de
PTN
Total

■■

Foram realizadas reuniões com os diretores das Unidades e os responsáveis das plataformas das Unidades
do Instituto Carlos Chagas (ICC/Fiocruz Paraná); Instituto Oswaldo Cruz (IOC) e Instituto René Rachou (IRR/
Fiocruz Minas) para apresentação do projeto de Consolidação da Rede de Plataformas na Prestação de Serviços Sustentáveis;

■■

realizado workshop envolvendo 18 profissionais entre
eles, integrantes das plataformas e de outras Unidades
da Fiocruz (CQuali, Cogeplan, Cogead) para discussão e
proposições ao projeto de Consolidação da Rede de
Plataformas na Prestação de Serviços Sustentáveis.
Nesta reunião novos planos de ação que foram discutidos, validados e incorporados para execução no espaço de 1, 3 e 5 anos.

Dificuldade de executar as aquisições de equipamentos
para atualizar o parque tecnológico devido a morosidade
dos processos internos e necessidade de mais recursos de
capital para aquisição de novas tecnologias.

Portfólio de Projetos
A rede oferece suporte a diversos projetos de pesquisa,
desenvolvimento tecnológico e ainda ao ensino, possibilitando acesso aos equipamentos e tecnologias disponíveis
na rede aos alunos de iniciação cientifica, mestrado e
doutorado.
A rede disponibilizou em 2018:
Ação

Valor

%

Bolsa

Contração de
29 bolsistas

Permanente

Aquisição de
equipamentos

1.853.824,69 21,2%

Manutenção

Contratação de
manutenção e
aquisição de peças

3.029.274,59 34,5%

Consumo

Aquisição de
insumos básicos
para o
funcionamento das
plataformas da Rede

3.111.727,84 35,5%

773.390,15

8,8%

Desafios para 2019
■■

Implementar o Projeto de Consolidação da Rede de
Plataformas Tecnológicas na prestação de serviços
sustentáveis;

■■

implementar a nova interface (sistema) de interação
com os usuários internos e externos.
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COORDENAÇÃO DO
PROGRAMA DE POLÍTICAS
PÚBLICAS, MODELOS DE
ATENÇÃO E GESTÃO À
SAÚDE (PMA)
O Programa Políticas Públicas, Modelos de Atenção e Gestão
à Saúde (PMA) foi criado com o objetivo de fomentar, induzir
e gerir redes de pesquisa aplicada na área de saúde pública.
Para tal, trabalha na construção de redes temáticas de pesquisa com metodologias para a disseminação do conhecimento produzido na academia para a sociedade brasileira.
O mote é pensar de que modo os resultados de pesquisa e
seus respectivos produtos podem impactar o público-alvo e
serem incorporados às políticas públicas e às realidades e
práticas de saúde, contribuindo para a melhoria do SUS.
Neste campo de atuação entende-se como produto de pesquisa: materiais educativos e informativos, metodologias,
protocolos, softwares, cursos de capacitação, extensão e
formação, processos de trabalho, entre outros.

pública; dá apoio técnico e científico as pesquisas para que
sejam articuladas em rede; incentiva a transferência de
conhecimento técnico-científico entre os participantes da
rede para a comunidade científica e para sociedade civil e;
busca fortalecer a articulação intra e interunidades da
Fiocruz e as parcerias com instituições externas à Fiocruz.

Gestão das pesquisas
A equipe de gestão desenvolve as seguintes ações de suporte às redes temáticas: monitoramento das atividades
dos projetos; acompanhamento do cronograma físico e
orçamentário de projetos; articulação dos projetos com
setores relacionados à saúde pública; articulação dos atores envolvidos nas pesquisas, tais como: pesquisadores,
professores, profissionais de saúde, ambiente e educação,
técnicos e/ou gestores da administração pública e população. Todos esses atores podem ser os interlocutores de
cada pesquisa. Atualmente o PMA gerencia 23 projetos
de pesquisa.

Metas e ações
■■

Portfólio dos resultados e ações do grupo de assistentes de pesquisa em disseminação científica do
Programa PMA;

■■

portfólio dos resultados da Rede de Pesquisa aplicada
em Políticas Públicas e Modelos de Atenção e Gestão à
Saúde elaborado;

■■

elaboração do Edital para captação, avaliação e seleção dos projetos;

■■

formação da Rede PMA;

Redes de pesquisa
As redes de pesquisa sob gestão do PMA são caracterizadas por serem colaborativas e por articular, integrar, estimular e sistematizar as atividades dos grupos de pesquisa
integrantes das redes – o conhecimento, a comunicação e
os produtos.
O PMA prioriza o incentivo à cultura colaborativa na
produção de soluções criativas e inovadoras de saúde
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■■

apoio e monitoramento dos projetos, reuniões, oficinas
de trabalho e sistematização da documentação;

Apoio para a disseminação dos resultados
das pesquisas do PMA

Melhoria no processo de gerenciamento
de recursos humanos

■■

portfólio dos resultados do Edital Fiocruz/Fundo
Newton/British Council Zika Impactos Sociais;

■■

acompanhamento dos projetos do Edital Fiocruz/
Fundo Newton/British Council Zika Impactos Sociais;

■■

gestão dos projetos de pesquisa do PMA.

Após avaliação dos relatórios e produtos parciais das pesquisas, fica a questão: Além da disseminação acadêmica
(via artigo, livros), quais os principais, produtos/conhecimentos precisam ser disseminados e para quais públicos e
de que forma? Assim, outro resultado relevante para este
ano foi a estruturação, lançamento e avaliação da Chamada Pública para Disseminadores/Multiplicadores dos resultados PMA. O edital recebeu 824 inscrições para 11
vagas. Os selecionados serão responsáveis por desenvolver produtos de comunicação para veiculação dos resultados de cada projeto, com a colaboração de todos os
interlocutores envolvidos no processo da pesquisa.

A equipe de gestão atua também no processo de gerenciamento de recursos humanos que desenvolvem as pesquisas
do PMA, a melhoria é detectada pela qualidade do atendimento e a construção de instrumentos que auxiliem na dinâmica da contratação e no monitoramento dos resultados.
Atualmente os projetos do PMA são desenvolvidos por:

Resultados alcançados
Melhoria no processo de gerenciamento
das pesquisas
Um dos principais resultados do PMA para o ano de 2018 é
fruto do constante desenvolvimento e aprendizado da
equipe de gestão. O processo de sistematização dos dados
das 23 pesquisas via acompanhamento sistemático junto
aos coordenadores auxilia no processo de se pensar o
desenvolvimento e uso deste produto em determinados
serviços e programas de saúde qualificando assim, o nosso
suporte técnico-científico aos projetos de pesquisa aplicada em políticas públicas.

Melhoria da Articulação Institucional
A articulação do PMA com as demais vice-presidências e
Unidades da Fiocruz vem crescendo com o tempo. Foram
realizadas apresentações sobre o programa em câmaras
técnicas e fóruns de discussão, além da articulação com as
vice diretorias de pesquisa de algumas Unidades. Contudo,
tendo em vista o número reduzido da equipe esse processo
de comunicação ainda precisa ser melhorado. O PMA se vê
como uma instância institucional para o apoio no processo
de desenvolvimento de produtos aplicados ao Sistema Único
de Saúde além de auxiliar no processo de gerenciamento do
projeto de pesquisa e negociação juntos aos órgãos municipais e estaduais e federais de saúde e áreas afins.

Categoria

Unidades

Bolsistas

70

Mestrandos

6

PIBIC/PIBIT

2

Aprendizado no processo gestão
das Redes de pesquisas
Ao longo dos 11 anos do PDTSP (Programa de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Pública) que deu origem o PMA
e ao curto tempo de 5 anos deste programa, continuamos no
árduo processo de aprendizado de gestão de redes de pesquisa. Buscamos em nossas ações a qualificação dos recursos humanos das pesquisas e a constante negociação com
os coordenadores no intuito de produzir um trabalho compartilhando conhecimentos, recursos físicos, financeiros e
humanos. O desenvolvimento de instrumentos e ferramentas que nos auxilie neste processo é uma constante.
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Aprendizado PMA
A equipe do PMA é formada por pesquisadores atuando
como gestores que ao longo dos anos vem aprendendo a
unir essas duas áreas. Assim, o aprendizado técnico científico também é divulgado via congressos, oficinas e fóruns
de planejamento e gestão em saúde.

Parceiras estabelecidas
Fiocruz
■■

■■

■■

Vice Presidência de Educação, Informação e Comunicação Fiocruz – Ciência Aberta e Participação no GT
“Avaliação do Impacto das Pesquisas” do Observatório
em Ciência, Tecnologia Inovação em Saúde; desenvolvimento de um infográfico e participação das oficinas de
trabalho. Participação e acompanhamento do GT com o
de Ciência Aberta.
Vice-Presidência de Produção e Inovação em Saúde –
Elaboração, acompanhamento e avaliação dos Editais
Inova: Ideias Inovadoras, Produtos Inovadores, Geração
do Conhecimento.
Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção
Atenção – Participação na oficina territórios saudáveis
e participação no processo de construção de ações
institucional.

■■

■■

■■

Escritório de Projetos da Presidência – Monitoramento
conjunto de projetos.

Perspectivas e desafios 2019

Rede Zika Ciências Sociais – Compartilhamento de experiências de gestão de Rede de Pesquisa.

■■

Promover discussão sobre produto de pesquisa e seus
impactos na sociedade;

Instituto de Medicina Social – UERJ Discussão das temáticas de comunicação, divulgação científica e disseminação dos resultados.

■■

buscar fontes de financiamento nacional e internacional para pesquisas na área de Políticas Públicas em
saúde;

■■

atualização dos grupos e rede de pesquisas atuantes
de Politicas Públicas de Saúde;

■■

fortalecer a Atenção Básica (AB) com os resultados da
pesquisa do PMA;

■■

lançamento de um Edital na temática da Atenção Pri
mária a Saúde 2/2019;

■■

aprimorar as ferramentas de comunicação entre a gestão da pesquisa e pesquisadores e gestores de saúde;

■■

aprimorar as ferramentas de avaliação e monitoramento das pesquisas;

■■

qualificar a articulação e comunicação internacional;

■■

desenvolver produtos e disseminar os resultados da
pesquisa do PMA.

Internacionais
■■

■■

■■

■■

■■

Wellcome Trust – Avaliação e reuniões sobre os Portfólios de Pesquisa da Rede PDTSP Teias e Território
Manguinhos.
Instituto de Higiene e Medicine Medicina Tropical /
Universidade Nova Lisboa – Discussão das temáticas
de desenvolvimento de produtos aplicados, translação
do conhecimento, comunicação e disseminação de resultados.
Canadian Institute of Health Research – Consultoria no
processo de avaliação do PDTSP e nas temáticas de
Translação do conhecimento.
TDR Implementation Science – Discussão sobre a elaboração de um curso de implentação da pesquisa.
British Council / Fundo Newton – Gerenciamento de
projetos Internacionais.
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Alguns outros desafios do PMA para 2019
■■

Melhorar a capacidade de comunicação institucional e
com os parceiros internacionais;

■■

qualificar a equipe de gestão dos projetos do PMA;

■■

qualificar a demandar dos gestores no desenvolvimento das pesquisas do SUS;

■■

readequar os produtos das pesquisas para uma melhor
aproximação com os interlocutores;

■■

estimular os pesquisadores a propor e desenvolver pesquisas com produtos aplicáveis às políticas públicas;

■■

aprimorar o monitoramento de projetos que acompanhem a discussão sobre produtos de pesquisa e seus
impactos para a sociedade;

■■

estimular cultura colaborativa (tanto acadêmica quanto financeira) entre os pesquisadores das Redes ou
Grupos de Pesquisa;

■■

melhorar as ferramentas de comunicação entre gestão
da Rede e os pesquisadores;

■■

desenvolver instrumentos de gestão do conhecimento;

■■

aproximar a equipe de TI para o desenvolvimento de
ferramentas de comunicação e gerenciamento das
pesquisas;

■■

internacionalizar as experiências e os resultados da
gestão;

■■

desenvolver parcerias com a Austrália e países da
América do Sul para disseminação dos resultados de
pesquisa.

O PMA dá ênfase na aplicação da nossa missão institucional de produzir, disseminar e compartilhar conhecimentos e tecnologias voltados para o fortalecimento e a
consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) contribuindo para a promoção da saúde e da qualidade de vida da
população brasileira, para a redução das desigualdades
sociais e para a dinâmica nacional de inovação, tendo a
defesa do direito à saúde e da cidadania ampla como valores centrais. Além de buscar instrumento para melhor
entender como disseminar os resultados e mensurar o
impacto social da pesquisa que financiamos. Assim, o PMA
ao longo do tempo tem trabalhado buscando responder de
maneira flexível a novos desafios questões em saúde pública no âmbito nacional.
Algumas questões norteiam o desenvolvimento, o gerenciamento e consequente aprendizado do PMA. Como
fazer que os resultados da pesquisa sejam aplicados ao
sistema de saúde e em políticas públicas? Como podemos
fazer o melhor uso de nossos recursos em todas as atividades que apoiamos? Como disseminar os principais resultados das pesquisas para os diversos interlocutores? Como
saberemos se estamos progredindo?
O processo de trabalho do PMA é sistemático e bastante
desafiador para gestão, tendo em vista que este processo
consiste em planejar, organizar e acompanhar o desenvolvimento de múltiplas atividades simultaneamente.
Pensar em estratégias de como estruturar as redes de
pesquisas como mantê-las ativa via processos de trabalho,
coordenação; liderança e relacionamento também faz parte do escopo de trabalho PMA.

Este suporte técnico e científico dado aos pesquisadores no processo de desenvolvimento de pesquisa faz do
PMA um programa diferenciado na Instituição.

33

PROGRAMA INOVA FIOCRUZ
Uma das iniciativas mais importantes da Fiocruz no âmbito
da Política de Inovação institucional, o Programa Fiocruz
de Fomento à Inovação – Inova Fiocruz –, apresentou no
final de 2018 os resultados alcançados.
O Inova é um programa que articula um conjunto de
ações para estimular a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e a inovação em saúde em todas as áreas de atuação
do Sistema Fiocruz de Ciência, Tecnologia & Inovação. Com
os editais Ideias Inovadoras, Produtos Inovadores, Geração
de Conhecimento e Novos Talentos, o Programa Inova recebeu 736 submissões, aprovando 248, o que representa 34%
das propostas. Foram 30 áreas de pesquisa e 492 avaliadores. O valor total em fomento é de R$35 milhões. O Programa
também revelou que 54% dos projetos submetidos são
coordenados por mulheres.
O programa tem como objetivo incentivar a transferência para a sociedade do conhecimento gerado em todas as
áreas de atuação da Fiocruz, e conta com financiamento do
Fundo de Inovação da FIOCRUZ e do Ministério da Saúde,
por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos (SCTIE).
A Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas
trabalhou em parceria com Vice-Presidência de Produção e
Inovação em Saúde (VPPIS) e respondeu pelos editais
Geração de Conhecimento e Novos Talentos. Os recursos
das chamadas são financiados pelo Fundo de Inovação da
Fiocruz e do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE).

IDEIAS INOVADORAS

Novos Talentos

19 linhas de pesquisa, 262 propostas

17 linhas de pesquisa, 130 propostas

Expectativa: receber projetos em todas as áreas de
atuação da Fiocruz

Ênfase: Oferece subsídio para os recém-doutores

Ênfase: aprovar as melhores ideias criativas
e inovadoras que possam contribuir para a sociedade.
■■

■■
■■

Pesquisa e Desenvolvimento de fármacos
e medicamentos: 29 ideias (10,7%)

■■
■■

■■

Vigilância em Saúde: 29 ideias (22,3%)
Políticas Públicas, Planejamento e Gestão em Saúde:
25 ideias (19,2%)
Pesquisa Clínica e Ensaios Clínicos: 16 ideias (12,3%)

Vigilância em Saúde: 27 ideias (10,3%)
Pesquisa e Desenvolvimento de diagnósticos:
26 ideias (9,9%)

EIXO GERAÇÃO DE CONHECIMENTO
15 linhas de pesquisa, 297 propostas
Expectativa: ampliar as competências científica e
tecnológica da Fiocruz.
Ênfase: mérito científico como critério mais relevante,
com objetivo de atender as lacunas de conhecimento
que representam entraves para a saúde pública.
■■

Imunidade e Inflamação: 59 ideias (19,9%)

■■

Parasitologia: 56 ideias (18,9%)

■■

Virologia e Saúde: 46 ideias (15,5%)

Produtos Inovadores
14 linhas de pesquisa, 47 propostas
Expectativa: apoiar projetos em todas as áreas de
atuação da Fiocruz, fluxo contínuo.
Ênfase: projetos em estágio avançado de
desenvolvimento, com possibilidades concretas de
geração de produtos e entrega a curto prazo para a
sociedade.
■■

■■

■■

Tecnologia da informação e comunicação:
11 ideias (23,4%)
Pesquisa e Desenvolvimento de fármacos e
medicamentos: 10 ideias (21,3%)
Pesquisa e Desenvolvimento de diagnósticos:
8 ideias (17%)

Visite: https://portal.fiocruz.br/programa-inova-fiocruz
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