
A Sua Senhoria o Senhor 
PAULO GADELHA 
Presidente da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ 
Ministério da Saúde 

06 de outubro de 2016. 
 
Assunto: Indicação para título honorífico de Pesquisador Emérito 
 
Senhor Presidente,  
 
Em função de sua atuação profissional dedicada à FIOCRUZ e à saúde pública na Bahia e no Brasil, 
a Diretoria do IGM, convalidada por seu Conselho Deliberativo, solicita que a Presidência aprecie a 
indicação da Dr Gabriel Grimaldi Filho, como candidato ao título honorífico de Pesquisador Emérito 
da Fiocruz, em reconhecimento à sua contribuição fundamental para o crescimento e consolidação 
do Instituto de Pesquisa Gonçalo Moniz - FIOCRUZ. 
 
Dr. Grimaldi Filho ingressou como pesquisador na FIOCRUZ no ano de 1978 e aposentou-se em 
novembro de 2015 ao completar 70 anos de idade. Em sua carreira de pesquisador dedicado 
contribuiu de modo significante para a ciência e a saúde no Brasil. Publicou mais de 130 artigos 
científicos, lidera grupos de pesquisa, participou ativamente da formação de mestres e doutores. Fez 
sua formação inicial na Bahia e depois teve destacada atuação no ressurgimento do Instituto Osvaldo 
Cruz como um dos mais importantes polos de pesquisa do país Atuou principalmente no estudo das 
leishmanioses. Sua contribuição estende-se da área básica à aplicada, incluindo: validação de 
ferramentas moleculares aplicadas à identificação de espécies de Leishmania; determinação de 
polimorfismos genéticos desses parasitas e dos flebotomíneos vetores para estudos de 
epidemiologia molecular; proteômica para identificação de alvos específicos para diagnóstico e 
tratamento. Estudou, ainda, mecanismos imunes envolvidos na patogênese, utilizando símios como 
modelo; ensaios pré-clinicos com vacinas recombinates para validar regimes de imunização. Foi o 
primeiro chefe do Centro de Microscopia Eletrônica da FIOCRUZ, fundou o Laboratório de Pesquisa 
em Leishmanioses no Departamento de Imunologia do IOC e que depois tornou-se mais uma 
unidade desse Instituto. Criou a Coleção de Leishmania do IOC e que tornou-se um Serviço de 
Referência vinculado ao Centro de Referência Nacional em Leishmanioses, além de ser um Centro 
de Referência do WHO. 
 
Em 2013 foi transferido por moto próprio para o IGM, vinculado ao LPBI até 2015 quando aposentou-
se compulsoriamente. Lidera o Grupo de Pesquisa “Núcleo de Pesquisa em Leishmnaiose” e vem 
desenvolvendo estudos que avaliam o impacto da vacinação canina contra Leishmania na prevenção 
da transmissão zoonótica de L. infantum. 
 
Mesmo aposentado continua entusiasticamente trabalhando em pesquisa e tem contribuído com o 
LPBI e o IGM. Diante do exposto e de da apresentação do Memorial resumido, fica claro que é justo 
e merecedor o título de Pesquisador Emérito da FIOCRUZ ao Dr. Gabrile Grimaldi Filho como uma 
forma de homenageá-lo e reconhecer, institucionalmente, sua dedicação e compromisso. 
 
Atenciosamente, 
Manoel Barral Netto. 
Diretor - IGM 
 


